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De Educatieve Online Lunchsessies zijn een 
initiatief van Cantel, om te zorgen voor extra 
verbinding tussen professionals in het werkveld 
van endoscopie en infectiepreventie. 

De eerste serie is een succes geweest, waarin 
vele deelnemers uit de hele BeNeLux nieuwe 
inzichten hebben opgedaan en van elkaars  
aanpak hebben kunnen leren.

Tijdens deze gratis sessies bespreken wij aan 
de hand van ons Infectiepreventie Assessment 
de cyclus die een endoscoop doorloopt. 

Samen bekijken we hoe u infectierisico’s kunt 
minimaliseren en hoe u het best mogelijke  
resultaat voor de patiënt kunt behalen.

De host van deze sessies is Maike Koningstein, 
PhD, MSc, Clinical Specialist bij  
Cantel BeNeLux.

Educatieve Online Lunchsessie 

Elke tweede dinsdag van de maand
Deelname is gratis!

12:30 - 13:00

Vragen of aanmelden?  
marketingbenelux@cantel.com✉

Op de planning:

Microsoft Teams

www.cantelmedical.eu

Praktische info:

11 Mei 2021 Bedside Cleaning, Transport en Manuele Reiniging

8 Juni 2021 Reprocessing  –  Reiniging en Desinfectie

13 Juli 2021 Drogen & Bewaren

14 September 2021 Procedure, Tubing en Ventielen

Na september komen er nieuwe onderwerpen aan bod!

Wilt u graag deelnemen?  
Meld u aan via marketingbenelux@cantel.com 
*Deelname is gratis! Deze sessie geeft 10  
accreditatiepunten in categorie 3 voor de vDSMH.

Cantel BeNeLux
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MMM Münchener Medizin Mechanik 
bouwt aan de toekomst in Nederland
Service en techniek voor
de moderne CSA
Het familiebedrijf MMM GmbH is 
in 1957 opgericht en heeft inmid-
dels meer dan 1200 medewerkers. 
MMM heeft in de Benelux lange tijd 
gewerkt onder de vleugels van de 
Duitse moedermaatschappij. Om 
de klant nog meer continuïteit te 
kunnen bieden heeft MMM vanaf
1 juli 2020 een dochteronder-
neming opgericht in de Benelux. Er 
is ook onmiddellijk werk gemaakt 
naar een nog sterkere ondersteu-
ning voor de Nederlandse markt.

Om dichter bij onze klanten te zijn, 
is er ook een Nederlandse loca-
tie vanwaar uit MMM werkt. Deze 
Nederlandse entiteit wordt geleid 
door John Meulensteen, een man 
met een jarenlange ervaring. Samen 
met hem vormt MMM in Nederland 
een ervaren projectteam met instal-
latietechnici en servicetechnici en is 
MMM een betrouwbare partner op 
het gebied van reiniging-desinfectie 
en sterilisatie.

Heel recent is de volledig ge-
renoveerde CSA van het ETZ Zieken-
huis te Tilburg voorzien van MMM 
apparatuur: voorspoeleilanden, 
reinigings-desinfectietoestellen, 
autoclaven, karrenwassers en werk- 
en inpaktafels.

Op dit moment heeft MMM de uit-
voering van de nieuwe CSA voor 
MST Enschede op het programma 
staan. Ook hier zal de volledige af-
deling uitgerust worden met de 
nieuwste MMM technologie inclu-
sief een volledig geautomatiseerd 
be- en ontlaad-C-shuttle systeem 
voor de reinigings- en desinfectie-
toestellen.

Ook op het gebied van gebruikers-
trainingen, servicetrainingen kun-
nen wij u met de MMM academie 
trainingen op maat geven. Graag 
laten wij u zien wat er allemaal 
mogelijk is op het gebied van pro-
cesdiagnose en procesregistratie. 
Belangrijke factoren die uw produc-
tieproces nog meer kunnen optima-
liseren.

-advertorial-

Website   www.mmmgroup.com
E-mail   john.meulensteen@mmmgroup.com
Telefoon   +31 85 105 00 66
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Van de
voorzitter
In de eerste helft van 2021 zijn er mooie 
ontwikkelingen in gang gezet. Als eerste 
is de accreditatietool online gezet. In deze 
tool kunnen jullie je accreditatiepunten 
verzamelen en deze worden automatisch 
opgeslagen, zodat je op elk moment inzage 
in je behaalde punten hebt. We hopen dat 
dit mede een stimulans is om jullie punten te 
behalen en geaccrediteerd te worden, te zijn 
en te blijven. Een groot woord van dank voor de 
accreditatiecommissie die dit na lange voorbereiding 
en doorzettingsvermogen heeft weten te realiseren.
 
Het bestuur heeft een nieuw missie-/visiedocument 
geschreven. Dit document wordt binnenkort naar de 
regio’s gestuurd ter bespreking. Na de revisie kan het 
dan in de tweede ALV bekrachtigd worden.
 
Onze social media zijn uitgebreid met een Instagram 
en LinkedIn account, waarop we wekelijks berichten 
plaatsen. Verder willen we maandelijks een online 
nieuwsbrief naar alle leden sturen met interessante 
berichten, die overigens ook altijd op de website 
komen. Daarnaast willen we graag actuele en 
interessante berichten delen van jullie, om nog meer 
te streven naar het delen van kennis bij SVN. We 
willen hiermee ook jongere leden bereiken. Laat 
gerust een reactie achter op één van onze accounts 
en denk eraan om interessant nieuws of onderwerpen 
met ons te delen. Zo helpen we elkaar. De website zal 
komende maanden volledig vernieuwd worden, zodat 
SVN online helemaal van deze tijd is.

Er is een nieuwe online bijscholing te volgen via de 
RDS-school. Deze interessante cursus is goed voor 
alle medewerkers die al langer in het vak zitten en 
hun kennis weer bij willen schaven. Een certificaat is 
de beloning van het harde werk en de cursus wordt 
beloond met 10 accreditatiepunten.
 
Regio Oost is aan een opmars bezig. Zij hebben 
intussen twee bijeenkomsten georganiseerd. Goed 
om te zien dat ook deze regio weer aan boord is.
 

Kortom, we zijn 2021 goed en veelbelovend gestart. 
In deze uitgave vind je nog meer leuk nieuws, zoals 
een bijdrage van Kaylee Cremers. Zij is studente 
Commerciële Economie – International Event, Music 
and Entertainment Studies aan hogeschool Fontys 
in Tilburg en doet onderzoek hoe we jullie als leden 
makkelijker van informatie kunnen voorzien.  

En laatste, maar zeker niet onbelangrijkste punt: een 
groot woord van dank aan al onze bedrijfsleden die 
SVN steeds een warm hart toedragen. Ondanks de 
zware pandemie hebben zij ook voor 2021 weer steun 
toegezegd en dat zien we onder andere terug in een 
dik gevulde Parametric Release! 

Ik wens jullie veel leesplezier en een mooie zomer 
toe!

Mark Meertens
Voorzitter SVN
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Service, onderhoud, reparaties 
en refurbishment van medische 
hulpmiddelen in relatie tot de MDR

Inleiding
De verordening (EU) 745/2017 
betreffende medische hulpmiddelen, 
bij velen waarschijnlijk beter bekend als 
de MDR, gaat een hoop veranderingen 
met zich meebrengen. Dit geldt voor 
bedrijven in de service, onderhoud, 
reparaties en refurbishment van 
medische hulpmiddelen en voor 
gezondheidsinstellingen die hiermee 
te maken krijgen. De MDR is van 
toepassing vanaf 26 mei 2021 en gaat 
ook in de schoonmaak, desinfectie 
en sterilisatiemarkt grote gevolgen 
hebben. Dit artikel geeft een beknopt 
overzicht van deze veranderingen.

Nieuwe groep hulpmiddelen: 
schoonmaken, desinfecteren, 
steriliseren
Een van de gevolgen is dat de 
reikwijdte van de MDR aanzienlijk 
is uitgebreid ten opzichte van de 
MDD. De definitie van een medisch 
hulpmiddel in de MDR bestrijkt nu 
ook ‘producten die speciaal bestemd 
zijn voor het reinigen, ontsmetten of 
steriliseren van hulpmiddelen’. Deze 
uitbreiding is belangrijk voor alle 
leveranciers van producten die speciaal 
voor dit doel bestemd zijn, want vanaf 
26 mei 2021 zijn deze producten 
medische hulpmiddelen, en moeten ze 
voldoen aan de vereisten van de MDR.

In de gevallen waarin een zorginstelling 
deze producten zelf maakt na 
26 mei 2021, kunnen deze binnen het 
regime van in-huis geproduceerde 
hulpmiddelen in artikel 5 lid 5 MDR 
vallen. Wanneer niet voldaan wordt 
aan de criteria van artikel 5 lid 5 MDR 
(bijvoorbeeld doorlevering door de 
zorginstelling aan andere juridische 

entiteiten of er een CE gemarkeerd 
alternatief commercieel verkrijgbaar 
is) valt de zorginstelling als ‘normale’ 
fabrikant onder de gewone regeling 
van de MDR en moet aan alle eisen 
voor fabrikanten voldoen: CE-markering 
op grond van de MDR, registratie van 
importeur en hulpmiddel in EUDAMED, 
UDI, enzovoort.

Algemeen kader MDR
De MDR bepaalt dat een hulpmiddel 
alleen in de handel mag worden 
gebracht of in gebruik worden 
genomen indien het aan deze 
verordening voldoet en het 
naar behoren wordt afgeleverd, 
geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt 
overeenkomstig het beoogde doeleind. 
Het beoogde doeleind wordt door de 
fabrikant van het hulpmiddel bepaald 
en is de basis voor de reikwijdte van 
de CE-markering. Verandert iemand 
het beoogde doeleind of past deze 
het hulpmiddel aan op een manier 

waardoor het niet meer voldoet aan de 
CE-markering nadat het hulpmiddel op 
de markt is gebracht, dan wordt deze 
persoon fabrikant, zo volgt uit artikel 
16 lid 1 sub b) en c) MDR.

Het beoogde doel en de maatregelen 
die de eindgebruiker moet nemen om 
te zorgen dat het hulpmiddel tijdens 
de voorziene levensduur en bij normale 
gebruiksomstandigheden binnen 
CE gemarkeerde specificaties blijft, 
worden door de fabrikant omschreven 
in de gebruiksaanwijzing voor het 
hulpmiddel. Op dit punt bevat de MDR 
veel meer detail dan de MDD, zoals 
hierna besproken wordt.

Voor de zorginstellingen zal blijken 
dat de MDR op het gebied van service, 
onderhoud en reparaties eisen stelt 
waar zorginstellingen op grond van het 
Convenant Medische Technologie al 
mee bezig hadden moeten zijn, zoals 
een procedure voor de kwalificatie van 
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intern en extern onderhoudspersoneel 
en voor modificaties aan medische 
hulpmiddelen.

Service en onderhoud
Annex I van de MDR bevat in punten 
6 en 23.4 meer detail over service 
en onderhoud. De kenmerken en 
prestaties van een hulpmiddel 
mogen tijdens de door de fabrikant 
opgegeven levensduur van het 
hulpmiddel niet zodanig verslechteren 
dat de gezondheid of de veiligheid 
van de patiënten of de gebruikers 
en, in voorkomend geval, van 
andere personen in gevaar komt 
wanneer het wordt onderworpen 
aan de belasting die onder normale 
gebruiksomstandigheden kan optreden 
en het correct is onderhouden 
overeenkomstig de instructies van de 
fabrikant. De fabrikant specificeert in 
de gebruiksaanwijzing de informatie 
die nodig is om na te gaan of het 
hulpmiddel goed geïnstalleerd is 
en gereed is om veilig en op de 
door de fabrikant bedoelde wijze te 
functioneren, samen met, voor zover 
relevant bijzonderheden over de aard 
en de frequentie van preventief en 
periodiek onderhoud en over eventuele 
voorafgaande reiniging of desinfectie.

Reparaties en 
vervangingsonderdelen
Om te garanderen dat het hulpmiddel 
goed functioneert vereist de 
MDR ook dat de fabrikant in de 
gebruiksaanwijzing specificeert:

∂ de aanduiding van eventuele 
 verbruiksonderdelen en de wijze van 
 vervanging daarvan,
∂ informatie over eventuele kalibraties 
 die moeten worden verricht om 
 de goede en veilige werking van 
 het hulpmiddel tijdens de beoogde 
 levensduur ervan te waarborgen, en
∂ de methoden om de risico’s voor 
 personen die betrokken zijn bij de 
 installatie, de kalibratie of de 
 bediening van hulpmiddelen weg te 
 nemen.

Deze informatie is bedoeld om 
de eindgebruiker te informeren 
welk onderhoud en reparaties het 
hulpmiddel nodig heeft om te kunnen 
blijven functioneren zoals bedoeld. 
De MDR legt niet de verplichting op 
om in de gebruiksaanwijzing precies 
uit te leggen hoe het onderhoud en 
reparaties in detail moeten geschieden.

De MDR bevat een nieuw regime voor 
onderdelen en componenten in artikel 
23 MDR. Hierbij legt de MDR op de 
aanbieder van vervangingsonderdelen 
de bewijslast dat het 
vervangingsonderdeel de veiligheid 
en prestaties van het hulpmiddel niet 
aantast. De aanbieder moet daarvoor 
ondersteunend bewijsmateriaal 
ter beschikking van de IGJ houden. 
Zorginstellingen doen er verstandig 
aan om bij hun onafhankelijke en 
eigen reparatie en service aanbieders 
te verifiëren dat zij deze informatie 
inderdaad ter beschikking hebben. 
Onderdelen die niet precies het reeds 
gebruikte onderdeel vervangen maar 
prestatie- of veiligheidskenmerken 
of het beoogde doeleind van het 
hulpmiddel in aanzienlijke mate 
veranderen, worden door de MDR 
als hulpmiddelen op zich behandeld. 
Deze onderdelen moeten dus apart als 
hulpmiddel een CE-markering krijgen.

Refurbishment
De MDR definieert het begrip ‘volledige 
revisering’/’full refurbishment’ in artikel 
2 (31) MDR en linkt dit aan de definitie 
van fabrikant in artikel 2 (32) MDR, 
die onder de MDR wordt gedefinieerd 
als de partij die (onder meer) een 
hulpmiddel volledig reviseert of een 
volledig gereviseerd hulpmiddel onder 
zijn naam verhandelt. Van volledige 
revisering is voor de MDR sprake als het 
gaat om:

∂ de volledige ombouw van een reeds 
 in de handel gebracht of in gebruik 
 genomen hulpmiddel, of 
∂ het maken van een nieuw 
 hulpmiddel uit gebruikte 
 hulpmiddelen om het in 
 overeenstemming te brengen met 
 deze verordening,
∂ gecombineerd met de toekenning 
 van een nieuwe levensduur aan het 
 gereviseerde hulpmiddel.

Volledige revisering onderscheidt zich 
van reparatie en correctief onderhoud 
met name door de toekenning van 
een nieuwe levensduur aan het 
gereviseerde hulpmiddel. Volledige 
revisering maakt van de partij die het 
hulpmiddel volledig reviseert, of van 
de partij die volledig gereviseerde 
hulpmiddelen onder zijn naam aanbiedt 
een fabrikant. Dat betekent dat 
volledig gereviseerde hulpmiddelen 
opnieuw CE gemarkeerd moeten 
worden, en dat deze fabrikant een 
volledig MDR kwaliteitssysteem moet 
hebben.

Herbruikbare (chirurgische) 
hulpmiddelen
Indien het hulpmiddel opnieuw kan 
worden gebruikt, moet de fabrikant 
op grond van Annex I, punt 23.4 
sub n) informatie verstrekken in de 
gebruiksaanwijzing over de geschikte 
processen om hergebruik mogelijk te 
maken. Onder die processen valt het 
reinigen, desinfecteren, verpakken en, 
in voorkomend geval, de gevalideerde 
hersterilisatiemethode voor de lid-
sta(a)t(en) waar het hulpmiddel in de 
handel is gebracht. Er moet informatie 
worden verstrekt om te kunnen 
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bepalen wanneer het hulpmiddel niet 
langer opnieuw mag worden gebruikt, 
zoals tekenen van materiaaldegradatie 
of het maximale aantal malen dat 
hergebruik is toegestaan.

Voor herbruikbare chirurgische 
instrumenten geldt een nieuwe 
specifieke goedkeuringsprocedure 
onder de MDR op grond van artikel 
52 (7) (c) MDR. De fabrikant past de 
procedures toe van de hoofdstukken 
I en III van bijlage IX (conformiteit 
op basis van kwaliteitssysteem), 
of van deel A van bijlage XI 
(productiekwaliteitsborging), waarbij 
de betrokkenheid van de aangemelde 
instantie bij die procedures echter 
beperkt is tot de aspecten die 
betrekking hebben op het hergebruik 
van het hulpmiddel, met name 
reiniging, ontsmetting, sterilisatie, 
onderhoud en functietests en de 
bijbehorende gebruiksaanwijzing. Dit 
leidt tot een zogenaamd klasse 
Ir certificaat van de aangemelde 
instantie. Herbruikbare chirurgische 
instrumenten die niet klasse 
Ir gecertificeerd zijn op 26 mei 2021 
maar op dat moment wel een geldige 
conformiteitsverklaring hebben mogen 
op de markt gebracht worden tot 
26 mei 2024. Dit leidt tot de situatie dat 
ziekenhuizen na 26 mei 2021 te maken 
krijgen met drie juridische categorieën van 
herbruikbare instrumenten (zie tabel).

Voor herbruikbare hulpmiddelen die 
tussen gebruiken moeten worden 
schoongemaakt, gedesinfecteerd, 
gesteriliseerd of gereviseerd gelden 
specifieke UDI vereisten, zoals 
bijvoorbeeld dat de UDI drager op het 
hulpmiddel moet zijn aangebracht op 
een manier dat deze leesbaar na elke 
handeling om het hulpmiddel klaar 
te maken voor het volgende gebruik 
(Annex VI, deel C, punten 4.10 en 6.7).

Conclusie
Er verandert veel voor alle partijen op 
de markt voor schoonmaak, desinfectie 
en sterilisatie van hulpmiddelen en 
verlening van diensten ten aanzien 
van de reparatie en onderhoud van 
hulpmiddelen. Fabrikanten zullen 
hulpmiddelen aan moeten passen 
of aan extra eisen moeten voldoen, 
bijvoorbeeld voor apparatuur of 
middelen die specifiek bedoeld zijn 
voor het reinigen van (medische) 

hulpmiddelen. Service providers krijgen 
te maken met de strengere eisen op het 
gebied van reparatie en onderdelen. 
Zorginstellingen zullen in de gaten 
moeten houden of hun externe en 
interne service providers zich aan de 

regels houden, omdat zij anders het risico 
lopen de betrokken hulpmiddelen niet 
meer rechtsgeldig te mogen gebruiken.

Erik Vollebregt
Partner Axon Advocaten

Categorie 

Op de markt gebracht voor 
26 mei 2021 op grond van een geldige 
conformiteitsverklaring.

Op de markt gebracht als ‘legacy 
device’ na 26 mei 2021 op grond van 
een conformiteitsverklaring die reeds 
geldig was voor 26 mei 2021.

Op de markt gebracht na 
26 mei 2021 op grond van de MDR 
(zonder conformiteitsverklaring van 
voor 26 mei 2021).

Kwalificatie

Mag na 26 mei 2021 gebruikt blijven 
worden in het ziekenhuis en hoeft niet 
aan MDR vereisten te voldoen.

∂ Mag na 26 mei 2021 gebruikt blijven 
 worden in het ziekenhuis en MDR is 
 grotendeels van toepassing 
 (waaronder registratie in Eudamed 
 van hulpmiddel en fabrikant/
 importeur maar geen toekenning 
 van Basic UDI-DI);
∂ Mag tot 26 mei 2024 op de markt 
 worden gebracht en vervolgens nog 
 tot 27 mei 2025 aan ziekenhuis 
 worden verkocht.

∂ Conformiteitsverklaring onder 
 MDR vereist en voldoet op alle 
 punten (inclusief UDI carrier op 
 device) aan MDR; en
∂ Klasse Ir certificaat van aangemelde 
 instantie vereist.



Parametric Release | 10

Humaan Papillomavirus  
(HPV)

Hepatitis B-virus
(HBV)

Humaan 
Immunodeficiëntievirus  
(HIV)

Bescherm uw patienten van 
ultrasound probe gerelateerde 
kruiscontaminatie. 
   

Contactinformatie:

Toon Pessers
Service Account Leader U/S
Toon.Pessers@ge.com

Deniz Bilaloglu
Inside Sales Specialist U/S
Deniz.Bilaloglu@ge.com

©2021 GE • Alle rechten voorbehouden. GE en GE monogram zijn handelsmerken van GE of een van haar 
dochterondernemingen. trophon2 is een handelsmerk van Nanosonics, Ltd. GE Healthcare is een distribiteur  
van trophon2. Handelsmerken of derde parijten  blijven hun eigendom. General Healthcare, divisie van GE. 
JB00093NL

Meer weten: 
www.gehealthcare.co.uk/services/trophon2

Instrumentmakers met aandacht voor medisch instrumentarium

13485

www.medex-instrumenten.com
postbus@medex-instrumenten.com

036-5341298

SERVICE OP MAAT

VAKMANSCHAP

FLEXIBILITEIT

INNOVATIE

BETROKKENHEID

CREATIVITEIT

KWALITEIT

MERKONAFHANKELIJKE

REPARATIE

NETREVISIE

MODIFICATIE

ONTWIKKELING

PROTOTYPING

PRODUCTIE

Ondertekend in 
2019
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Even voorstellen… 
Kaylee Cremers

Op maandag 8 februari 2021 ben 
ik begonnen aan mijn onderzoek 
voor mijn afstudeerscriptie. Met dit 
onderzoek wil ik achterhalen wat 
de redenen zijn waarom mensen lid 
worden van SVN en wat SVN nog kan 
verbeteren om haar huidige leden te 
behouden en nieuwe leden te kunnen 
aantrekken. Hiervoor ben ik eerst 
online een zoektocht gestart naar 
verschillende lidmaatschapsmotieven 
die een rol spelen bij de beslissing 
om lid te worden van een vereniging. 
Vervolgens ben ik deze verschillende 
motieven gaan testen door een 
enquête op te stellen waarin diverse 
stellingen beoordeeld moesten 
worden. Daarnaast heb ik met deze 
enquête ook gevraagd naar de 
meningen over de communicatie 
vanuit SVN en in welke behoeften 

de vereniging nog kan voorzien om 
een lidmaatschap aantrekkelijker te 
maken. Uiteindelijk heb ik nog enkele 
respondenten geïnterviewd met 
opvallende antwoorden om zo meer 
diepgang te kunnen creëren in het 
onderzoek. 

Met alle antwoorden die ik heb 
ontvangen via de enquête en de 
interviews ga ik aan de slag met 
een adviesplan voor SVN. Wat het 
uiteindelijke advies precies zal zijn, dat 
moet nog blijken. Eerst is het tijd om 
alle reacties te analyseren om daar 
vervolgens een duidelijke conclusie 
uit te kunnen trekken. Deze conclusie 
wordt de basis voor het advies en zal 
zowel sterke als zwakke punten van de 
vereniging belichten. Het is vervolgens 
aan mij om door middel van deze sterke 

punten een manier te vinden waarmee 
SVN de zwakke punten kan verbeteren. 

Het einde van mijn afstudeerstage 
komt langzaam in zicht. Maandag 
31 mei 2021 is namelijk de dag dat 
ik mijn scriptie zal moeten inleveren. 
Net zoals bij het solliciteren naar 
een afstudeerstage, zal ik ook hier in 
spanning afwachten op de reactie met 
daarin het nieuws of ik het gehaald 
heb of niet. Zodra ik die voldoende in 
de pocket heb, wacht mij nog slechts 
een laatste uitdaging. Dit is het 
afstudeerassessment. Hierin zal ik aan 
mijn opleiding moeten presenteren 
waarom ik vind dat ik helemaal klaar 
ben om het marketingwerkveld te 
betreden!

Het vinden van een afstudeerstage is vaak een 
hele opgave, steeds maar weer die sollicitatiemails 
versturen, reacties in spanning afwachten en 
vervolgens alleen maar afwijzingen terugkrijgen. 
Zo ging het ook een tijdje bij Kaylee Cremers totdat 
zij in contact werd gebracht met onze voorzitter 
Mark Meertens. Sterilisatie Vereniging Nederland 
had namelijk een interessant vraagstuk liggen waar 
zij, als marketeer in opleiding, maar al te graag mee 
aan de slag wilde gaan.
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In deze editie 

over chirurgisch 

instrumentarium 

een verhaal over 

instrumentarium 

dat wordt gebruikt 

in de hersenen. Bij 

neurochirurgische 

ingrepen wordt er 

bijna altijd wel een 

pincet, cliptang, 

rongeur, schaar of 

clipsysteem volgens 

Yasargil ingezet. Wie 

zit er achter deze 

bekende naam?

De in Turkije geboren Dr. Mahmut 
Gazi Yasargil (6 juli 1925) heeft na 
zijn opleiding aan de universiteit 
van Ankara tussen 1931 en 1943 zijn 
studie vervolgd aan de universiteit in 
Jena, Duitsland. In 1973 werd hij tot 
professor en voorzitter benoemd van 
de afdeling neurochirurgie aan de 
universiteit van Zürich en trad daarmee 
in de voetsporen van zijn mentor 
Professor Krayenbuhl, die tevens een 
aantal instrumenten heeft ontwikkeld 
voor de neurochirurgie. 

In het algemeen wordt 
professor Yasargil beschouwd 
als de grondlegger van de 
micro-neurochirurgie. Hij 
heeft een grote betekenis 
gehad voor de ontwikkeling 
in de neurochirurgie en 
micro-neurochirurgie. 

Vele publicaties dragen zijn naam en 
hij heeft 3.000 chirurgen opgeleid 
vanuit de hele wereld in Zürich. Tot zijn 
pensionering in 1993 heeft hij heel veel 
onderzoek gedaan, maar ook klinisch 
werk in microtechnieken. 

Klinisch heeft hij 7.500 intracraniale (in 
de schedel) ingrepen verricht waarbij 
micro-vasculair werd geopereerd en 
cerebro vasculaire ziekten (een groep 
van aandoeningen die de circulatie van 
bloed naar de hersenen beïnvloeden 
en deze veroorzaken geen of beperkte 
bloedtoevoer naar getroffen gebieden 
van de hersenen) werden behandeld 
waaronder een aneurysma, waarbij 
de slagaderwand een ballonvormige 
uitstulping heeft en de kans groot is 
dat deze scheurt.

Plaatsing van een clip bij een aneurysma.

Juist voor deze microtechnieken heeft 
hij diverse chirurgische instrumenten 
bedacht die in combinatie met 
microclips worden gebruikt. 

Deze microclips worden tijdelijk of 
permanent geplaatst op de vaten in 
de hersenen en zijn leverbaar in een 
rvs of titanium uitvoering. De meeste 
zijn van titanium met de voordelen dat 
het licht en sterk is, maar ook minder 
interferentie (storing) geeft bij MRI.

Neuroclips.

 

Aanbrengtang voor clips.

Voor het plaatsen van zo’n clip heeft hij 
diverse cliptangen ontwikkeld die allen 
zijn naam dragen. Professor Yasargil 

Yasargil, grote
bedenker van kleine
instrumenten

Chirurgisch instrumentarium

Dr. Mahmut Gazi Yasargil.
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is verbonden aan de universiteit van 
Arkansas in Amerika waar hij op late 
leeftijd actief is geweest op het gebied 
van micro-neurochirurgie met name in 
onderzoek en onderwijs. 

 
Tegenwoordig zijn de cliptangen 
alom vertegenwoordigd binnen het 
vakgebied neurochirurgie. De naam 
Yasargil vind je ook terug bij andere 
instrumenten zoals microscharen, 
micropincetten, microclips en ook 
spanarmen. 

 

Yasargil spanarm.

De cliptangen zijn qua assortiment 
alleen maar gegroeid in diverse 
uitvoeringen en er zijn zelfs cliptangen 
met geheugenstaal! Deze kun je 
voorvormen om de clip cerebraal te 
plaatsen en bij sterilisatie komt de 
schacht van de cliptang weer terug 
in zijn oorspronkelijke vorm. Dit 
komt door een ingebouwd thermisch 

geheugen van het materiaal (nitinol) 
dat boven de 100 graden Celsius 
reageert. 

 Neurochirurgische robot.

Er wordt steeds meer met behulp 
van robotchirurgie in de hersenen 
geopereerd, waarbij door middel van 
navigatie bijvoorbeeld een microclip 
geplaatst kan worden.

Ron op de Weegh
Van Straten Medical B.V.
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Nieuw! PWD 86 thermodesinfector
prestatie, efficiëntie en veiligheid...

...komen samen

Superieur ontwerp en resultaten.

State of the art technologie waarbij variabele 
pompdruk afgestemd op de actuele belading in 
combinatie met de modulaire belaadsystemen 
voorzien van RFID herkenning en de “Power 
Pulse Cleaning” zorgen voor nog betere 
reinigingsresultaten.

Deze technologie leidt tot een ongeëvenaard 
eindresultaat en gebruiksgemak.

Bewezen effectiviteit waarmee sterke 
vermindering van handmatige voorbehandeling 
van microchirurgische instrumenten behaald kan 
worden.

Vraag onze Steelco adviseurs naar de details 
van deze unieke technologie!

 

Steelco Benelux B.V.
De Limiet 2 4131 NR Vianen

steelco-benelux@steelcogroup.com
www.steelcogroup.com
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In het najaar van 2021 staat het 
najaarscongres en medewerkersdag 
op de agenda. Wat wil jij graag op de 
agenda zien? Wat vind je interessante 
onderwerpen waar je graag meer over 
wilt weten? Wij horen het graag van 
je en nemen alle ideeën mee om het 
congres verder uit te werken.

Geef jouw ideeën door via 
prencongres@sterilisatievereniging.nl. 
Alvast hartelijk dank voor jouw input!

Twee maal per jaar wordt speciaal voor onze leden het vakblad Parametric 
Release uitgegeven. Door middel van interessante artikelen uit het werkgebied, 
interviews met collega’s en andere actualiteiten houden wij je op de hoogte van 
wat er allemaal speelt rondom ons vakgebied. Heb jij een interessant artikel 
dat geschikt is om in de PR te plaatsen? Of weet je een interessant onderwerp 
waarover geschreven kan worden? Wij vernemen het graag van je.

Laat het ons weten via kennisdeeljebijsvn@sterilisatievereniging.nl.

Ideeën 
gezocht voor het najaars-

congres

Kopij 
gezocht 
voor de 

Parametric 
Release

23e Jaargang | nr. 66 | april 2020

Een uitgave van:

Nieuwe
bestuursleden

stellen zich 

alvast voor

Uitgelicht/getipt: 

Sterilisatietijd

Leen endoscoop:

Uitkomst of 

potentieel gevaar?

23e Jaargang | nr. 67 | juli 2020
Een uitgave van:

Oplossing tekort
mondkapjes en isolatiejassen

Uitgelicht/getipt: Wetten en normenToegevoegde waarde van validatie stoomsterilisatie

22 e Jaargang | nr. 65 

december 2019
Een uitgave van:

Terugkijken op uniek congres WFHSS 2019

Uitgelicht/getipt: 
VrijgevenSharon Robben: 

Samen oplossingen 

zoeken
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Ook op de OK of 

sterilisatieafdeling gaat er 

weleens iets stuk. Ziekenhuizen 

en medisch specialisten uit het 

hele land hoeven in zo’n geval 

niet te wanhopen: al het fijne 

mechanische instrumentarium 

gaat naar Kuijpers Medical 

Instruments, dat in 1993 werd 

opgericht door Frans Kuijpers. 

Samen met zijn zoon Thomas 

repareert Frans alles wat hij in zijn 

handen krijgt. “Ik vind het mooi 

om dingen te maken die een ander 

zou weggooien. En het mooie is: 

het lukt ons altijd.”

Maar Kuijpers Medical Instruments (KIG) doet meer dan 
alleen repareren en onderhouden van instrumenten; het 
in Groesbeek gevestigde bedrijf richt zich daarnaast ook 
op aanpassingen, research, ontwikkeling en productie. 
In samenspraak met en volgens de wensen van de klant 
ontwikkelt het bedrijf nieuwe producten. Frans Kuijpers 
werkte, na zijn opleiding tot instrumentmaker, jarenlang op 
de algemene OK in het Radboud ziekenhuis en was daar de 
vaste vraagbaak als er eens iets kapot was. Regelmatig kwam 
het voor dat hij een verbogen instrument mee naar huis 
nam om het de volgende dag weer piekfijn in orde terug te 
brengen. Van lieverlee schaftte hij voor thuis apparatuur aan. 

“Ik ken ieder vaatje en spiertje”
“Het repareren van instrumenten hield me altijd wel bezig”, 
vertelt Frans. “Ik heb het altijd boeiend gevonden. Zoiets zit 
gewoon in je. Ook nu ik dit werk al heel lang doe ben ik thuis 
nog altijd met het repareren van koekoeksklokken in de weer.” 
Frans maakte een ommekeer mee in zijn leven toen hij van de 
algemene OK werd overgeplaatst naar de CSA. Daar voelde 
hij zich niet goed thuis. Het was een vertegenwoordiger 
die hem destijds de vraag stelde waarom hij niet zijn eigen 
bedrijf oprichtte. Frans vertelt: “Ik deed het werk natuurlijk 
al en had al best wat machines thuis staan. Omdat ik het 
niet echt meer naar mijn zin had op mijn werk was dit hèt 
moment om voor mezelf te beginnen. En dat heb ik gedaan. 
Ik schafte nog meer machines aan en heb de kelder onder 

Frans en Thomas Kuijpers 
kunnen alles maken
“We hoeven nooit nee te zeggen”  
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ons huis uitgegraven. In dat souterrain 
hebben we vijftien jaar lang gewerkt. 
In 2009 hebben we een nieuw pand 
aangekocht en hebben we het bedrijf 
uitgebreid met een sterilisatieafdeling 
en desinfectieruimte. Als medewerker 
steriele medische hulpmiddelen 
weet ik hoe alles werkt. En als zoon 
van een slager heb ik al jong kennis 
opgedaan van de anatomie. Een mens 
lijkt namelijk precies op een varken. 
Gelukkig niet van buiten, maar wel van 
binnen. Ik ken zodoende ieder vaatje en 
ieder spiertje.”

Connecties komen goed van 
pas
Frans Kuijpers werkt niet alleen; hij 
wordt sinds 2003 ondersteund door 
zoon Thomas, die net als zijn vader 
de opleiding tot instrumentmaker 
volgde. Frans: “Dat mijn zoon bij 
het bedrijf kwam, was geweldig. 
Thomas had er ook echt zin in. Hij 
heeft een goede opleiding gehad 
en ik heb hem daarna intern verder 
opgeleid. Onderdeel daarvan was dat 
we samen mochten meekijken op de 
OK’s van het Radboud ziekenhuis en 

de Maartenskliniek. Mijn connecties 
kwamen daarbij nog altijd goed van 
pas.”

Kuijpers Medical Instruments hoeft 
zelden tot nooit nee te zeggen 
door gebrek aan kennis of kunde. 
De organisatie is gericht op kleine 
stuks aantallen en probeert zich te 
onderscheiden door het leveren 
van goede kwaliteit, snelle service, 
een scherpe prijs en het leveren van 
enkel stuks die grote concurrenten 
vaak niet leveren. Frans en Thomas 
zijn gespecialiseerd in oogheelkunde 
en microreparaties in KNO en 
neurochirurgie. Daar hoeven zij 
zich echter niet toe te beperken; 
in alle richtingen van het medisch 
instrumentarium kunnen zij leveringen 
verzorgen en modificaties uitvoeren. 

Omdat het Radboud een 
opleidingsziekenhuis is, heeft Frans 
daar vele artsen en specialisten zien 
komen en vertrekken naar ziekenhuizen 
elders in het land. Dat leverde hem 
een groot netwerk op; stuk voor 

stuk weten ze hem te vinden. Daarbij 
wordt ook innovatie niet geschuwd. 
Het laatste wapenfeit van Kuijpers, in 
samenwerking met de Maartenskliniek, 
is de ontwikkeling van het KSK Bone 
Harvesting System, een methode om 
bot te winnen uit de bekkenkam. Frans: 
“Zoals het winnen van bot nu nog 
gebeurt, weghakken van de ene plek 
om terug te plaatsen op een andere 
plek, kan echt niet meer. Wij hebben 
een oplossing ontwikkeld waar we heel 
blij mee zijn. We hebben er vijf jaar aan 
gewerkt en recent een distributeur 
gevonden.”

“Het is mijn passie”
Op het moment van het interview 
hebben vader en zoon net de audit 
voor het keurmerk ISO 13485 achter 
de rug. “Dat is allemaal goed verlopen”, 
vertelt Frans. “We gaan ons nu weer 
richten op mooie nieuwe projecten en 
ontwikkelingen. Ik word binnenkort 
77 jaar en werk nog altijd drie dagen 
per week. Het is mijn passie hè. Ik 
doe dit werk niet alleen voor het geld 
maar vooral voor mijn plezier. Als ik 
het niet meer kan of niet leuk meer 
vind, zoeken we iemand die mij kan 
vervangen. Maar voorlopig is dat niet 
aan de orde. Ik hoop dat ik op deze 
manier nog een jaar of zes à zeven door 
kan gaan.”

Een mens lijkt 
namelijk precies op 
een varken. Gelukkig 
niet van buiten, maar 
wel van binnen.
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Meer dan
apparatuur 

Op de CSA draait alles om timing en controle. 
De ontwerpen van Getinge zorgen voor een 
duidelijke scheiding van de vuile, schone en 
steriele zones.
 
We leveren niet alleen apparatuur. Onze
experts denken actief met u mee bij het
ontwerp en helpen u de workflow van
de afdeling te optimaliseren. Ook kunt u
vertrouwen op ons uitgebreide serviceaanbod.
 
Zo kunt u veilig werken en bijdragen aan
de bescherming van medewerkers en
patiënten. Het is een nooit eindigend
proces, de Circle for Life.  
 
Meer info? Bezoek onze website of 
neem contact met ons op via info.nl@getinge.com.

NIEUW!

enziSurf ®
Multi-enzymatische schuimspray voor het 
e�  ciënt reinigen van hoge oppervlakken 

Your partner for CSSD, Endoscopy and Investment Solutions

Reiniging is van essentieel belang voor infectiepreventie. 
Deze veelzijdige formule reinigt dankzij de werking van 
enzymen alle wasbare oppervlakken e�  ciënt 
en moeiteloos zonder sporen na te laten. 

Your partner for CSSD, Endoscopy and Investment Solutions

Meer informatie of 
direct bestellen? 

Scan de QR code of 
neem contact op met 
ons verkoopteam via 
cs@interster.nl

Multi-enzymatische schuimspray voor het 
e�  ciënt reinigen van hoge oppervlakken 

Nu met gratis set Drying Towels!
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De nieuwe sterilisatieafdeling 
van het UMC Utrecht 

Jeroen de Geus is als DSMH 
verantwoordelijk voor de uitkomsten 
van de processen in de CSA en 
nam onder andere deel aan de 
projectgroep Apparatuur en Processen 
die een belangrijke rol speelde 
in de toepassing van de wet- en 
regelgeving, luchtbeheersing, logistiek 
en apparatuur op de nieuwe CSA. 

Jeroen is een oude bekende op de 
CSA, want hij kan terugkijken op een 
38-jarige loopbaan in diverse functies 
van jongste bediende via teamleider en 
Stafmedewerker Kwaliteit naar DSMH 
in het UMC Utrecht. Als er iemand bij 
de bouw van de nieuwe CSA betrokken 
moest zijn vanwege de onmisbare 
vakinhoudelijke kennis, dan was Jeroen 
het wel. “Als ervaringsdeskundige was 
mijn rol adviserend. Ik weet hoe CSA-
medewerkers werken. Wat ze nodig 
hebben om hun werk goed en prettig 
te kunnen doen. Ik kon al mijn ervaring 
inzetten om de CSA niet alleen mooi en 
innovatief te laten worden maar ook de 
beste werkplek voor de MSMH’s.”

Uniek totaalconcept
De voorbereidingen voor de nieuwe 
CSA werden al in 2015 opgestart, 
toen het Programma van Eisen werd 
opgesteld in samenwerking met 
de afdeling Inkoop, de toenmalige 
leiding van de CSA, het management 

van de divisie en het facilitair 
bedrijf. De aanleidingen voor de 
nieuwbouwplannen waren dat de 
bestaande apparatuur was verouderd 
en afgeschreven. Nieuwbouw bood 
kansen voor optimalisatie van het 
sterilisatieproces op het gebied van 
efficiency, duurzaamheid, ergonomie 
en kwaliteit. Oftewel ‘Operational 
Excellence’; het minimaliseren van 
de logistieke bewegingen, inrichten 
van processen met een minimale 
foutkans en zorgen voor een optimale 
doorstroming in processen. UMC 
Utrecht heeft voor deze nieuwbouw 
in co-creatie samengewerkt met 
bouw- en techniekpartners: Hospitalis 
(bouw), PMT Partners Medische 
Techniek (reiniging, desinfectie en 
sterilisatie), ChipSoft (innovatieve 
software) en BOIKON (mechanisatie 
en procesoptimalisatie). Door de 
intensieve samenwerking tussen alle 
partners kon het unieke totaalconcept 
worden ontwikkeld.

In januari opende 
UMC Utrecht 
een innovatieve 
sterilisatieafdeling. In 
een intensief proces 
van vijf jaar werden 
nieuwbouw, systemen 
en processen optimaal 
op elkaar afgestemd 
en zijn de nieuwste 
innovaties toegepast. 
Het resultaat is 
een ultramoderne 
afdeling, uniek in 
Europa. Op de CSA 
worden alle medische 
instrumenten voor 
de operatiekamers 
en (poli)klinische 
afdelingen van 
het UMC Utrecht, 
het Wilhelmina 
Kinderziekenhuis en 
het Centraal Militair 
Hospitaal gereinigd 
en gesteriliseerd. 

Jeroen en Timothy.
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Organisatie en cultuur
Timothy Allom was teamleider 
Logistiek OK in het UMC Utrecht. Hij 
werd in 2019 benoemd tot interim 
hoofd CSA. De nieuwe CSA was toen 
in constructie. Timothy: “Ik kreeg de 
opdracht de nieuwe CSA werkbaar 
te maken voor het personeel. Ik 
heb daarbij goed gekeken naar 
de organisatie en de cultuur. Het 
ziekteverzuim op de afdeling was hoog; 
dat is vaak een teken aan de wand. De 
werkdruk bleek hoog; mensen werkten 
lange dagen, in het weekend of op 
incourante tijden. Omdat ik pas in 2019 
op de afdeling kwam kijken, heb ik 
natuurlijk veel gemist van wat zich in 
het verleden heeft afgespeeld. Daarom 
was het heel fijn om met Jeroen 
samen te werken; de ervaring die hij 
meebracht was onmisbaar. Samen 
hebben we de medewerkers betrokken 
bij de nieuwbouw. Want het zijn juist 
de MSMH’s die op de CSA moeten 
werken. Je kunt nog zulke mooie 
plannen bedenken: zij moeten het werk 
uitvoeren. Zij moeten hun werk goed 
kunnen doen en zich lekker voelen op 
hun werkplek.”

Timothy vervolgt: “Iedereen mag 
meedenken”, was onze boodschap. 
“Dat probeerden we op allerlei 
manieren te stimuleren. MSMH’s 
gingen mee naar de fabriek waar de 
FAT (Factory Acceptance Test) werd 
uitgevoerd en we hingen foto’s op van 
de apparatuur zodat iedereen het kon 
zien en erover kon nadenken. Hoe ga 
ik hiermee werken? De CSA moest van 

de medewerkers worden, dat was onze 
missie. We wilden dat iedereen trots 
op de nieuwe afdeling kon zijn. We zijn 
erg blij met alle input die we van de 
medewerkers hebben gekregen.”

Nieuw is niet altijd leuk
Timothy: “Wat in dit traject maar weer 
is gebleken, is dat ieder veranderproces 
vroeg of laat op weerstand stuit. 
Nieuwe dingen zijn niet altijd leuk. 
Maar we zijn er met elkaar doorheen 
gegaan. We waren er altijd, om vragen 
te beantwoorden en de medewerkers 
te informeren. De CSA draait goed en 
iedereen weet wat hij of zij moet doen. 
Het is nu aan de nieuwe leiding van de 
CSA om de processen en protocollen 
verder te verbeteren.”

Wat is er allemaal veranderd? De 
werkprocessen zijn grotendeels 
geautomatiseerd; robots brengen de 
instrumenten(sets) nu naar de juiste 
werkplek of zorgen ervoor dat zij onder 
de juiste condities worden opgeslagen. 
De vrijgifte van de reinigings- en 
sterilisatieprocessen zijn gedigitaliseerd 
in het automatiseringssysteem Hix. 
De reinigingsapparatuur heeft ook 
een chemisch desinfectieproces 
voor thermolabiele instrumenten, is 
voorbereid voor prionen inactivatie 
en heeft een aparte droogcabine 
waardoor het instrumentarium 
er geheel droog uitkomt. Het 
sterilisatieproces is vernieuwd, 
er is een afgesloten ruimte waar 
de gesteriliseerde pakketten 
geconditioneerd afkoelen en de 
ergonomische werkomstandigheden 
zijn verbeterd. Omdat de robots de 
zware pakketten met instrumenten 
verzamelen, stapelen, transporteren 
en weer ontstapelen, hoeven 
medewerkers minder loop-, draai-, 
en tilbewegingen te maken. “De 
inpakafdeling is nu veel rustiger”, 
vertelt Jeroen. “De MSMH krijgt de 

instrumenten aangereikt waaruit hij 
de set moet samenstellen. Hij kan niet 
zelf kiezen welke set hij eerst doet; dat 
wordt geautomatiseerd aangeleverd. 
Hij is dus nooit meer met meerdere sets 
tegelijk bezig en kan geen verkeerde 
prioriteit stellen. Er wordt minder 
heen en weer gelopen en efficiënter 
gewerkt. Medewerkers waren in het 
begin een beetje huiverig of zij zelf niet 
als een robot de hele dag hetzelfde 
werk aan dezelfde tafel moesten gaan 
doen. Maar dat blijkt helemaal niet het 
geval. Het werk bestaat uit vele taken 
en er zijn verschillende werkplekken. Er 
is gelukkig afwisseling genoeg.”

Petje af
Timothy: “Omdat het beroep van 
MSMH inmiddels best schaars is 
geworden, hebben we kritisch gekeken 
naar de werkzaamheden en hoe we 
de werkdruk konden verminderen. 
Al snel bleek dat werkzaamheden 
als instrumenten ophalen in het 
ziekenhuis, karren schoonmaken 
en inpakken niet door geschoolde 
MSMH’s uitgevoerd hoeven worden. 
Daar hebben we in eerste instantie 
uitzendkrachten voor ingezet. 
Inmiddels hebben we een groot 
deel van deze krachten in dienst 
genomen, omdat dit de binding met 
de afdeling vergroot. Medewerkers 
voelen zich meer betrokken bij de 
afdeling als ze bij ons in dienst zijn. 
En soms zie je zelfs dat zo iemand 
uiteindelijk wil doorstromen naar de 
functie van MSMH en zich aanmeldt 
voor de opleiding, een hele mooie 
ontwikkeling.”

De ingebruikname van de nieuwe 
sterilisatieafdeling verhoogt de 
kwaliteit van de zorg, minimaliseert 
bedrijfsrisico’s en zorgt voor een 
efficiënter proces. En daarbij wordt 
ook nog eens veel energie bespaard. 
Met de warmte die vrijkomt van één 
sterilisatieproces kan een watertank 
van zeshonderd liter drie graden 

Bewaking luchtbeheersing.

Reinigingsruimte.
Karren/bakkenwasmachines.

“Je kunt nog zulke mooie 
plannen bedenken: zij 
moeten het werk uitvoeren. 
Zij moeten hun werk goed 
kunnen doen en zich lekker 
voelen op hun werkplek.”
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worden opgewarmd. Dat warme water 
wordt gebruikt voor de wasmachines 
en dan blijft er nog restwarmte over 
dat elders in het ziekenhuis kan worden 
ingezet. De nieuwe CSA is nu drie 
maanden in gebruik, wat betekent dat 
nu de puntjes op de i worden gezet. “Ik 
verwacht dat we daar dit hele jaar nog 
wel mee bezig zullen zijn”, zegt Jeroen. 
“We zijn nu bijvoorbeeld bezig met de 
borging en registratie van het losse 
instrumentarium waar geen barcode 
op zit. De ISO-certificering komt eraan 
en heeft onze volle aandacht. En ik zou 
graag een kwaliteitsslag willen maken 
in de controle van samengestelde sets. 
Het proces van reiniging en sterilisatie 
zit vol met dubbele controles, alleen 
niet waar het de samengestelde sets 
betreft. Terwijl het natuurlijk van groot 
belang is dat de sets kloppen. Als er iets 
niet goed is, komt de OK in de knel.” 

Timothy: “Omdat op de CSA wel 
zeshonderd sets per dag worden 
verwerkt, zou het controleren 
van deze sets veel mankracht en 
organisatie vragen. Daarom denk ik 
dat de oplossing eerder zit in ad hoc 
controles, of steekproefsgewijs. Een 
andere kwaliteitsslag is dat we samen 
met de OK en de CSA afspraken 
maken over het hele proces van 
reinigen en steriliseren. Er wordt 
nogal eens onterecht gewezen 

naar de CSA als iets niet helemaal 
goed gaat. Maar dat proces van het 
steriliseren van zeshonderd sets per 
dag, zoals hier gebeurt, is nog niet zo 
eenvoudig. Ik heb respect voor wat 
een CSA-medewerker allemaal moet 
weten en kunnen. Hij moet zijn weg 
vinden tussen 23.000 verschillende 
instrumenten en van een heleboel 
protocollen kennis hebben. Daar wordt 
te vaak te eenvoudig over gedacht. 
Ik neem mijn petje af hoor, voor de 
MSMH’s. Ze leveren knap werk.”

Geleerde lessen
Met alle ervaring die het UMC Utrecht 
heeft opgedaan kunnen andere 
ziekenhuizen die voor eenzelfde 
uitdaging staan natuurlijk hun voordeel 
doen. Jeroen de Geus wil zijn geleerde 
lessen graag delen. 

“Bepaal vooraf duidelijk de ambities 
en doelen en vertaal deze naar een 
duidelijk functioneel en technisch Plan 
van Eisen. Bewaak te allen tijde de 
integraliteit tussen apparatuur, bouw 
en ICT. Innoveren is vallen en opstaan 
dus houd daar rekening mee in termen 
van tijd en geld. Doe vooraf grondig 
onderzoek naar (noodzakelijkheid 
van) tijdelijke voorzieningen en 
welke (proces)aanpassingen dit gaat 
vragen. Maak een (risico)analyse 
of de organisatie klaar is voor de 
innovatie. Betrek de medewerkers 
vanaf het allereerste begin. En tot slot: 
onderschat het belang van een goede 
en stabiele projectsystematiek en 
-organisatie niet!”
 

Robot ontlaadt afkoelruimte.

Reinigingsruimte.

Gerobotiseerde en geconditioneerde 
tussenopslag.

Robot belaadt sterilisator.

“Ik neem mijn petje af hoor, 
voor de MSMH’s. Ze leveren 
knap werk.”
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1. DGSV
De Duitse collega’s hebben net als wij een vereniging 
voor medewerkers die zich bezig houden met 
steriliseren van medische hulpmiddelen; het Deutsche 
Gesellschaft für Sterilgutversorgung (DGSV). De 
vereniging is in 1996 opgericht en heeft thans zo’n 
1.000 leden. De leden zijn medewerkers van de CSA, 
industrie en hygiënisten. In Duitsland zijn het de 
hygiënisten en microbiologen die betrokken zijn bij 
het werk op de CSA terwijl die rol in Nederland vaak 
overgenomen is door de DSMH’s, een functie die 
overigens onbekend is in Duitsland. 

2. KRINKO
KRINKO is een commissie van het Robert Koch 
Instituut (vergelijkbaar met het RIVM). De afkorting 
staat voor Kommission für Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention en maakt nationale richtlijnen 
op het gebied van hygiëne, infectiepreventie en ook 
enkele op het gebied van reinigen, desinfecteren 
en steriliseren van medische hulpmiddelen. Ze zijn 
te vergelijken met de vroegere richtlijnen van de 
Nederlandse Werkgroep Infectie Preventie (WIP) die 
helaas in 2014 opgeheven is. 

3. Zentralsterilization
De DGSV gebruikt het vaktijdschrift Zentralsterilization 
als een soort verenigingsblad en publiceren de door 
hun opgestelde aanbevelingen in dit vakblad. Daarnaast 
worden er in Zentralsterilization ook artikelen van 
nationale en internationale (wetenschappelijke) 
onderzoeken geplaatst. Dit laatste gebeurt in 
Zentralsterilization vaker dan in ons eigen Parametric 
Release. Wellicht heeft dat te maken met het feit dat 
Duitsland relatief veel fabrikanten heeft die leveren aan 
de CSA (chirurgische instrumenten, chemie, apparatuur) 
en ook veel onderzoek doen op die CSA’s. Het verrichte 
onderzoek is vaak erg praktisch en heeft meestal als 
doel het aantonen van efficiënte processen. Door 
het te publiceren in Zentralsterilization worden de 
resultaten van onderzoeken op brede schaal gedeeld 
met collega’s. In Nederland gebeurt dit helaas te weinig. 
Doordat het tijdschrift de artikelen niet alleen in het 
Duits maar ook in het Engels publiceert, is het ook nog 
eens internationaal toegankelijk en daarmee is het 
tegelijkertijd ook één van de weinige, internationale 
vaktijdschriften op het gebied van steriliseren 
en steriliteit. De redactieraad van het tijdschrift 
bestaat uit leden van diverse landen en Nederland is 
vertegenwoordigd door drie Nederlandse collega’s.

Gluren bij de buren
De CSA’s in de Nederlandse ziekenhuizen 

zijn over het algemeen van hoog niveau; 

er wordt apparatuur gebruikt dat goed onderhouden en 

gevalideerd wordt en het personeel dat het bedient is allemaal 

geschoold. We hebben het instituut NEN dat nationale 

richtlijnen ontwikkelt en participeert in internationale 

regelgeving. Een bevlogen collega Jan Huijs die uitstekende 

praktijkboeken schrijft, de VDSMH en SVN die de CSA’s 

ondersteunen en zelf ook richtlijnen en standaarden 

ontwikkelen. Hoe is dat bij de buren, in Duitsland bijvoorbeeld?

Uitgelicht/getipt
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4. Empfehlungen 
Zentralsterilization heeft naast de hoofdartikelen een 
vaste rubriek ‘Empfehlungen / Recommendations’ 
waarin een kwaliteitswerkgroep van de DGSV (er zijn 
er drie) aanbevelingen doet over allerlei zaken die 
betrekking hebben op het herverwerken van medische 
hulpmiddelen. De Empfehlungen zijn door hun opzet, 
gemiddeld vier pagina’s groot, overzichtelijk en erg 
toegankelijk voor de medewerkers op de CSA. De 
tekst is opgedeeld in twee kolommen waarbij in de 
ene kolom een aanbeveling uitgelegd wordt en in de 
kolom daarnaast de korte en krachtige samenvatting. 
De Duitse collega’s zijn behoorlijk gestructureerd en 
inmiddels zijn er 121 aanbevelingen gepubliceerd. 
Ze zijn allemaal te vinden in de uitgaven van 
Zentralsterilization en sinds kort ook op de site van 
DGSV: www.dgsv-ev.de. SVN en VDSMH ontwikkelen 
soortgelijke praktische richtlijnen die alleen op de 
eigen website gepubliceerd worden, en verder 
hebben wij dan nog de Nederlandse normen, de 
basisinformatie en de praktijkrichtlijnen van de NEN. 

5. RUMED
De Empfehlungen zijn heel divers, maar altijd hebben ze 
op de één of andere manier betrekking op het werk op 
de AEMP (Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte) 
zoals de CSA in Duitsland heet. Trouwens, ze hebben 
er ook een mooie Engelse afkorting voor, die ze steeds 
vaker gebruiken. Waarschijnlijk omdat dit lekkerder 
bekt: RUMED (Reprocessing Unit for Medical Devices).

6. A.K.I.
Een andere belangrijke groep in Duitsland is de 
Arbeitskreis Instrumenten Aufbereitung ofwel de 
Instrument Reprocessing Working Group. Dit is een 
groep fabrikanten die onder andere het befaamde 
en ook bij ons bekende ‘rode boek’ heeft uitgeven 
dat in twintig talen vertaald is, zo ook in het 
Nederlands. Officieel heet het ‘Instrumentenreiniging, 
instrumenten reinigen om waarde te behouden’. Dit 
boek is vooral heel handig om meer te weten te komen 
over de inwerking van chemie en de CSA-processen 
op de chirurgische instrumenten. De laatste versie, 
waarvan een digitale uitgave, is door de onhandige 
naam van de website soms lastig te vinden vandaar 
hier maar even de website genoemd: www.a-k-i.org.
 
7. Opleiding
In Nederland zijn alle medewerkers op de CSA geschoold 
bij het ROC of als het al langer geleden is bij het LOI. 
In Duitsland hebben ze ook een scholingsprogramma. 
Dat is vrij uitgebreid en heeft verschillende niveaus. 
Er zijn opleidingen zoals: de basis en gevorderden 
opleiding voor MSMH’s op de CSA, aanvullende modules 
endoscopie, validatie en een verkorte opleiding voor 
medewerkers in andere zorginstellingen dan een 

ziekenhuis die belast zijn met het steriliseren van 
medische hulpmiddelen. Daarnaast zijn er cursussen voor 
het management en voor de praktijkbegeleider (nieuw). 
Er zijn verschillende aanbieders voor de scholing, maar 
ze moeten, net als in Nederland, wel erkend zijn door de 
beroepsgroep zoals DGSV en SVN.

8. VAH
Bovengenoemde afkorting staat voor Verbund für 
Angewandte Hygiene. Deze organisatie heeft de VAH-
liste opgesteld. Dit is een overzicht van desinfectantia 
die voldoen aan Europese normen en die door 
onafhankelijke, geaccrediteerde laboratoria getest 
zijn. In gebruiksaanwijzingen van reusables wordt nog 
wel eens verwezen naar de VAH-liste. Niet vreemd als 
je je bedenkt dat veel producenten van reusables in 
Duitsland gesetteld zijn. Handig dus om te weten wat 
die VAH-liste is. De site is gedeeltelijk vrij toegankelijk 
en voor meer uitgebreide informatie is (kosteloos) 
registreren verplicht. Er is ook een e-boek verkrijgbaar 
waarin nog veel meer info staat dan op de website. 

9. Boek
Wij hebben het zeer toegankelijke en rijkelijk met 
illustraties voorziene boek van Jan Huijs. Alhoewel, 
de boeken van Jan zijn ook in het Duits vertaald dus 
de buren kennen zijn werk ook. Wat wij niet kennen is 
het Duitse handboek Sachgerechte Aufbereitung von 
Medizinprodukten, waarvan recent weer een nieuwe 
editie is uitgekomen. Minder fraai geïllustreerd maar 
met zeshonderd bladzijden, wel heel uitgebreid. 

10. Tenslotte
Zijn er grote verschillen of doet de één het beter dan de 
andere? Ik denk het niet, maar soms doen we het wel 
anders dan de buren. De Duitsers doen veel onderzoek 
en hebben veel regelgeving. Ze hebben een interessant 
vaktijdschrift en de relatie met microbiologen en 
hygiënisten is hechter dan in Nederland. Wij hebben de 
vakspecialist DSMH met zijn eigen verantwoordelijkheid, 
iets waar de Duitsers met ver- en bewondering naar 
kijken. Nieuwsgierig geworden? Bezoek de websites van 
de buren eens en kijk zelf of je er iets leerzaams tussen 
vindt. Ik denk het wel.

www.vah-online.de
www.DGSV-ev.de
www.RKI.de
www.A-K-I.org

Veel leesplezier.

Diana Bijl
DSMH / DSRD / Deskundige Infectiepreventie
Voorzitter Normcommissie 301.081
Diana Bijl Consultancy
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App to Order 
zorgt voor rust en 
betere logistiek op 
operatiekamercomplex 

Digitale zinnige zorg
Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 
(CWZ) zet maximaal in op digitale 
waardevolle en zinnige zorg. Voor de 
patiënt, met de juiste zorg op de juiste 
plek. Maar ook voor het ziekenhuis, 
met hogere kwaliteit, lagere kosten 
en slimmere processen. Afdelingen 
en medewerkers spelen zelf een 
belangrijke rol in deze zorginnovaties. 
Een mooi voorbeeld hierin is de CSA 
die materialen en instrumenten levert 
aan de OK. Dit team bedacht samen de 
handige ‘App to Order’, die uniek is in 
ziekenhuizen in Nederland!

Samen verbeteren
Dick Braam, afdelingshoofd OKC-CSA in 
CWZ, vertelt enthousiast: “Wij leveren 
dagelijks producten aan de OK. De 
meeste medische hulpmiddelen zijn 
van tevoren klaargezet, maar soms is 
er tijdens een ingreep nog iets nodig. 
Voorheen gaf de operatieassistent 
dat via de portofoon door aan de CSA. 
Dat kon beter, dachten wij. Met een 
gezamenlijke werkgroep van OK & CSA-
collega’s zijn we gaan brainstormen 
hoe we het logistieke proces 
rond het bestellen en leveren van 
operatiematerialen konden verbeteren. 
We kwamen al snel uit bij een digitale 
oplossing in de vorm van een app.”

Met succes innoveren
“We zijn met onze afdeling medische 
informatietechnologie om tafel 
gegaan en hebben ons idee ingediend 
bij het innovatiefonds in CWZ. We 
kregen toestemming voor een pilot 
en zijn bij digital partner Proud Nerds 
uit Nijmegen uitgekomen om de 
app samen technisch te ontwerpen 
en in te richten. De test op twee 

operatiekamers was zo’n succes, dat 
we binnen twee weken de app al 
gebruikten op álle operatiekamers! 
Daarna hebben we er samen verder 
aan geschaafd, om de app robuust te 
maken en in de praktijk te gebruiken. 
De coronatijd heeft ons hiervan niet 
weerhouden. Dat vind ik ontzettend 
gaaf en is te danken aan de inzet van 
veel betrokkenen!”

Werken met A²O
Nu gaat het hele proces via de A²O 
applicatie. De operatieassistent logt 
in via de computer. Er verschijnt een 
catalogus met categorieën zoals 
katheters en implantaten. In de zoekbalk 

Geen portofoons meer, wel rust en overzicht. 
Binnen het operatiekamercomplex (OKC) van 
CWZ ontwikkelden de Centrale Sterilisatieaf-
deling (CSA) en Operatie Kamer (OK) samen 
met digital agency Proud Nerds de unieke App 
to Order: A2O. Met één druk op de knop kun-
nen OK-medewerkers nu online operatiema-
terialen bestellen. CSA-medewerkers krijgen 
hiervan een melding in de app op hun smart-
phone en leveren alles snel, eenvoudig en 
veilig af bij de operatiekamers. Dit zorgt voor 
meer rust en betere logistiek. 

Claudia Hess (OK-assistent CWZ).
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typt hij of zij het product dat nodig is, 
waarna de slimme zoekfunctie van de 
app suggesties van producten geeft om 
te kiezen. De operatieassistent voegt 
het gewenste product toe aan het 
winkelmandje en verzenden maar. Op de 
CSA lopen nu twee medewerkers met 
een mobiele telefoon, die een signaal 
krijgen zodra er iets wordt besteld. 
Wanneer één van hen inlogt, verdwijnt 
de bestelling bij de ander. De CSA-
medewerker haalt het bestelde product 
op en levert het af bij de OK, waar de 
operatieassistent ziet dat het klaarligt.

Meer rust en overzicht
Ook operatieassistent Claudia Hess is 
enthousiast: “De voordelen zijn groot. 
Op de OK is meer rust nu er geen 
portofoon meer nodig is om met de CSA 
te communiceren. Bovendien krijgen 
we precies de producten die we nodig 
hebben. We gebruiken de app inmiddels 
voor álle logistieke zaken. Dus ook 
voor meldingen dat vuile instrumenten 
opgehaald kunnen worden of dat nieuwe 
sets gebracht kunnen worden. We zijn er 
erg blij mee.”

Ook CSA-medewerker Martijn Govers 
wil niet meer anders. “De app is 
ontzettend fijn. We hebben veel meer 
rust zonder portofoons. Als er drie 
artikelen tegelijk werden besteld, 
moest je dat in de oude situatie 
onthouden en precies weten waar alles 
lag. Nu zie je alles netjes in beeld. We 
hebben dus beter overzicht. Dat werkt 
veel fijner en efficiënter!”

Uniek in de markt
CWZ werkt als eerste ziekenhuis met 
de A²O, een staaltje zorginnovatie in én 
uit eigen huis. Een bijzondere prestatie, 
waarmee de App to Order zelfs heeft 
weten mee te dingen naar de Nationale 

Zorginnovatieprijs 2021. CWZ en Proud 
Nerds bieden de app nu ook aan voor 
andere ziekenhuizen. Ellen König, 
projectleider bij CWZ: “Vanuit diverse 
ziekenhuizen is er al veel belangstelling 
voor het ontwerp, de werking en het 
gebruik van de app. Dat is een mooi 
compliment aan iedereen die hieraan 
heeft meegewerkt.”

Michiel Geurts, business consultant 
bij Proud Nerds: “Op een OK zijn rust, 
veiligheid en efficiency letterlijk van 
levensbelang. De uitdaging voor ons 
was om de techniek 100% betrouwbaar 
en de app zo gebruiksvriendelijk 
mogelijk te maken voor de zorg. We 
zijn trots op het eindresultaat en het 
enthousiasme waarmee de app is 
ontvangen.”

Meer weten?
CWZ en Proud Nerds delen hun kennis 
en ervaring met het ontwikkelen 
en gebruiken van de A²O graag. 
Belangstellenden vinden hierover meer 
informatie op www.app2order.nl.

Martijn Govers (CSA-medewerker CWZ).

Dick Braam en Ellen König (afdelingshoofd 
CSA & projectleider MIT).
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PMT Partners Medische Techniek wenst de 
Centrale Sterilisatie Afdeling van het UMC Utrecht, 
veel succes en plezier met de nieuwe afdeling. 

 

Lupoo®sonic 
 

Afkoelkamers 

 

 

 

Wij willen het UMC nogmaals bedanken voor het in ons gestelde 
vertrouwen voor het leveren van alle reiniging-, desinfectie- en 

sterilisatieapparatuur voor jullie CSA. 
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Sinds de start van dit jaar heeft SVN een nieuw online accreditatiesysteem 
in gebruik genomen voor Medewerkers Steriele Medische Hulmiddelen 
(MSMH’s). Want met alleen een goede opleiding ben je er niet. 
Kennisvergaring en ontwikkeling blijven altijd noodzakelijk om de 
deskundigheid van de MSMH te waarborgen. 

Freerk de Roos is voorzitter van 
de opleidingscommissie, lid van de 
accreditatiecommissie en bestuurslid 
van SVN. Dat doet hij naast zijn 
dagelijks werk als unithoofd CSA in het 
Martini Ziekenhuis in Groningen. Een 
goede combinatie vindt Freerk. Omdat 
hij goed thuis is op de werkvloer kan 
hij een positieve bijdrage leveren aan 
de ontwikkeling van de opleidingen en 
dus aan het werkveld steriele medische 
hulpmiddelen.

Freerk: “De missie van SVN 
is het vergroten van kennis, 
deskundigheid, innovatie, kwaliteit 
en professionaliteit in ons 
vakgebied. SVN is de verbindende 
factor tussen de medewerkers en 
CSA’s enerzijds en de opleidingen 
anderzijds. Omdat we binding 
hebben met zowel het werkveld als 
de scholing van de MSMH’s, kunnen 
wij goed meedenken en -kijken in 
beide werelden.” 

Snel, eenvoudig en 
overzichtelijk
De opleidingscommissie van SVN denkt 
en kijkt mee met de ROC’s in Zwolle, 
Eindhoven en Leiden en trekt met 
ze op in een stuurgroep om verdere 
ontwikkeling te initiëren en mogelijk 
te maken. Aanbieders van trainingen, 
cursussen, bijscholingen en opfrisdagen 
weten SVN ook te vinden met al hun 
vragen over digitalisering, accreditatie 
en inhoud. 

SVN lanceert nieuw online 
accreditatiesysteem
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En vanaf de werkvloer nemen MSMH’s 
contact op als zij vragen hebben of 
kritiek, bijvoorbeeld over de invulling 
van een stageplek. “Vorig jaar waren we 
vooral druk met de voorbereiding van 
ons nieuwe online accreditatiesysteem”, 
vertelt Freerk. “Hiermee wordt aan alle 
MSMH’s een eenvoudige mogelijkheid 
geboden zich aan te melden via de 
website van SVN en hier een eigen 
portfolio aan te leggen dat op elk 
gewenst moment is te downloaden. 
Voorheen gebeurde de accreditatie 
door middel van formulieren die door de 
MSMH of de leidinggevende moesten 
worden ingevuld en door SVN verwerkt. 
Dat kostte veel tijd en was gevoeliger 
voor fouten. Nu kan de MSMH alles 
zelf invullen en online bijhouden. Snel, 
eenvoudig en overzichtelijk. We zijn 
uiteraard bereikbaar als helpdesk en 
worden nog weleens gebeld als iets 
niet meteen lukt of niet duidelijk is. Dat 
is geen enkel probleem. Samen lossen 
we het op. We krijgen veel enthousiaste 
reacties, dus we zien meteen dat het 
systeem werkt en goed ontvangen 
wordt door de gebruikers.” 

Accrediteren is belangrijk
Freerk: “Accrediteren is belangrijk, 
omdat de kwaliteit van de MSMH in 
ons vak hoog in het vaandel staat. Na 
het voltooien van de ROC opleiding is 
het van belang de opgedane kennis op 
peil te houden via bij- en nascholingen. 
Maar hoe laat je zien wat je doet aan 
kennisvergaring en ontwikkeling? In 
het online accreditatiesysteem staan 
alle activiteiten en vergaarde punten 

overzichtelijk bij elkaar. De MSMH moet 
binnen drie jaar 150 punten behalen. De 
opleiding op het ROC is al voldoende 
voor de eerste drie jaar, maar daarna 
is het de bedoeling dat de MSMH via 
congressen, cursussen en trainingen, 
fysiek of online, zijn of haar kennis op 
peil houdt en waar dat kan vergroot.” 
Het doel van het systeem is niet alleen 
de bevordering van de deskundigheid 
en de aantoonbaarheid ervan, maar ook 
inzicht in de ontwikkeling van de MSMH 
en het bewaken van de kwaliteit van 
bij- en nascholingsactiviteiten door de 
beoordeling van de diverse aangeboden 
opleidingen en activiteiten.

Opnieuw aanmelden
De medewerkers die geaccrediteerd 
zijn in het oude accreditatiesysteem 
hebben één jaar extra de tijd gekregen 
zodat hun accreditatie niet verloopt, 
terwijl zij de laatste punten niet kunnen 
behalen door beperkingen in verband 
met Covid. Als je in de afgelopen 
drie jaar ROC opgeleid bent, krijg 
je een nieuwe periode toegewezen 
voor het behalen van de benodigde 
accreditatiepunten. De LOI opgeleide 
MSMH’s krijgen 50 accreditatiepunten. 

Ben je vanaf 1 januari 2018 met je 
ROC en LOI diploma geaccrediteerd, 
dan kan je contact opnemen met de 
accreditatiecommissie. Individueel 
wordt dan bepaald of je aan de 
voorwaarden voor accreditatie 
voldoet, waarna je alsnog tot het 
accreditatieregister toegelaten 
kan worden. Bij het halen van 

voldoende punten voor een (nieuwe) 
registratieperiode van drie jaar, wordt 
automatisch een e-mail van accreditatie 
ontvangen. Meer informatie over 
het nieuwe accrediteren staat te 
lezen op de website van SVN. Freerk 
de Roos: “Neem bij vragen en of 
opmerkingen vooral contact op met 
de accreditatiecommissie. We willen 
bij de invoering van het nieuwe online 
accreditatiesysteem maatwerk leveren. 
Zo kan het voorkomen dat je op 
1 januari 2021 net niet voldoende punten 
hebt behaald voor her-accreditatie. Is dat 
het geval, neem dan contact op! We gaan 
dan kijken of we een passende oplossing 
kunnen vinden.”

“Jouw kans om je stempel te 
drukken”
“Mijn werk voor SVN is ontzettend 
leuk om te doen”, vertelt Freerk. 
“Mijn enige punt van zorg is dat we 
jongeren in de leeftijd van 25 tot 40 
jaar missen. Dus lijkt het je leuk om je 
wat intensiever met je vakgebied bezig 
te houden, zie jij waar het beter kan 
maar weet je misschien de weg nog 
niet? Wil je een keer meelopen in één 
van de werkgroepen? Of ambieer je 
zelfs een bestuursfunctie? Dit is jouw 
kans om je stempel te drukken. Jonge 
mensen zijn de toekomst van ons 
werkveld. Meld je aan bij SVN en loop 
een dagje mee om te kijken of het wat 
voor je is. Het is niet alleen leuk maar 
ook heel belangrijk om met een groep 
enthousiaste en vakkundige mensen uit 
het werkveld ons mooie werk voort te 
kunnen zetten.”
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Hopelijk.
Misschien.
Definitief.

Vertrouwen is niet belangrijk. Het is doorslaggevend.

Het is van essentieel belang om over oplossingen te kunnen beschikken 
die u het volledige vertrouwen geven in onze prestaties, betrouwbaar-
heid en kostenefficiëntie. Het is cruciaal om een deskundig en toegewijd 
team van experts te hebben. Voor meer veiligheid en sereniteit heeft u 
ons nodig, want wij zijn uw Engineers of Confidence.

Bezoek ons op www.belimed.com

Hygiëne met Systeem 



Parametric Release | 32

Vaak wordt er aangenomen 

dat standaarden en normen 

wet zijn en dat er letterlijk 

aan de specificatie in de 

standaarden en normen 

moet worden voldaan. Dat is 

niet helemaal het geval. Om 

te voldoen aan de wet is er 

een hiërarchie in wetgeving, 

regelgeving en standaarden 

(zie Figuur 1). 

Men moet voldoen aan de wet en wetgeving. 
In Nederland wordt in de nieuwe Wet Medische 
Hulpmiddelen beschreven waar medische 
hulpmiddelen aan moeten voldoen. Deze wet zal 
veel overnemen of verwijzen naar de ‘Medical 
Devices Regulation’ (MDR) (EU 2017/745). De MDR 
is regelgeving. In grote lijnen worden in de MDR 
de essentiële eisen voor een medisch hulpmiddel 
gespecificeerd.

Sterilisatoren en instrumenten wasmachines (IW) 
worden in de MDR gekwalificeerd als medische 
hulpmiddelen. Met als gevolg dat wanneer een 
sterilisator of een IW gebuikt wordt om medische 
hulpmiddelen te behandelen er aangetoond moet 
worden dat aan de essentiële eisen in de MDR wordt 
voldaan. Een eenvoudige manier om dat aan te tonen 
is het laten zien dat er aan de geharmoniseerde 
standaard die van toepassing is op een apparaat te 
gebruiken (zie Figuur 1). 

Wanneer er wordt voldaan aan de specificatie en 
eisen in een standaard wordt aangenomen dat er 
aan een essentiële eis is voldaan. Een alternatieve 
methode is ook altijd toegestaan mits er wordt 
aangetoond dat deze gelijkwaardig of beter is dan de 
specificaties in de geldende standaard.

Zoals we in de column ‘Normen en standaarden’ 
(Parametric release, 23e jaargang, nr. 68, 2020) 
gezien hebben, veranderen de standaarden in de tijd. 
De veranderingen komen voort uit het feit dat niet 
alles wat in de standaarden staat bewezen is, maar 
door overlevering in de standaarden is gekomen 
en in de standaard is blijven staan omdat er geen 
alternatief aanwezig is. Nieuwe inzichten en bewijs 
komen voort uit onderzoek en studies. Doordat 
er commerciële belangen spelen en niet iedereen 
gelukkig is met veranderingen en omdat de revisie 
van standaarden periodiek zijn, kan het even duren 
voordat de nieuwe inzichten in de standaarden 
komen. 

Enkele voorbeelden van nieuwe inzichten zijn dat 
de Bowie en Dick test eigenlijk een gepostuleerde 
test is die niet in de wetenschappelijke literatuur is 
onderbouwd. In de tijd dat de Bowie en Dick test 
werd geïntroduceerd was het een innovatieve test [1]. 
Op dit moment is het textielpakket nog steeds in de 
basis de standaard voor stoompenetratietesten [2]. 
Dit is vreemd om tenminste drie redenen.

De eerste reden is dat stoompenetratie in een textiel 
volledig anders is dan de stoompenetratie in een 
nauw kanaaltje in een instrument. Stoompenetratie 
in textiel wordt gedreven door absorptie van water 
(stoomcondensaat). In Stoompenetratie in een 
nauw kanaaltje wordt dit gedreven door onder meer 
convectie en diffusie. Dit kan duidelijk gemaakt 
worden met gemorste koffie op een tafel. 

Status van normen 
en standaarden en
hoe ermee om te gaan

Column Joost van Doornmalen
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Als je de koffie wilt opruimen gebruik je een doekje 
en niet een rietje. Immers het doekje absorbeert het 
water en het rietje doet nagenoeg niets. Analoog 
hieraan is het verschil tussen stoompenetratie in een 
textielpakket en een nauw kanaaltje.

De tweede reden is dat volgens de standaard een 
maximaal temperatuurverschil van 2°C tussen de 
temperatuur in de afvoer van een sterilisator en het 
hart van een textielpakket mag zijn. In de literatuur 
is niet te vinden waar deze 2°C vandaan komt of 
waarom deze moet worden aangehouden (ook niet in 
het originele artikel waar de Bowie en Dick test wordt 
geïntroduceerd [2]). Het is daarmee een aangenomen 
of gepostuleerde test, die niet bewezen goed is.

De derde reden is dat in de tijd de te steriliseren 
lading veranderd is. In de jaren 1950 – 1980 was 
textiel een belangrijke ladingscomponent, terwijl 
tegenwoordig nauwelijks textiel wordt gesteriliseerd 
in de Nederlandse ziekenhuizen. Momenteel worden 
hier voornamelijk instrumenten, vaak met nauwe 
kanaaltje, gesteriliseerd.
 
Indien de standaarden als ‘heilig’ en als 
‘onomstotelijk’ worden beschouwd kunnen 
eindverantwoordelijken zich achter de standaarden 
‘verschuilen’. Hierdoor wordt er een schijnveiligheid 
gecreëerd. Om te voorkomen dat er een 
schijnveiligheid wordt gecreëerd, is er onderzoek 
nodig voor nieuwe inzichten en methodes 
en adequate op bewijs gestoelde revisie van 
standaarden.

[1]  J.H. Bowie JH, Kelsey JC, and Thompson GR. 
 The Bowie and Dick autoclave tape test. 
 The Lancet 1963, 281: 568–569.
[2]  ISO 11140-4:2007 Sterilization of health care 
 products — Chemical indicators — Part 4: Class 2 
 indicators as an alternative to the Bowie and 
 Dick-type test for detection of steam penetration.

De derde reden is dat in de tijd de te steriliseren lading veranderd is. In de jaren 1950 – 1980 was 
textiel een belangrijke ladingscomponent, terwijl tegenwoordig nauwelijks textiel wordt 
gesteriliseerd in de Nederlandse ziekenhuizen. Momenteel worden hier voornamelijk instrumenten, 
vaak met nauwe kanaaltje, gesteriliseerd. 
  
Indien de standaarden als ‘heilig’ en als ‘onomstotelijk’ worden beschouwd kunnen 
eindverantwoordelijken zich achter de standaarden ‘verschuilen’. Hierdoor wordt er een 
schijnveiligheid gecreëerd. Om te voorkomen dat er een schijnveiligheid wordt gecreëerd, is er 
onderzoek nodig voor nieuwe inzichten en methodes en adequate op bewijs gestoelde revisie van 
standaarden. 
 
[1] J.H. Bowie JH, Kelsey JC, and Thompson GR. The Bowie and Dick autoclave tape test. The 
Lancet 1963, 281: 568–569. 
[2] ISO 11140-4:2007 Sterilization of health care products — Chemical indicators — Part 4: Class 2 
indicators as an alternative to the Bowie and Dick-type test for detection of steam penetration. 
 
 

 
Figuur 1: Hiërarchie van wetten, regelgeving, standaarden en alternatieve methodes. Figuur 1: Hiërarchie van wetten, regelgeving, standaarden en alternatieve methodes.
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Vacatures
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Op onze website staan diverse interessante banen gepubliceerd die betrekking hebben op ons vakgebied. Zowel fulltime- als parttimefuncties zijn mogelijk en je kunt direct online solliciteren. 

Meer weten? Kijk op www.sterilisatievereniging.nl/vacatures 

Aankomende bijeenkomsten en evenementen 
(data onder voorbehoud)

Kijk voor de actuele data op www.sterilisatievereniging.nl/agenda-evenementen

Datum Titel  Locatie Plaats
01.06.2021 Overleg regio Oost Online/fysieke bijeenkomst 
15.06.2021 Logistiek is OK! Back to school Online, live uitgezonden vanuit  Nijmegen
   HAN University of Applied Sciences 
17.06.2021 Overleg regio Zuid Online/fysieke bijeenkomst 
17.09.2021 Overleg regio Zuid Online/fysieke bijeenkomst 
28.09.2021 Overleg regio Oost Online/fysieke bijeenkomst 
14.10.2021 Overleg regio West Online 
17.11.21 – 20.11.21 WFHSS congres CICG Genève
23.11.2021 Overleg regio Oost Online/fysieke bijeenkomst 
16.12.2021 Overleg regio Zuid Online/fysieke bijeenkomst 
19.05.2022 Congres Moncherry | Landelijk  De Apenheul Apeldoorn
 symposium voor MSMH’s 
19.05.2022 Congres Moncherry | Landelijk De Apenheul Apeldoorn
  symposium Medewerkers 
 Scopenreiniging 
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Tork, een merk van Essity

Het begint met veilige
zorgomgevingen
Bereid uw schoonmaakpersoneel voor met de
juiste hulpmiddelen voor oppervlaktereiniging

Het belang van hygiëne in gezondheidszorg is nog duidelijker geworden. In een zorgstelsel dat 
onder druk staat, is het van essentieel belang om de zorgomgeving schoon en veilig te houden – 
dit betekent dat het schoonmaakpersoneel de eerste verdedigingslinie is en zij de bewaker zijn 
van de veiligheid van zowel patiënten als personeel.

Maak kennis met onze gratis Tork Interactieve Schoon Ziekenhuis-training, educatieve 
hulpmiddelen en de nieuwe Tork Microvezeldoeken voor oppervlaktereiniging – allemaal om   
u te helpen veilige zorgomgevingen te waarborgen.

Registreer nu voor gratis training en leer meer
tork.nl/oppervlaktehygiene



SPROEISCHADUW
WAAR HET VUIL BLIJFT HANGEN

Als 2020-2021 een 

medisch hulpmiddel 

was, was het zeker...

Meneer Pasteur

vertelt:
Het probleem met Pfizer:

“Als je het goed uitspreekt heb je 

al vijf mensen besmet”

PRIJSVRAAG:
Maak een foto van jouw favoriete logovariatie 
(zie hieronder) en stuur deze naar onze 
insta (SVN_Nederland) of mail deze naar 
prencongres@sterilisatievereniging.nl.
Je maakt kans volgend nummer een eervolle 
vermelding te krijgen als MSMH’er 1e Klas 
(op deze plek dan). Creativiteit wordt 
gewaardeerd.

MAN MAN MAN,KANSLOOS!


