
 
 

Voor wie 
Dit dagsymposium is bedoeld voor Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen, Managers CSA, 
Medewerkers Steriele Medische Hulpmiddelen, Ziekenhuishygiënisten en andere geïnteresseerden. 
 

Achtergrond 
Volgens de standaarden ISO 17665 en EN 285 is monitoring en validatie van stoomsterilisatie 
essentieel. In het veld van medische hulpmiddelen zijn de laatste decennia diverse ontwikkelingen 
waarneembaar. Denk hierbij aan hoe de stoom te steriliseren ladingen veranderen van textiel (poreus) 
naar chirurgische instrumentarium en dat door de ontwikkeling van Minimale Invasieve Chirurgie 
instrumenten ook kanaaltjes kunnen bevatten. Alle ontwikkelingen hebben mogelijk ook gevolgen 
voor het monitoren en valideren van de stoomsterilisatie in ziekenhuizen. 
 

Inhoud symposium 
Het symposium zal starten met een key-note presentatie van de heer Adrie de Bruijn (RIVM) over de 
validatie-status van de stoomsterilisatoren in Nederland. Hierna volgen 4 presentaties van 
validatiebedrijven die ingaan op de toegevoegde waarde van de validaties die uitgevoerd worden in 
België en Nederland. De meewerkende validatiebedrijven zijn in alfabetische volgorde: Agidens, 
Bureau Veritas, Causa en Vali-Desk. De dag zal worden afgesloten met een paneldiscussie. 
 

In de presentaties van de validatiebedrijven wordt onder meer ingegaan op de toegevoegde waarde 
van validatie en er worden vragen beantwoord die ontvangen zijn van ziekenhuizen en instellingen.  
 

Het volledige dagprogramma ziet er als volgt uit: 
 

Tijd Onderwerp 
 

09:00 – 09:30 Ontvangst en registratie 
 

09:30 – 09:40  Opening symposium door dagvoorzitter Mw. Marjon Gaikhorst 
 

09:40 – 09:50 Dhr. Ralph van Wezel (Catharina Ziekenhuis) 
Welkomstwoord en toelichting Catharina Excellence Centre Decontamination  
 

09:50 – 10:35 Dhr. Adrie de Bruijn (RIVM) 
“40 jaar validatie. Tijd voor vernieuwing!” 
 

10:35 – 11:05 Koffie/thee pauze 
 

11:05 – 11:50 Dhr. Henk Burema (Validesk) 
“Validatie is informatie” 
 

11:50 – 12:35 Dhr. Nathan Ronsse (Agidens) 
“Validatie: grenzen verkennen” 
 

12:35 – 13:35 Lunch 
 

13:35 – 14:20 Dhr. Martin Veen (Bureau Veritas) 
“Wat te doen met het validatierapport” 
 

14:20 – 15:05 Dhr. Jan Jacob Patijn (Causa BV) 
“Validatie uitgevoerd en nu?” 
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15:05 – 15:35 Koffie/thee pauze 
 

15:35 – 16:20 Paneldiscussie 
Een paneldiscussie o.l.v. de dagvoorzitter. 
 

16:20 – 16:30 Afsluiting symposium door dagvoorzitter Mw. Marjon Gaikhorst 
 

16:30 – 17:30  Borrel 
 

 

Locatie 
Het symposium vindt plaats op woensdag 27 november 2019 in: 
Catharina Ziekenhuis, Michelangelolaan 2, 5623 EJ Eindhoven 
 

Auto:  
Het Catharina Ziekenhuis beschikt over ruime parkeerfaciliteiten voor bezoekers. 
 

Openbaar vervoer: 
Aan de achterzijde van het Centraal Station Eindhoven vertrekken een aantal bussen naar het 
Catharina Ziekenhuis: Lijn 2 Blixembosch – Lijn 3 Best – Lijn 9 Son en Breugel – Lijn 322 Gemert – Lijn 
404 Nuenen Centrum – Lijn 406 Ekkersrijt – Lijn 405 Achtse Barrier.  
 

Accreditatie 
Vanuit de VDSMH en SVN worden 20 accreditatiepunten toegekend voor deelname aan dit 
symposium. 
 

Kosten 

 Bij inschrijving vóór 01 september 2019:  € 95,- (excl. BTW)  

 Bij inschrijving op of na 01 september 2019:  € 125,-  (excl. BTW) 
 

Aanmelden 
U kunt u per email aanmelden via ECD@catharinaziekenhuis.nl o.v.v.:  
Aanmelding symposium, naam/namen, naam van uw organisatie en uw telefoonnummer. 
 

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Catharina Excellence Centre Decontamination 
via email: ECD@catharinaziekenhuis.nl. 
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