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Beste vrienden van de sterilisatie 

 

 

 

 

In mei is het opnieuw zo ver: we houden onze lentebijeenkomst van de 

kwaliteitswerkgroep voor Oost- en West-Vlaanderen.  

 

We richten ons nog steeds op alle geïnteresseerden, zowel sterilisatiemedewerkers, 

diensthoofden, ziekenhuisapothekers, ziekenhuishygiënisten of andere 

sympathisanten. Van fris groentje tot doorwinterde ancien: iedereen is welkom! 

 

Om infrastructurele redenen (wie verbouwt er niet deze dagen?) kan de werkgroep 

voorlopig niet doorgaan in onze vaste stek in het AZ Maria-Middelares te Gent. We 

maken echter van de gelegenheid gebruik om jullie uit te nodigen in de nieuwe 
campus van AZ Delta te Roeselare. De grote patiëntenverhuis en de verhuis van het 

operatiekwartier zal nog geen maand ervoor doorgegaan zijn… 

 

We zullen vergaderen in het nieuwe logistieke blok en een mix aanbieden van één 
of meerdere korte presentaties in afwisseling met een rondleiding op de nieuwe CSA. 

Voor sommigen onder jullie betekent dit even verder rijden, maar we zijn er van 

overtuigd dat jullie nieuwsgierig genoeg zijn om die avond naar Roeselare af te 

zakken. Sara en Matthias zijn alvast enthousiast om jullie op de vierde verdieping te 

ontvangen. 

 

 

Datum: Donderdag 14 mei 2020 

Uur:  19u-22u 

Plaats:  AZ Delta, Deltalaan 1, 8800 Roeselare (E403 afrit 6 Roeselare-Rumbeke) 

  Polyvalente vergaderzaal, verd. 3, logistieke blok (blok met auditorium) 

 

De agenda: 

• Inleiding, verdeling in groepen 
• Liggend drogen vs hangend drogen – theorie en praktijk: hangend drogen 

lijkt een algemeen aanvaard principe bij opslag van endoscopen, terwijl dit 

steeds meer in vraag gesteld wordt. Welke theorie zit er achter dit prinicipe en 

welke argumenten zijn er voor het liggend drogen? 

• Unieke identificatie van instrumenten (workshop): welke verschillende 

technieken van fysieke gravering zijn er, wat is de invloed op het 

instrumentarium, wat is de leesbaarheid, wat zijn de kosten? Wat kan RFID 

bieden in de toekomst en welke beperkingen heeft dit? 

• De CSA van de toekomst: er veranderde veel de afgelopen jaren in de 

wereld van de CSA. Welke visie heeft Getinge hier op? Welke trends ontstaan 

er en welke oplossingen heeft Getinge hierop geïnitieerd? We bekijken 

specifieker de productefficiëntie, kostenreductie, schaalvergroting en track & 

trace. 

• Rondleiding op de CSA AZ Delta 
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Inschrijven kan opnieuw via de website http://www.verenigingsterilisatie.be/. 

Rechtsonder kan u op de agenda de ‘Q-groep Oost- en West-Vlaanderen’ 

aanklikken. Er zullen broodjes voorzien zijn en de deelname aan deze avond is gratis. 

Gelieve uw deelname zo spoedig mogelijk te bevestigen (uiterlijk op voor 1 mei). Zo 

kunnen we voldoende vroeg inschatten in hoeveel groepen we de rondleiding en 

presentaties kunnen organiseren.  

 

Accreditatie voor ziekenhuisapothekers wordt aangevraagd. 

 

 

Hopelijk tot dan! 

Het organiserend team, de voorzitters 

 
Anje Descamps 

Diensthoofd CSA 

AZ Sint-Lucas Brugge 

Bart Gabriël 

Adj. Diensthoofd CSA 

AZ Maria-M Gent 

Matthias Wallaert 

Ziekenhuisapr. 

AZ Delta Roeselare 

 


