
 

Benchmark CSA 2019 INSTRUCTIE 

Bedankt dat u tijd neemt om deel te nemen aan de Benchmark CSA 2019.  
Voor een vlotte beantwoording van de vragen wordt aangeraden de volgende informatie op 
voorhand te verzamelen: 

- Beheeraspecten, taken en verantwoordelijkheden van uw CSA in 2018 
- Totaal aantal operatiekamers klasse 1 en 2 alsmede eventuele Hybride-zalen in 2018 
- Productiecijfers totaal gereinigd/gesteriliseerd instrumentarium (netten en los) en 

flexibele scopen over 2018 
- Cijfers over totale instrumentarium dat in omloop was in 2018 
- Capaciteiten en aantallen machines op de CSA/Scopie in 2018 
- Aantal FTE, samenstelling personeelsbestand, afdelingsbudget, functies en 

ziekteverzuim in 2018 
- Een plattegrond van de CSA (indien beschikbaar op schaal) 
- Het bruto vloeroppervlak (BVO) van uw CSA 1) 

1) Het bruto vloeroppervlak geeft de grootte van uw CSA weer, uitgedrukt in vierkante meters. Het betreft het volledige 
vloeroppervlak, met inbegrip van de ondersteunende ruimtes, gangen en muren. Met de plattegrond zullen wij toetsen dat 
iedere deelnemer een vergelijkbare meting heeft. 

Mocht u organisatie meerdere CSA’s hebben dan willen we u vragen om gegevens over 
productie, personeel e.d. bij elkaar op te tellen. Externe (commerciële) partijen die voor 
meerdere organisaties steriliseren zullen we in deze Benchmark helaas niet meenemen. 
Indien uw (enkele) reiniging en sterilisatietaken hebt uitbesteed vragen wij u toch zoveel 
mogelijk de voor uw geldende capaciteiten te vermelden. 

Houd de figuren (1 en 2) op de volgende pagina van dit formulier naast de vragen. Tijdens de 
enquête zal naar deze figuren verwezen worden. 

Gedurende het invullen kunt u tussentijds stoppen, de browser afsluiten en op een volgend 
moment verdergaan. Het is hierbij belangrijk om te vermelden dat als u na deze (korte) 
onderbreking de resterende vragen wilt invullen, dit alleen mogelijk is vanaf hetzelfde IP-
adres. Indien u bij een volgend invulmoment een ander IP-adres gebruikt zult u vanaf vraag 1 
de gegevens opnieuw moeten invullen.  

Aan het einde van de vragenlijst wordt gevraagd om de gegevens naar ons door te sturen 
door te klikken op het icoontje waar bij staat: “Klik hier als uw u de antwoorden wilt 
verzenden, hierna kunt u niet meer terug om uw reactie aan te passen”.  

Daarnaast vragen wij u om (indien beschikbaar) de plattegrond van uw CSA naar 
krist.henrotin@uzgent.be te mailen. Mocht u achteraf nog iets willen wijzigen of toevoegen 
e-mail deze informatie dan separaat. 

Indien u bepaalde informatie niet tot uw beschikking heeft hoeft dat geen belemmering te 
zijn om overige vragen wel in te vullen. We blijven geïnteresseerd in de  gegevens die u wel 
beschikbaar heeft en met ons wilt delen. 

Belangrijk is om te vermelden dat het ten alle tijden gaat over de cijfers van het jaar 2018.  
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Indien er na afloop of tijdens het invullen van de vragenlijst vragen zijn kunt u deze stellen 
door contact op te nemen met krist.henrotin@uzgent.be . 

 

Vriendelijke groet, 

 

Krist Henrotin (VSZ) 

Herman de Bruin (AT Osborne) 

Sinan Nadi (AT Osborne) 

 

Onderstaande figuren gaan over de logistieke bewegingen in uw situatie. 
Figuur 1 gaat over de situatie waarin één CSA voor één locatie werkt en niet voor derden.  
De logistieke bewegingen 1 t/m 5 komen terug bij de enquête vragen.  
Met het blok ‘Overig’ bedoelen we de ‘niet-OK’ afdelingen in uw instelling. 
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Figuur 2: De situatie waarin één CSA voor meerdere locaties en/of voor derden werkt.  
De letters A t/m Q komen terug bij de enquête vragen. 
Met het blok ‘Overig’ bedoelen we de ‘niet-OK’ afdelingen in uw instelling. 

 

 

 


