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Over de laatste decennia zijn de medische hulpmiddelen die stoom gesteriliseerd worden in 
ziekenhuizen sterk veranderd. Bijvoorbeeld van textiel gebruikt op de operatiekamers naar 
complex medisch instrumentarium met kanaaltjes. Deze veranderingen leiden ook tot 
veranderingen in standaarden en de dagelijkse praktijk van vrijgave, valideren en monitoring. 
Om duidelijkheid te brengen in de veranderingen en het oerwoud van informatie, organiseert 
het Excellence Centre of Decontamination een interactieve discussiemiddag. Tijdens deze 
interactieve discussie zal duidelijk worden hoe de informatie in dagelijkse praktijk van validatie 
en monitoring van stoomsterilisatoren kan worden toegepast. 

 

     

De interactieve discussiemiddag vindt plaats op donderdag 9 april 2020. 
 

Agenda: 

12:00 uur Lunch 

13:00 uur Eerste sessie: 
   Inleiding 

 Procesbeschrijving 

 Schakelpunten 

 NCG’s 

 Standaarden (Nederlandse, Europese en ISO) 

14:30 uur Pauze 

15:00 uur Tweede sessie: 
   Stoomkwaliteit 

 Stoompenetratie testen 

 Temperaturen, drukken en banden 

 Onnauwkeurigheden in metingen 

 Reproduceerbaarheid 

16:30 uur Drankje en napraten 

17:30 uur Einde 
 

Omdat het een interactieve middag is kan (en zal) er van het programma afgeweken 

worden. 
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Informatie: 

Dagvoorzitters/trainers: dr.ir Joost P.C.M van Doornmalen 
dhr. David van Kemenade 

Minimaal aantal deelnemers: 8 

Maximaal aantal deelnemers: 12 

Locatie: Catharina Ziekenhuis 
Michelangelolaan 2 
5623 EJ Eindhoven 

Deelname kosten: € 145,- (excl. BTW) 

Accreditatie: Accreditatiepunten voor de VDSMH en SVN zijn aangevraagd. 

 

Aanmelden: 

Aanmelden kan door het invullen van onderstaand formulier en dit te sturen aan: 
ECD@catharinaziekenhuis.nl 
 

Aanmeldformulier: 
Voorletter(s):       

Voornaam:       

Achternaam:       

Telefoonnummer:       

Emailadres:       

Functie:       

Organisatie:       

Factuuradres:       
 
 

Kenmerk/kostenplaatsnr.:       

BTW nummer:       

Dieetwensen t.b.v. lunch:       

 

NB. Bij meer dan 12 aanmeldingen zal een 2e discussiemiddag georganiseerd worden. 
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