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

 
Inhoud programma 
In het eerste dagsymposium van het Excellence Centre of Decontamination van het Catharina 
Ziekenhuis (ECD) is de toevoegde waarde van ‘validatie van stoomsterilisatie’ behandeld. Dit aan de 
hand van vragen over het onderwerp in het werkveld. Het tweede onafhankelijke ECD-dagsymposium 
zal op een vergelijkbare manier worden opgezet. Het onderwerp is deze keer: “Decontaminatie  van 
medische hulpmiddelen, een ander perspectief” 
 

Er zijn verschillende partijen ‘stakeholders’ betrokken in het cyclische proces van herbruikbare 
medische hulpmiddelen. Zo heeft bijvoorbeeld de gebruiker van een medisch hulpmiddel op een 
patiënt een andere invalshoek dan de persoon die het hulpmiddel decontamineert en klaarmaakt voor 
hergebruik. Er blijkt een zekere onduidelijkheid te bestaan tussen de stakeholders van wat er van de 
medische hulpmiddelen verwacht wordt. Tijdens het 2de CECD-dagsymposium belichten we de 
verschillende perspectieven vanuit gebruikers, onderzoekers, ontwikkelaars en her-verwerkers van 
medische hulpmiddelen. De volgende sprekers leveren een bijdrage aan deze dag: 
 

 Dr. ir. Jan van Dijk (Associate Professor, TU/e, Faculteit toegepaste natuurkunde, elementaire 
gasontladingen) 

 Marjon Gaikhorst (Deskundige Infectiepreventie, DSMH, DSRD – Unic Medical Services BV) 

 Dr. Magdalena Lenz (Expert for reprocessing, Richard Wolf GmbH)  

 Dr. ir. Thijs Meenink (Chief System Architect and Founder of PRECEYES) 

 Prof. dr. Erik Schoon (MDL arts, MD, Head of Gastroenterology training program) 

 Dr.ir. Fons van der Sommen (Assistant Professor computer vision & image processing, at TU/e, 
Co-founder & scientific advisor at Theta Vision) 

 Drs. Ralph van Wezel (Gevestigd ziekenhuisapotheker ziekenhuisapotheek Catharina 
Ziekenhuis, DSMH) 

 

Accreditatie 
Accreditatie voor dit symposium wordt aangevraagd bij SVN, VDSMH en SVZ.  
 

Kosten 
 Bij inschrijving vóór 1 augustus 2022:  € 195,- (excl. BTW)  

 Bij inschrijving op of na 1 augustus 2022:  € 225,-  (excl. BTW) 
De kosten zijn inclusief lunch, parkeerkaart en cursusmateriaal. 

* Bij annuleringen binnen 28 dagen voor aanvang worden de volledige kosten in rekening gebracht. 

Een uitzondering hierop zal gemaakt worden indien door COVID maatregelen vanuit overheid of 

werkgever het symposium niet bijgewoond kan worden. 

  

Het Excellence Centre of Decontamination van het Catharina Ziekenhuis organiseert           
op woensdag 5 oktober 2022 haar 2e dagsymposium: 

 

“Decontaminatie van medische hulpmiddelen, een 
ander perspectief” 
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Locatie 
Dit symposium vindt plaats in de Congreszaal van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven 

 

Aanmelden 
Aanmelden kan via de website van het ECD:  
Dagsymposium: woensdag 5 oktober 2022 – 
Catharina Ziekenhuis Apotheek 

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