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Is de Deskundige Steriele Medische
Hulpmidelen lastig…
Of
Handig???
H.W. Oussoren, DSMH AMC Amsterdam

• 1994 Gediplomeerd operatieassistant OLVG
• 1997 Specialismedeskundige
orthopaedie OLVG
• 2000 VP manager UMC Utrecht
• 2004 Unitmanager AMC
• 2009 Deskundige steriele
medische hulpmiddelen AMC
• 2012 Voorzitter vDSMH

• 1969 Geboren
• 1972 Oprichting csc
• 1974 1e gediplomeerde csa
medewerker in NL
• 1977 Oprichting LVO
• 1983 Besluit gesteriliseerde MH
• 1990 Dienstplicht ->
operatiekamerhelper
• 1991 Opleiding tot ok ass

Wat doet een DSMH?
Verantwoordelijkheden:
Geeft bindende adviezen inzake steriliteit van MH
Kwaliteit van het productieproces van SMH
Handhaaft wet- en regelgeving
Advisering klinisch onderzoek in relatie tot
steriliteit
Kwaliteit van uitbestede procesonderdelen

Wat doet een DSMH?
Bevoegdheden:

Wat doet een DSMH?
Taken:
Adviseert de RVB gevraagd en ongevraagd
Bepaalt het beleid SMH
reiniging, desinfectie, sterilisatie, controle,
verpakken, opslag en procescontrole
Coördineert klachten en recallprocedures
Draagt zorg voor effectief kwaliteitssysteem
Geeft onderwijs en instructie tav omgaan met SMH
Beoordeeld onderzoek met SMH tbv METC/onderzoeker
Auditeert afdelingen

Werkterrein is de gehele organisatie
Geven van bindende adviezen en voorschriften
SMH
(Laten) Opstellen van procedures
MAC beslissende stem
Onderzoek en testen nieuwe ontwikkelingen van
MH en sterilisatieprocessen

Wat levert de DSMH de
operatie-assistant op?

•
•
•
•
•
•
•
•

Gebalanceerde setsamenstelling
Niet te zware sets
Controle instrumenten op kwaliteit
Controle instrumenten op functionaliteit
Reinigbaarheid
Voldoet artikel aan wet- en regelgeving
Voldoet ziekenhuis aan eisen leverancier
Juiste wijze opslag steriele medische
hulpmiddelen
• Juiste wijze van insnijden
• Controle processen CSA

Gebalanceerde setsamenstelling
• Let op de balans
• Voldoende – te weinig – te veel

Controle instrumenten op
kwaliteit

Niet te zware sets
• In de eisen zoals geformuleerd in het
dossier steriele medische hulpmiddelen
mag een set niet zwaarder zijn dan 8.5
kg.

Controle instrumenten op
functionaliteit

En dat allemaal om te
voorkomen

Wetten en regelgeving (1)

Voldoet artikel aan weten regelgeving

Wetten en regelgeving (2)
Juiste wijze opslag steriele
medische hulpmiddelen

Steriele opslag
1. SMH in een gesloten kast bewaren

Steriele opslag 2
7. Open transportverpakkingen: SMH eruit halen en
in de kast bewaren

2. Steriele en niet steriele artikelen gescheiden bewaren
3. SMH niet in de buurt van water bewaren
(gootsteenkastje, infuus, …)
4. SMH verpakking moet onbeschadigd zijn: niet
beschreven, niet nat, niet vuil, niet samen gebonden
5. SMH moeten voorzien zijn van een vervaldatum
6. Verzend- (transport) verpakking mag niet in contact
komen met steriele opslag

8. SMH niet langer dan 24 uur buiten de gesloten
voorraad opslaan
9. SMH kasten stofvrij houden
10. FIFO (first in first out) systeem moet worden
toegepast
Pakken van rechts, aanvullen van links!
Pakken van voor, aanvullen van achter!

Steriele opslag 3
11. Controlelijst gebruiken voor periodieke controles van
SMH en deze bewaren
12. Nooit SMH vanuit de decentrale voorraad terug
plaatsen in de kast

Juiste wijze van insnijden

13. Niet lenen van een afdeling naar een andere
Recall wordt anders onmogelijk
14. Geen SMH gebruiken die via ongecontroleerde wegen
naar de afdeling is gekomen (meegebracht van
congres, gekregen van een vertegenwoordiger)
Deze SMH zijn niet te traceren tijdens een recall.

Waarom r + d + s?

•Beschermen van
patiënten EN
medewerkers !!!

Instrumenten: Evolutie

Toekomst

Opvoeden!!

Goed of fout?

Durf jij de uitdaging aan??
• Neem dan contact op met uw DSMH
• Betrek uw DSMH in een vroegtijdig
stadium om erger te voorkomen
• Betrek uw DSMH om de afdeling beter
te maken voor de patiënten, uw
collegae en U ZELF!!

Vragen?

