
Educatie 
Programma

2019
Schrijf jE nu in voor hEt 

intErStEr EducatiE programma

Binnen het educatieprogramma 

biedt interster een veelzijdigheid 

van lesmodules. Ervaring leert dat 

er vanuit het werkveld behoefte 

is aan herhaling van de lessen 

reiniging en desinfectie en 

Steriliseren. herhaling is in het 

vakgebied een constante waar 

interster zich aan verbindt.

Dit jaar hebben we weer een aantal 

deskundigen bereid gevonden om 

voor Interster de inhoud van de lessen 

in te vullen. Ons thema logistiek 

behelst niet alleen de letterlijke 

logistiek van CSA naar OK maar ook 

de logistiek van het werken op de 

CSA, denk aan werkhouding, goede 

materialen om mee te werken, enz.

programma

donderdag  14 februari  reiniging en desinfectie

donderdag  21 maart Steriliseren

donderdag  18 april Logistiek

donderdag  16 mei Scopendag

vrijdag  17 mei Scopendag

donderdag  20 juni mdd naar mdr

Opgave

Opgave via het digitale deelname

formulier op onze site interster.nl. 

Na ontvangst van het ingevulde en 

ondertekende deelnameformulier 

krijgt u een bevestiging. 

KOSTeN 

de kosten bedragen per educatiedag 

e 200,- (incl. BtW) per deelnemer.

voor donderdag 16 en vrijdag 17 mei 

geldt een ander tarief: 

Volgt u één lesmodule 

dan geldt per dag e 200,. 

Volgt u beide lesmodules (16+17 mei) 

dan geldt per dag e 175,. 

INFO 

Voor informatie:

Lia Soetendal, educatie@interster.nl 

interster international Bv

Samsonweg 2, 1521 RC Wormerveer 

T: +31 (0)75 627 22 22

F: +31 (0)75 627 22 00

info@interster.nl

www.interster.nl

Spelregels
Donderdag 16 mei en Vrijdag 17 mei 

Scopen dagen
Donderdag 20 juni 

MDD naar MDR

MOdule 16 + 17 MeI:

dOel: 
Alles wat je moet weten rondom 

flexibele endoscopen.

 

dOelgrOep: 
Medewerkers Reiniging en desinfectie 

flexibele endoscopen, DSRD.

 

INhOud: 
Wet- en regelgeving:

•    Flexibele endoscopen  

soorten en maten

•    Flexibele endoscopen  

reinigen en desinfecteren 

•    Controle desinfector en  

endoscopen d.m.v. kweken

•    Onderhoud door gebruikers

•   Incidenten, calamiteiten

•    Werkhouding tijdens de reiniging  

en desinfectie (actief onderdeel  

van de dag)

MIddagMOdule 17 MeI: 
Preventie van fysieke overbelasting bij 

scopen reiniging & desinfectie.

dOel: Terugdringen en voorkomen 

van lichamelijke overbelasting tijdens 

het werk.

 

dOelgrOep: De scholingsdag 

is gericht op het risico van bloot 

stelling aan fysieke overbelasting 

bij het reinigen en desinfecteren 

van scopen. 

De training richt zich op 

medewerkers die een rol 

spelen in dit proces.

 

INhOud: Arbocatalogus 

ziekenhuizen en het voorkomen 

van lichamelijke overbelasting. 

Praktijkrichtlijnen preventie fysieke 

belasting (medisch) ondersteunende 

diensten. Herkennen van risico’s 

aan de hand van foto’s/video’s van 

het reinigings en desin fectieproces 

oplossingen aandragen.

dOel: 
Deze module is geschikt voor iedereen 

die te maken krijgt met regels vanuit 

de Richtlijn Medische hulpmiddelen. 

Kernvraag: wat is de impact van de 

omzetting van de huidige MDD naar 

de nieuwe MDR voor uw vakgebied?

De MDR gaat verder qua regelgeving 

dan de MDD en beschrijft ook veel 

meer praktijksituaties. De vraag is 

waar u staat in de implementatie 

binnen uw organisatie op regulatory 

niveau en qua inrichting van 

processen. De docent neemt u mee op 

hoofdlijnen als het gaat om impact en 

noodzakelijke aanpassingen vanuit de 

nieuwe Richtlijn.

 

dOelgrOep:
De ervaren MSMH’s, inkopers,  

DSMH’s en DSRD’s

 

INhOud:
Inzicht en bewustwording – op 

hoofdlijnen – van de nieuwe MDR en 

bewustworden. De aangescherpte 

regels voortvloeiend uit de praktijk en 

de daaraan gekop pelde maatregelen, 

denk bijvoorbeeld aanscherping 

van de post market surveillance en 

traceerbaarheid van grondstof tot aan 

het bed van de patiënt. 

Na de lunch worden er, aan de 

hand van artikelen uit het Interster 

assortiment, voorbeelden besproken 

gerelateerd aan de transitie MDD  

naar MDR. 

Ook voorbeelden aangedragen 

door de deelnemers worden op prijs 

gesteld. Onze Product Manager, Bob 

Randshuizen gaat samen met Karen 

Koller de voorbeelden bespreken.

Tijdstip: 

09.00  12.30 uur

locatie: 

Interster International B.v.

Samsonweg 2

1521 RC Wormerveer

docent: 

Karen Koller, 

Jurist gezondheidsrecht en  

regulatory specialist bij 

vraagstukken rondom 

medische hulpmiddelen. 

Tijdstip: 09.00  15.30 uur

locatie: Interster International

Samsonweg 2, 1521 RC Wormerveer

docenten: 

Margriet Tensen, 

DSMH, Tensen & Nolte

patricia Smulders, 

Deskundige Scopen 

Reiniging en Desinfectie 

(DSRD) Afdeling 

Infectiepreventie Isala.

Middagmodule 17 mei 

docent:

Foppe hooghiemstra,

Diligent consultant, 

Arjo Nederland B.V.



deelname & spelregels 
vindt u op de achterzijde 
van deze brochure. 

Donderdag 14 februari 

Reiniging en Desinfectie
Donderdag 21 maart 

Steriliseren en controle middelen
Donderdag 18 april 

Logistiek

dOel: 
Verdieping van de kennis over 

het reinigen en desinfecteren van 

medische hulpmiddelen. Uitgelegd 

wordt waarom en hoe de processen 

uitgevoerd kunnen of moeten worden. 

In interactieve sessies worden de 

deelnemers tot denken aangezet over 

hun wijze van werken op de CSA.

 

dOelgrOep:
De training is bedoeld voor iedere 

medewerker die direct betrokken 

is bij de reiniging, desinfectie en 

sterilisatie van medische hulpmiddelen 

in ziekenhuizen, zorginstellingen, 

zelfstandige klinieken, etc. 

 

INhOud:
•    Wetgeving (basis)

•    Definities

•    Principes reiniging en desinfectie

•    UItrasoon

•    Machinale reiniging en desinfectie

•    Procescontroles

•    Beschermingsmaatregelen

Tijdstip: 

09.00  15.30 uur

locatie: 

Interster International B.v.

Samsonweg 2

1521 RC Wormerveer

docent: 

diana Bijl, 

DSMH, DSRD en DIP

Diana Bijl Consultancy

dOel: Na afloop van de lezing 

hebben de deelnemers een beter 

inzicht in de mogelijke oorzaken van 

afwijkingen in het sterilisatieproces.

 

dOelgrOep: MSMH’s die meer 

verdieping willen in het dagelijkse 

proces van steriliseren en willen weten 

wat er gebeurt na het indrukken van 

de startknop autoclaaf.

 

INhOud:
•  Controlemiddelen sterilisatieproces

•  Werking van de autoclaaf per 

processtap

•  Gevolgen van een verkeerde 

belading

•  Afwijkingen die voor kunnen 

komen in de autoclaaf 

In samenwerking met de product  

manager van Interster, Bob Rands

huizen wordt in het middagprogramma 

aandacht besteed aan de werking 

van de autoclaaf, welke problemen er 

kunnen ontstaan, en hoe de goede 

werking van een autoclaaf te testen is, 

door middel van controlemiddelen.

Tijdstip: 

09.00  15.30 uur

locatie: 

Interster International B.v.

Samsonweg 2

1521 RC Wormerveer

docent: 

Jan hazelhof, 

DSMH, Isala klinieken

Bob randshuizen, 

Product Manager Interster 

International 

OchTeNdMOdule: 
Ontvangst, Opslag en Transport van 

Steriele Medische Hulpmiddelen.

dOel: Steriele Medische 

Hulpmiddelen zodanig ontvangen, 

op te slaan en te transporteren dat 

de steriliteit behouden blijft tot het 

moment van gebruik.

 

dOelgrOep: Iedereen die 

met logistiek van Steriele Medische 

Hulpmiddelen werkt; zij het in het 

steriele magazijn of op een afdeling 

zoals b.v. de OK of de IC. 

 

INhOud: De richtlijnen geven 

handvatten hoe om te gaan met 

Steriele Medische Hulpmiddelen 

zodat steriliteit behouden blijft tot 

het moment van gebruik. Gedurende 

de training bespreken we eerst de 

noodzakelijke basis van hygiëne en 

vervolgens de geldende richtlijnen.

Tijdstip ochtendmodule:

09.00  12.30 uur

locatie: 

Interster International B.v.

Samsonweg 2, 1521 RC Wormerveer

docent: Mariette Jungblutt, 

DSMH LUMC Leiden, Deconster

Tijdstip middagmodule:

13.0015.30 uur

locatie: 

Interster International B.v.

Samsonweg 2, 1521 RC Wormerveer

docent: edwin hagelen, 

arbeidshygiënist UMC Utrecht

MIddagMOdule:
Gezond (blijven) werken 

op de CSA.

dOel: Verbeteren van de 

inzetbaarheid van de MSMH.  

Gericht op duurzame inzetbaarheid  

en ergonomisch werken.  

Veilig werken en gezond ouder  

worden op de CSA.

 

dOelgrOep: 
De MSMH’s en hoofden CSA.

 

INhOud: Onder leiding van een 

arbeidshygiënist (arbodeskundige) 

wordt aandacht besteed aan 

ergonomie en het voorkomen van 

fysieke belasting door b.v. invoering 

van hooglaagtafels, aandacht voor 

rijdend materieel, de inzet van de 

ergocoach, etc. Tijdens de les is er 

een fysiotherapeut aanwezig die de 

deelnemers praktische tips geeft om 

de werkhouding te verbeteren en te 

handhaven.

dit jaar hebben we de zogenaamde 

chirurgendagen bij interster 

omgedoopt in de Scopendagen. 

twee dagen wordt er aandacht 

besteed aan alles rondom flexibele 

endoscopen. 

De kwaliteit van de reiniging en desin

fectie van de flexibele endoscopen 

voldoet nog niet in alle ziekenhuizen 

en zelfstandige klinieken aan de norm. 

Denk hierbij aan de invulling van het 

nastreven van het SFERDhandboek. 

Ook beheersmaatregelen rondom het 

gebruik van endoscopendesinfectoren 

worden behandeld. Hoe kun je 

nagaan of het apparaat correct 

functioneert? De validatie van de 

desinfector is belangrijk. En zo zijn 

er vele aspecten die belicht worden 

in de twee genoemde dagen. Ook 

gaan we aandacht besteden aan de 

werkhouding tijdens de reiniging van 

de flexibele scopen. 

Kortom een wederom interessant 

programma voor een ieder die 

werkzaam is als MSMH op de CSA en 

die direct betrokken is bij reiniging, 

desinfectie en sterilisatie van medische 

hulpmiddelen.

Meerdere lesmodules zijn eveneens 

interessant voor inkopers, DSMH’s, 

DSRD’s. Zeker onze lesmodule van 

MDD naar MDR. Inzicht op de nieuwe 

MDR en bewustwording hiervan. 

lOcaTIe 

De lessen worden gegeven 

aan de Interster Academy, 

Samsonweg 2, 1521 RC Wormerveer. 

Telefoon 075  627 22 91. 

De spelregels om deel te nemen vindt 

u op de achterzijde van deze brochure.

Het educatieprogramma wordt 

geaccrediteerd door de Sterilisatie 

Vereniging Nederland (SVN). 

Na afloop van de lesmodule ontvangen 

de deelnemers een certificaat met het 

aantal punten. Het aantal punten per 

lesdag bedraagt 20. 

Interster Educatie 
Programma
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intErStEr EducatiE programma

Binnen het educatieprogramma 

biedt interster een veelzijdigheid 

van lesmodules. Ervaring leert dat 

er vanuit het werkveld behoefte 

is aan herhaling van de lessen 

reiniging en desinfectie en 

Steriliseren. herhaling is in het 

vakgebied een constante waar 

interster zich aan verbindt.

Dit jaar hebben we weer een aantal 

deskundigen bereid gevonden om 

voor Interster de inhoud van de lessen 

in te vullen. Ons thema logistiek 

behelst niet alleen de letterlijke 

logistiek van CSA naar OK maar ook 

de logistiek van het werken op de 

CSA, denk aan werkhouding, goede 

materialen om mee te werken, enz.

programma

donderdag  14 februari  reiniging en desinfectie

donderdag  21 maart Steriliseren

donderdag  18 april Logistiek

donderdag  16 mei Scopendag

vrijdag  17 mei Scopendag

donderdag  20 juni mdd naar mdr

Opgave

Opgave via het digitale deelname

formulier op onze site interster.nl. 

Na ontvangst van het ingevulde en 

ondertekende deelnameformulier 

krijgt u een bevestiging. 

KOSTeN 

de kosten bedragen per educatiedag 

e 200,- (incl. BtW) per deelnemer.

voor donderdag 16 en vrijdag 17 mei 

geldt een ander tarief: 

Volgt u één lesmodule 

dan geldt per dag e 200,. 

Volgt u beide lesmodules (16+17 mei) 

dan geldt per dag e 175,. 

INFO 

Voor informatie:

Lia Soetendal, educatie@interster.nl 

interster international Bv

Samsonweg 2, 1521 RC Wormerveer 

T: +31 (0)75 627 22 22

F: +31 (0)75 627 22 00

info@interster.nl

www.interster.nl

Spelregels
Donderdag 16 mei en Vrijdag 17 mei 

Scopen dagen
Donderdag 20 juni 

MDD naar MDR

MOdule 16 + 17 MeI:

dOel: 
Alles wat je moet weten rondom 

flexibele endoscopen.

 

dOelgrOep: 
Medewerkers Reiniging en desinfectie 

flexibele endoscopen, DSRD.

 

INhOud: 
Wet- en regelgeving:

•    Flexibele endoscopen  

soorten en maten

•    Flexibele endoscopen  

reinigen en desinfecteren 

•    Controle desinfector en  

endoscopen d.m.v. kweken

•    Onderhoud door gebruikers

•   Incidenten, calamiteiten

•    Werkhouding tijdens de reiniging  

en desinfectie (actief onderdeel  

van de dag)

MIddagMOdule 17 MeI: 
Preventie van fysieke overbelasting bij 

scopen reiniging & desinfectie.

dOel: Terugdringen en voorkomen 

van lichamelijke overbelasting tijdens 

het werk.

 

dOelgrOep: De scholingsdag 

is gericht op het risico van bloot 

stelling aan fysieke overbelasting 

bij het reinigen en desinfecteren 

van scopen. 

De training richt zich op 

medewerkers die een rol 

spelen in dit proces.

 

INhOud: Arbocatalogus 

ziekenhuizen en het voorkomen 

van lichamelijke overbelasting. 

Praktijkrichtlijnen preventie fysieke 

belasting (medisch) ondersteunende 

diensten. Herkennen van risico’s 

aan de hand van foto’s/video’s van 

het reinigings en desin fectieproces 

oplossingen aandragen.

dOel: 
Deze module is geschikt voor iedereen 

die te maken krijgt met regels vanuit 

de Richtlijn Medische hulpmiddelen. 

Kernvraag: wat is de impact van de 

omzetting van de huidige MDD naar 

de nieuwe MDR voor uw vakgebied?

De MDR gaat verder qua regelgeving 

dan de MDD en beschrijft ook veel 

meer praktijksituaties. De vraag is 

waar u staat in de implementatie 

binnen uw organisatie op regulatory 

niveau en qua inrichting van 

processen. De docent neemt u mee op 

hoofdlijnen als het gaat om impact en 

noodzakelijke aanpassingen vanuit de 

nieuwe Richtlijn.

 

dOelgrOep:
De ervaren MSMH’s, inkopers,  

DSMH’s en DSRD’s

 

INhOud:
Inzicht en bewustwording – op 

hoofdlijnen – van de nieuwe MDR en 

bewustworden. De aangescherpte 

regels voortvloeiend uit de praktijk en 

de daaraan gekop pelde maatregelen, 

denk bijvoorbeeld aanscherping 

van de post market surveillance en 

traceerbaarheid van grondstof tot aan 

het bed van de patiënt. 

Na de lunch worden er, aan de 

hand van artikelen uit het Interster 

assortiment, voorbeelden besproken 

gerelateerd aan de transitie MDD  

naar MDR. 

Ook voorbeelden aangedragen 

door de deelnemers worden op prijs 

gesteld. Onze Product Manager, Bob 

Randshuizen gaat samen met Karen 

Koller de voorbeelden bespreken.

Tijdstip: 

09.00  12.30 uur

locatie: 

Interster International B.v.

Samsonweg 2

1521 RC Wormerveer

docent: 

Karen Koller, 

Jurist gezondheidsrecht en  

regulatory specialist bij 

vraagstukken rondom 

medische hulpmiddelen. 

Tijdstip: 09.00  15.30 uur

locatie: Interster International

Samsonweg 2, 1521 RC Wormerveer

docenten: 

Margriet Tensen, 

DSMH, Tensen & Nolte

patricia Smulders, 

Deskundige Scopen 

Reiniging en Desinfectie 

(DSRD) Afdeling 

Infectiepreventie Isala.

Middagmodule 17 mei 

docent:

Foppe hooghiemstra,

Diligent consultant, 

Arjo Nederland B.V.



deelname & spelregels 
vindt u op de achterzijde 
van deze brochure. 

Donderdag 14 februari 

Reiniging en Desinfectie
Donderdag 21 maart 

Steriliseren en controle middelen
Donderdag 18 april 

Logistiek

dOel: 
Verdieping van de kennis over 

het reinigen en desinfecteren van 

medische hulpmiddelen. Uitgelegd 

wordt waarom en hoe de processen 

uitgevoerd kunnen of moeten worden. 

In interactieve sessies worden de 

deelnemers tot denken aangezet over 

hun wijze van werken op de CSA.

 

dOelgrOep:
De training is bedoeld voor iedere 

medewerker die direct betrokken 

is bij de reiniging, desinfectie en 

sterilisatie van medische hulpmiddelen 

in ziekenhuizen, zorginstellingen, 

zelfstandige klinieken, etc. 

 

INhOud:
•    Wetgeving (basis)

•    Definities

•    Principes reiniging en desinfectie

•    UItrasoon

•    Machinale reiniging en desinfectie

•    Procescontroles

•    Beschermingsmaatregelen

Tijdstip: 

09.00  15.30 uur

locatie: 

Interster International B.v.

Samsonweg 2

1521 RC Wormerveer

docent: 

diana Bijl, 

DSMH, DSRD en DIP

Diana Bijl Consultancy

dOel: Na afloop van de lezing 

hebben de deelnemers een beter 

inzicht in de mogelijke oorzaken van 

afwijkingen in het sterilisatieproces.

 

dOelgrOep: MSMH’s die meer 

verdieping willen in het dagelijkse 

proces van steriliseren en willen weten 

wat er gebeurt na het indrukken van 

de startknop autoclaaf.

 

INhOud:
•  Controlemiddelen sterilisatieproces

•  Werking van de autoclaaf per 

processtap

•  Gevolgen van een verkeerde 

belading

•  Afwijkingen die voor kunnen 

komen in de autoclaaf 

In samenwerking met de product  

manager van Interster, Bob Rands

huizen wordt in het middagprogramma 

aandacht besteed aan de werking 

van de autoclaaf, welke problemen er 

kunnen ontstaan, en hoe de goede 

werking van een autoclaaf te testen is, 

door middel van controlemiddelen.

Tijdstip: 

09.00  15.30 uur

locatie: 

Interster International B.v.

Samsonweg 2

1521 RC Wormerveer

docent: 

Jan hazelhof, 

DSMH, Isala klinieken

Bob randshuizen, 

Product Manager Interster 

International 

OchTeNdMOdule: 
Ontvangst, Opslag en Transport van 

Steriele Medische Hulpmiddelen.

dOel: Steriele Medische 

Hulpmiddelen zodanig ontvangen, 

op te slaan en te transporteren dat 

de steriliteit behouden blijft tot het 

moment van gebruik.

 

dOelgrOep: Iedereen die 

met logistiek van Steriele Medische 

Hulpmiddelen werkt; zij het in het 

steriele magazijn of op een afdeling 

zoals b.v. de OK of de IC. 

 

INhOud: De richtlijnen geven 

handvatten hoe om te gaan met 

Steriele Medische Hulpmiddelen 

zodat steriliteit behouden blijft tot 

het moment van gebruik. Gedurende 

de training bespreken we eerst de 

noodzakelijke basis van hygiëne en 

vervolgens de geldende richtlijnen.

Tijdstip ochtendmodule:

09.00  12.30 uur

locatie: 

Interster International B.v.

Samsonweg 2, 1521 RC Wormerveer

docent: Mariette Jungblutt, 

DSMH LUMC Leiden, Deconster

Tijdstip middagmodule:

13.0015.30 uur

locatie: 

Interster International B.v.

Samsonweg 2, 1521 RC Wormerveer

docent: edwin hagelen, 

arbeidshygiënist UMC Utrecht

MIddagMOdule:
Gezond (blijven) werken 

op de CSA.

dOel: Verbeteren van de 

inzetbaarheid van de MSMH.  

Gericht op duurzame inzetbaarheid  

en ergonomisch werken.  

Veilig werken en gezond ouder  

worden op de CSA.

 

dOelgrOep: 
De MSMH’s en hoofden CSA.

 

INhOud: Onder leiding van een 

arbeidshygiënist (arbodeskundige) 

wordt aandacht besteed aan 

ergonomie en het voorkomen van 

fysieke belasting door b.v. invoering 

van hooglaagtafels, aandacht voor 

rijdend materieel, de inzet van de 

ergocoach, etc. Tijdens de les is er 

een fysiotherapeut aanwezig die de 

deelnemers praktische tips geeft om 

de werkhouding te verbeteren en te 

handhaven.

dit jaar hebben we de zogenaamde 

chirurgendagen bij interster 

omgedoopt in de Scopendagen. 

twee dagen wordt er aandacht 

besteed aan alles rondom flexibele 

endoscopen. 

De kwaliteit van de reiniging en desin

fectie van de flexibele endoscopen 

voldoet nog niet in alle ziekenhuizen 

en zelfstandige klinieken aan de norm. 

Denk hierbij aan de invulling van het 

nastreven van het SFERDhandboek. 

Ook beheersmaatregelen rondom het 

gebruik van endoscopendesinfectoren 

worden behandeld. Hoe kun je 

nagaan of het apparaat correct 

functioneert? De validatie van de 

desinfector is belangrijk. En zo zijn 

er vele aspecten die belicht worden 

in de twee genoemde dagen. Ook 

gaan we aandacht besteden aan de 

werkhouding tijdens de reiniging van 

de flexibele scopen. 

Kortom een wederom interessant 

programma voor een ieder die 

werkzaam is als MSMH op de CSA en 

die direct betrokken is bij reiniging, 

desinfectie en sterilisatie van medische 

hulpmiddelen.

Meerdere lesmodules zijn eveneens 

interessant voor inkopers, DSMH’s, 

DSRD’s. Zeker onze lesmodule van 

MDD naar MDR. Inzicht op de nieuwe 

MDR en bewustwording hiervan. 

lOcaTIe 

De lessen worden gegeven 

aan de Interster Academy, 

Samsonweg 2, 1521 RC Wormerveer. 

Telefoon 075  627 22 91. 

De spelregels om deel te nemen vindt 

u op de achterzijde van deze brochure.

Het educatieprogramma wordt 

geaccrediteerd door de Sterilisatie 

Vereniging Nederland (SVN). 

Na afloop van de lesmodule ontvangen 

de deelnemers een certificaat met het 

aantal punten. Het aantal punten per 

lesdag bedraagt 20. 

Interster Educatie 
Programma
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van deze brochure. 
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Reiniging en Desinfectie
Donderdag 21 maart 

Steriliseren en controle middelen
Donderdag 18 april 

Logistiek

dOel: 
Verdieping van de kennis over 

het reinigen en desinfecteren van 

medische hulpmiddelen. Uitgelegd 

wordt waarom en hoe de processen 

uitgevoerd kunnen of moeten worden. 

In interactieve sessies worden de 

deelnemers tot denken aangezet over 

hun wijze van werken op de CSA.

 

dOelgrOep:
De training is bedoeld voor iedere 

medewerker die direct betrokken 

is bij de reiniging, desinfectie en 

sterilisatie van medische hulpmiddelen 

in ziekenhuizen, zorginstellingen, 

zelfstandige klinieken, etc. 

 

INhOud:
•    Wetgeving (basis)

•    Definities

•    Principes reiniging en desinfectie

•    UItrasoon

•    Machinale reiniging en desinfectie

•    Procescontroles

•    Beschermingsmaatregelen

Tijdstip: 

09.00  15.30 uur

locatie: 

Interster International B.v.

Samsonweg 2

1521 RC Wormerveer

docent: 

diana Bijl, 

DSMH, DSRD en DIP

Diana Bijl Consultancy

dOel: Na afloop van de lezing 

hebben de deelnemers een beter 

inzicht in de mogelijke oorzaken van 

afwijkingen in het sterilisatieproces.

 

dOelgrOep: MSMH’s die meer 

verdieping willen in het dagelijkse 

proces van steriliseren en willen weten 

wat er gebeurt na het indrukken van 

de startknop autoclaaf.

 

INhOud:
•  Controlemiddelen sterilisatieproces

•  Werking van de autoclaaf per 

processtap

•  Gevolgen van een verkeerde 

belading

•  Afwijkingen die voor kunnen 

komen in de autoclaaf 

In samenwerking met de product  

manager van Interster, Bob Rands

huizen wordt in het middagprogramma 

aandacht besteed aan de werking 

van de autoclaaf, welke problemen er 

kunnen ontstaan, en hoe de goede 

werking van een autoclaaf te testen is, 

door middel van controlemiddelen.

Tijdstip: 

09.00  15.30 uur

locatie: 

Interster International B.v.

Samsonweg 2

1521 RC Wormerveer

docent: 

Jan hazelhof, 

DSMH, Isala klinieken

Bob randshuizen, 

Product Manager Interster 

International 

OchTeNdMOdule: 
Ontvangst, Opslag en Transport van 

Steriele Medische Hulpmiddelen.

dOel: Steriele Medische 

Hulpmiddelen zodanig ontvangen, 

op te slaan en te transporteren dat 

de steriliteit behouden blijft tot het 

moment van gebruik.

 

dOelgrOep: Iedereen die 

met logistiek van Steriele Medische 

Hulpmiddelen werkt; zij het in het 

steriele magazijn of op een afdeling 

zoals b.v. de OK of de IC. 

 

INhOud: De richtlijnen geven 

handvatten hoe om te gaan met 

Steriele Medische Hulpmiddelen 

zodat steriliteit behouden blijft tot 

het moment van gebruik. Gedurende 

de training bespreken we eerst de 

noodzakelijke basis van hygiëne en 

vervolgens de geldende richtlijnen.

Tijdstip ochtendmodule:

09.00  12.30 uur

locatie: 

Interster International B.v.

Samsonweg 2, 1521 RC Wormerveer

docent: Mariette Jungblutt, 

DSMH LUMC Leiden, Deconster

Tijdstip middagmodule:

13.0015.30 uur

locatie: 

Interster International B.v.

Samsonweg 2, 1521 RC Wormerveer

docent: edwin hagelen, 

arbeidshygiënist UMC Utrecht

MIddagMOdule:
Gezond (blijven) werken 

op de CSA.

dOel: Verbeteren van de 

inzetbaarheid van de MSMH.  

Gericht op duurzame inzetbaarheid  

en ergonomisch werken.  

Veilig werken en gezond ouder  

worden op de CSA.

 

dOelgrOep: 
De MSMH’s en hoofden CSA.

 

INhOud: Onder leiding van een 

arbeidshygiënist (arbodeskundige) 

wordt aandacht besteed aan 

ergonomie en het voorkomen van 

fysieke belasting door b.v. invoering 

van hooglaagtafels, aandacht voor 

rijdend materieel, de inzet van de 

ergocoach, etc. Tijdens de les is er 

een fysiotherapeut aanwezig die de 

deelnemers praktische tips geeft om 

de werkhouding te verbeteren en te 

handhaven.

dit jaar hebben we de zogenaamde 

chirurgendagen bij interster 

omgedoopt in de Scopendagen. 

twee dagen wordt er aandacht 

besteed aan alles rondom flexibele 

endoscopen. 

De kwaliteit van de reiniging en desin

fectie van de flexibele endoscopen 

voldoet nog niet in alle ziekenhuizen 

en zelfstandige klinieken aan de norm. 

Denk hierbij aan de invulling van het 

nastreven van het SFERDhandboek. 

Ook beheersmaatregelen rondom het 

gebruik van endoscopendesinfectoren 

worden behandeld. Hoe kun je 

nagaan of het apparaat correct 

functioneert? De validatie van de 

desinfector is belangrijk. En zo zijn 

er vele aspecten die belicht worden 

in de twee genoemde dagen. Ook 

gaan we aandacht besteden aan de 

werkhouding tijdens de reiniging van 

de flexibele scopen. 

Kortom een wederom interessant 

programma voor een ieder die 

werkzaam is als MSMH op de CSA en 

die direct betrokken is bij reiniging, 

desinfectie en sterilisatie van medische 

hulpmiddelen.

Meerdere lesmodules zijn eveneens 

interessant voor inkopers, DSMH’s, 

DSRD’s. Zeker onze lesmodule van 

MDD naar MDR. Inzicht op de nieuwe 

MDR en bewustwording hiervan. 

lOcaTIe 

De lessen worden gegeven 

aan de Interster Academy, 

Samsonweg 2, 1521 RC Wormerveer. 

Telefoon 075  627 22 91. 

De spelregels om deel te nemen vindt 

u op de achterzijde van deze brochure.

Het educatieprogramma wordt 

geaccrediteerd door de Sterilisatie 

Vereniging Nederland (SVN). 

Na afloop van de lesmodule ontvangen 

de deelnemers een certificaat met het 

aantal punten. Het aantal punten per 

lesdag bedraagt 20. 

Interster Educatie 
Programma
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Educatie 
Programma

2019
Schrijf jE nu in voor hEt 

intErStEr EducatiE programma

Binnen het educatieprogramma 

biedt interster een veelzijdigheid 

van lesmodules. Ervaring leert dat 

er vanuit het werkveld behoefte 

is aan herhaling van de lessen 

reiniging en desinfectie en 

Steriliseren. herhaling is in het 

vakgebied een constante waar 

interster zich aan verbindt.

Dit jaar hebben we weer een aantal 

deskundigen bereid gevonden om 

voor Interster de inhoud van de lessen 

in te vullen. Ons thema logistiek 

behelst niet alleen de letterlijke 

logistiek van CSA naar OK maar ook 

de logistiek van het werken op de 

CSA, denk aan werkhouding, goede 

materialen om mee te werken, enz.

programma

donderdag  14 februari  reiniging en desinfectie

donderdag  21 maart Steriliseren

donderdag  18 april Logistiek

donderdag  16 mei Scopendag

vrijdag  17 mei Scopendag

donderdag  20 juni mdd naar mdr

Opgave

Opgave via het digitale deelname

formulier op onze site interster.nl. 

Na ontvangst van het ingevulde en 

ondertekende deelnameformulier 

krijgt u een bevestiging. 

KOSTeN 

de kosten bedragen per educatiedag 

e 200,- (incl. BtW) per deelnemer.

voor donderdag 16 en vrijdag 17 mei 

geldt een ander tarief: 

Volgt u één lesmodule 

dan geldt per dag e 200,. 

Volgt u beide lesmodules (16+17 mei) 

dan geldt per dag e 175,. 

INFO 

Voor informatie:

Lia Soetendal, educatie@interster.nl 

interster international Bv

Samsonweg 2, 1521 RC Wormerveer 

T: +31 (0)75 627 22 22

F: +31 (0)75 627 22 00

info@interster.nl

www.interster.nl

Spelregels
Donderdag 16 mei en Vrijdag 17 mei 

Scopen dagen
Donderdag 20 juni 

MDD naar MDR

MOdule 16 + 17 MeI:

dOel: 
Alles wat je moet weten rondom 

flexibele endoscopen.

 

dOelgrOep: 
Medewerkers Reiniging en desinfectie 

flexibele endoscopen, DSRD.

 

INhOud: 
Wet- en regelgeving:

•    Flexibele endoscopen  

soorten en maten

•    Flexibele endoscopen  

reinigen en desinfecteren 

•    Controle desinfector en  

endoscopen d.m.v. kweken

•    Onderhoud door gebruikers

•   Incidenten, calamiteiten

•    Werkhouding tijdens de reiniging  

en desinfectie (actief onderdeel  

van de dag)

MIddagMOdule 17 MeI: 
Preventie van fysieke overbelasting bij 

scopen reiniging & desinfectie.

dOel: Terugdringen en voorkomen 

van lichamelijke overbelasting tijdens 

het werk.

 

dOelgrOep: De scholingsdag 

is gericht op het risico van bloot 

stelling aan fysieke overbelasting 

bij het reinigen en desinfecteren 

van scopen. 

De training richt zich op 

medewerkers die een rol 

spelen in dit proces.

 

INhOud: Arbocatalogus 

ziekenhuizen en het voorkomen 

van lichamelijke overbelasting. 

Praktijkrichtlijnen preventie fysieke 

belasting (medisch) ondersteunende 

diensten. Herkennen van risico’s 

aan de hand van foto’s/video’s van 

het reinigings en desin fectieproces 

oplossingen aandragen.

dOel: 
Deze module is geschikt voor iedereen 

die te maken krijgt met regels vanuit 

de Richtlijn Medische hulpmiddelen. 

Kernvraag: wat is de impact van de 

omzetting van de huidige MDD naar 

de nieuwe MDR voor uw vakgebied?

De MDR gaat verder qua regelgeving 

dan de MDD en beschrijft ook veel 

meer praktijksituaties. De vraag is 

waar u staat in de implementatie 

binnen uw organisatie op regulatory 

niveau en qua inrichting van 

processen. De docent neemt u mee op 

hoofdlijnen als het gaat om impact en 

noodzakelijke aanpassingen vanuit de 

nieuwe Richtlijn.

 

dOelgrOep:
De ervaren MSMH’s, inkopers,  

DSMH’s en DSRD’s

 

INhOud:
Inzicht en bewustwording – op 

hoofdlijnen – van de nieuwe MDR en 

bewustworden. De aangescherpte 

regels voortvloeiend uit de praktijk en 

de daaraan gekop pelde maatregelen, 

denk bijvoorbeeld aanscherping 

van de post market surveillance en 

traceerbaarheid van grondstof tot aan 

het bed van de patiënt. 

Na de lunch worden er, aan de 

hand van artikelen uit het Interster 

assortiment, voorbeelden besproken 

gerelateerd aan de transitie MDD  

naar MDR. 

Ook voorbeelden aangedragen 

door de deelnemers worden op prijs 

gesteld. Onze Product Manager, Bob 

Randshuizen gaat samen met Karen 

Koller de voorbeelden bespreken.

Tijdstip: 

09.00  12.30 uur

locatie: 

Interster International B.v.

Samsonweg 2

1521 RC Wormerveer

docent: 

Karen Koller, 

Jurist gezondheidsrecht en  

regulatory specialist bij 

vraagstukken rondom 

medische hulpmiddelen. 

Tijdstip: 09.00  15.30 uur

locatie: Interster International

Samsonweg 2, 1521 RC Wormerveer

docenten: 

Margriet Tensen, 

DSMH, Tensen & Nolte

patricia Smulders, 

Deskundige Scopen 

Reiniging en Desinfectie 

(DSRD) Afdeling 

Infectiepreventie Isala.

Middagmodule 17 mei 

docent:

Foppe hooghiemstra,

Diligent consultant, 

Arjo Nederland B.V.
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