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Renkum, april 2007

Ruim 25 jaar geleden vertrok ik als technicus naar Ghana (West 
Afrika), voor zeven jaar. Ik was verantwoordelijk voor het opzetten 
van een onderhoudsdienst voor de ziekenhuizen van de missie-
gezondheidszorg. Aanvankelijk richtte het werk zich vooral op het 
daadwerkelijk uitvoeren van reparatie en onderhoud aan appara-
tuur in de breedste zin van het woord. Later kwamen er steeds 
meer organisatorische activiteiten bij en vooral ook training. Voor 
de meeste apparatuur was uitgebreid studiemateriaal beschikbaar. 
Maar voor sterilisatie bleef het beperkt tot karige gebruiksaanwij-
zingen van fabrikanten. 
Na afl oop van het contract in Ghana werd ik gevraagd een aanzet 
te maken voor cursusmateriaal voor ziekenhuistechnici. Ik koos 
dan ook sterilisatie als thema. Het was begin jaren negentig en 
in Nederland was de sterilisatiewereld enorm in beweging. De 
Richtlijnen Steriliseren en Steriliteit waren net geformuleerd 
en vormden de grondslag voor de eerste Europese Normen voor 
sterilisatie. Het vak professionaliseerde snel. Ik had mijn streven 
om hierover een boek uit te brengen dan ook stevig onderschat. 
Ik volgde een cursus en legde contacten met het bedrijfsleven en 
het RIVM. Zo kon langzaam de eerste Engelse uitgave ontstaan 
van Sterilization of Medical Supplies by Steam, die onder auspiciën 
van de ESH (de voorloper van het huidige WFHSS) in 1996 werd 
uitgegeven. In 2004 verscheen de tweede bijgewerkte druk. 
Vanuit het Nederlandse veld kwam steeds de vraag wanneer een 
Nederlandse versie zou verschijnen. Medio 2005 namen Peter de 
Haas, hoofd CSA in het UMC Utrecht, en Philip de Vries, zie-
kenhuisapotheker/deskundige steriele hulpmiddelen aldaar, het 
initiatief tot een vertaling. In 2006 werd de knoop doorgehakt en 
werd tot publicatie besloten. Interster bleek bereid om de fi nan-
ciering en uitgave te realiseren. Het materiaal werd getoetst en 
waar nodig aangepast aan de Nederlandse situatie. 
Het boek wil een inleiding zijn voor hen die te maken krijgen met 
dit fascinerende vakgebied. Voor de realisatie van de Nederlandse 
uitgave wil ik hierbij iedereen die erbij betrokken was van harte 
bedanken voor hun hulp, vertrouwen en geduld. 

Jan Huijs

Zie de achterpagina voor bestelgegevens.

Sterilisatie van Medische 

Hulpmiddelen met Stoom

Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis is druk bezig met de 

invoering van proceduretrays. Niet de besparing staat 

daarbij centraal, maar de effi ciencywinst die met trays 

kan worden geboekt. De bereidheid op de OK om mee te 

werken, is groot.

Na een zorgvuldige voorbereidingsperiode van enige maanden is het SLAZ 
eind vorig jaar van start gegaan met de introductie van proceduretrays op 
de OK’s. ‘Uiteindelijk willen we voor alle standaardingrepen tot trays ko-
men’, vertelt manager OK complex Pierre Grotens. ‘Voor ingrepen die daar 
buiten vallen is het niet effectief. We zijn bijvoorbeeld geen centrum voor 
kinderchirurgie of cardiochirurgie. We doen hooguit tien keer per jaar een 
thoraxingreep. Daarvoor hoeven we geen trays op de plank te hebben.’

Effi ciencyverbetering
De overstap naar trays gebeurt in stappen. Grotens legt uit: ‘We trekken 
pakweg tien weken uit voor de introductie van een tray. Iedere keer als we 
dat met succes hebben afgerond, gaan we verder. Nu hebben we zes trays, 
binnenkort zullen we op negen zitten.’
Van weerstand tegen de komst van trays is geen sprake geweest. ‘Dat ligt 

Lucas Andreas stapsgewijs 
naar trays

Pierre Grotens
Manager OK, St. Lucas Andreas
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