
64
   

N
V

O
X

 F
EB

R
U

A
R

I 2
01

8

Maarten Foeken / redactie

Jan Huijs, een zeer 
veelzijdig man
Een korte introductie

Net als de andere redacteuren ben ik altijd op zoek naar 
auteurs, die iets voor NVOX zouden willen of kunnen 
schrijven. Bij toeval stuitte ik op een fototentoonstelling 
van Jan Huijs in het informatiecentrum van 
Staatsbosbeheer in mijn woonplaats. Die prachtige foto’s 
waren macro-opnamen van planten en dieren in het 
Renkumse beekdal. Bij navraag bleek Jan Huijs niet alleen 
in het aanpalende bos te wonen, maar ook te werken in 
ziekenhuizen ergens in Afrika. Ik zou dus even moeten 
wachten totdat hij weer terug was. Gelukkig konden wij 
meteen toch al via e-mail contact leggen. Het eerste 
resultaat lees u in dit artikel. 

INTERNATIONAAL

nisaties in Duitsland, Frankrijk, Denemar-
ken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Daar 
moet je wel enige reislust voor hebben!

Sterilisatie
Sterilisatie is een confrontatie van leven en 
dood. In het begin van de jaren ’90 kwam het 
onderwerp enorm in beweging en Nederland 
stond in voorste linie bij de ontwikkelingen. 
Het vakgebied levert een enorme bijdrage 
aan de veilige behandelingen van de vele pa-
tiënten, die daarmee hun leven mede aan de 
zorg van medewerkers op de sterilisatieafde-

Een belangrijke reden om contact met Jan 
Huijs te zoeken, was het feit dat hij op 
de raakvlakken van techniek, medische 

wetenschap, microbiologie, werktuigbouw, 
elektronica en informatietechnologie werkt. 
Hoe verzeilt iemand vanuit een hts-opleiding 
in Venlo vanuit Computertechnologie in 

dit brede werkveld? Leerlingen zijn nog wel 
eens bang dat ze voor altijd aan een eenmaal 
gemaakte keuze vastzitten. Dat hoeft dus 
niet altijd het geval te zijn. Als voormalig 
schooldecaan hoor ik dit verhaal natuurlijk 
heel graag. 

Medische hulpmiddelen
De specialiteit van Jan Huijs is alles wat te 
maken heeft met sterilisatie van medische 
hulpmiddelen, zowel in praktische zin (eerst 
vooral onderzoek, reparatie, onderhoud), 
maar later ook als trainer van mensen die 
ermee te maken hebben. Zo zijn er projecten 
in Afrika: Ghana, Uganda, Kenya, Tanzania, 
Kameroen, Nigeria, Senegal, Burkino Faso, 
Centraal- en Zuid-Afrika Maar ook in Japan, 
Indonesië, Laos, Jordanië, en landen in het 
Midden-Oosten. Hij werkt samen met orga-

Nigeria (2015). Het technisch team van het 
Mary’s children ans Community Hospital na 
installatie van een nieuwe autoclaaf

Maleisie, (2017). Kuala 
Lumpur Hospital na 
een praktijkles op de 
sterilisatieafdeling

Het boek van Jan Huijs is inmiddels in acht talen 
verschenen
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ling toevertrouwen. Als vervolg op zijn werk 
in Ghana begon Jan in de jaren ’90 met het 
schrijven van een tekstboek over sterilisatie, 
waarvan de eerste Engelse uitgave in 1995 
verscheen. Sterilisatie was een onderwerp 
waarover destijds nog nauwelijks oplei-
dingsmateriaal bestond. In de loop der jaren 
verschenen versies in inmiddels negen talen. 

Tot slot
Na een hartelijke ontvangst in de boerderij, 
verscholen aan de rand van het Renkums 
Beekdal kwamen wij tot de slotsom dat hij 

regelmatig verslag zal doen van zijn werk-
zaamheden om anderen te inspireren met de 
vele voorbeelden die hij heeft uit de praktijk. 
Daarbij stelt hij al zijn kennis beschikbaar 

aan de auteur van dit artikel, die als een soort 
eindredacteur zal fungeren. Zo zal een twee-
de artikel gaan over sterilisatieafdelingen van 
ziekenhuizen in Liberia, na die verschrikke-
lijke Ebola-crisis in 2014. Een derde zal gaan 
over de betekenis van de autoclaaf en een 
vierde over de normen die inmiddels van 
kracht zijn met betrekking tot sterilisatie van 
medische hulpmiddelen en de problemen 
die de regelgeving in veel delen van de we-
reld veroorzaakt. Deze artikelen zijn steeds 
een apart verhaal en vormen in die zin geen 
serie. 

Sterilisatie  
is de  
confrontatie 
van leven en dood
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