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STIP maakt gebruik van evaluatieformulieren voor haar eigen 
verbetertraject. Het evaluatieformulier wordt door iedere deel-
nemer aan het eind van de training ingevuld. De evaluaties 
worden door STIP verwerkt en op de website gepubliceerd.

ContactEvaluatie

Stichting Trainingen Infectie Preventie
Trainingen voor in de zorg

Kwaliteit in 
Endoscopenbeleid
Inleiding

Flexibele endoscopen worden gebruikt voor diagnostische 
en therapeutische toepassingen bij verschillende patiënten.  
De aloude geneeskundige term “Primum non nocere” (in eerste 
plaats niet schaden) betekent dat wij moeten voorkomen dat 
door een flexibele endoscoop bij onderzoek of behandeling 
een exogene besmetting van micro-organismen optreedt en 
de patiënt hiervan nadelige gevolgen ondervindt.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wijst de ziek-
enhuizen op hun verantwoordelijkheid en eist een opera-
tioneel kwaliteitsplan op het gebied van flexibele endosco-
pen. De landelijke Stuurgroep Flexibele Endoscopen Reiniging 
en Desinfectie (SFERD) heeft hiertoe de vigerende wet- en  
regelgeving verwerkt in een kwaliteitshandboek. Dit handboek 
wordt als ‘onderlegger’ gebruikt voor de toetsing van enkele 
eisen uit de NIAZ norm. De uitgangspunten voor de kwaliteit 
van endoscopen zijn geoperationaliseerd en gebaseerd op het 
INK-model.

Doel

De cursist heeft na het volgen van de training:

• kennis van wet- en regelgeving op het gebied van endo-
scopendesinfectie;

• kennis van (SMART) formuleren, kwaliteitscirkels en INK 
kwaliteitsmanagement model;

• de vaardigheid om met de opgedane kennis een concreet 
en afgebakend endoscopenbeheersplan op te stellen, te 
implementeren en te evalueren;

• kennis van auditeren, zowel op beleidsniveau als op  
procesniveau;

• de vaardigheid om met de opgedane kennis een endosco-
pie-audit uit te (laten) voeren;

• kennis van kritische reinigings- en desinfectieprocessen 
en technische procesparameters van de endodesinfector;

• de vaardigheid om met de opgedane kennis een  
validatie-rapport te beoordelen.

Doelgroep

De training is geschikt voor de volgende doelgroepen:

• Deskundigen Scopen Reiniging en Desinfectie
• Deskundigen infectiepreventie
• Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen
• Leidinggevenden Scopen Desinfectie Afdeling
• Leidinggevenden Endoscopie-afdelingen
• Medisch Technici / Klinisch Fysici betrokken bij Endosco-

pendesinfectie
• Veiligheidsmedewerkers in de gezondheidszorg

Inhoud training 

De training wordt gegeven door Kees Ballemans, deskun-
dige scopen reiniging en desinfectie (DSRD) en  Pieter Sloot, 

kwaliteitscoördinator met ruime deskundigheid op het gebied 
van endoscopendesinfectie en kwaliteitstrajecten. De wet- en 
regelgeving op het gebied van endoscopendesinfectie en -val-
idatie zal een verdere verdieping krijgen door Adrie de Brui-
jn, wetenschappelijk medewerker RIVM. Er zal door Jan-Peter 
Blokdijk, medisch instrumentatie technicus WZA, een tech-
nische verdieping gegeven worden op endoscopen, -desinfec-
toren en de risico’s. De theorie wordt met praktijk-opdrachten 
afgewisseld.

Trainingsdagen

Voorafgaand aan de training dient de deelnemer zich op de 
hoogte stellen van de inhoud van het SFERD kwaliteitshand-
boek flexibele endoscopen reiniging en desinfectie, 2013.

Tijdens deze training komen onder andere de volgende items 
aan bod:

Lesdag 1

• Kaders, motivatie en onderbouwing van beleidsplan;
• INK management systeem als ordeningsmodel;
• (Europese) wet-en regelgeving;
• SFERD kwaliteitshandboek als praktische toepassing;
• Risico-inventarisatie endoscopen en desinfectoren.
Opdrachten
• Toets het endoscopenbeleidsplan van de eigen instelling 

in de praktijk en stel de beheersmaatregelen vast;
• Casus-opdracht risico-inventarisatie endoscopen.

Lesdag 2

• Bespreken casus risico-inventarisatie;
• Theorie auditeren, auditvormen;
• Beleidsmatige audit vs procesaudit;
• Kwaliteitscirkel (PDCA);
• Beheersmaatregelen (techniek en proces) en bespreken 

opdracht beheersmaatregelen;
• SFERD kwaliteitshandboek.
Opdracht
• Stel een auditplan op ten behoeve van de eigen instelling;
• Bestudeer een validatierapport endodesinfector van de 

eigen instelling.

Lesdag 3

• Presentaties auditplannen;
• Technische validatie volgens SFERD;
• Bespreken en toetsen eigen validatierapporten;
• Evaluatie en certificaat.

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via de website van STIP, hier staan de 
actuele data, locaties en prijzen van de trainingen.

Trainingsdagen worden ingepland bij deelname van minimaal 
8 en maximaal 12 cursisten.

Accreditatie bij goed gevolg:
VHIG:   40 punten in categorie 3
vDSMH: 20 punten


