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• Even voorstellen

• Het leertraject van de CSD medewerkers in het Maasstad

• Waarom we performance support inzetten op de CSD

• Hoe we het vormgeven

• Waar we nu staan

• Hoe we verder gaan

• Vragen/discussie

Inhoud
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Voorstellen

• Stefan Butter

• Projectmedewerker bij de Maasstad Academie van het Maasstad 

Ziekenhuis
– Ontwikkelen scholing voor met name medische apparatuur

– Borging van bevoegdheid en bekwaamheid rondom werken met medische apparatuur

– Beheer leermanagement systeem
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leertraject van de CSD 

medewerkers
• Huidige situatie

– Medewerkers getraind door firma zelf; 

– soms m.b.v. een e-learning; 

– Collega geeft klassikaal les.

• Aanleiding
– Certificering van medewerkers verloopt
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Een passende oplossing voor de 

CSD



Wat is performance support?
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Performer Support als
GPS voor je 

werkzaamheden.

• Precies genoeg informatie om je taak uit te voeren

• Georganiseerd voor gebruik in een specifieke
context (doelgroep, locatie, etc.)

• Geintegreerd in de dagelijkse werkzaamheden van 
de gebruiker

• De informatie wordt aangeboden in kleine en

hanteerbare stukken



De vijf momenten van leerbehoefte

1. Bij nieuwe kennis of vaardigheden

2. Bij behoefte aan specialisatie

3. Als je het in de praktijk even 
niet meer weet

4. Als er iets verandert

5. Als er iets mis gaat, je probleem oplost

Formele

Instructie

Performance

Support
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Hoe we dit aanpakken

1. Bepaling van doel, doelgroep en context

2. Processen formuleren

3. Processen onderverdelen in taken 

4. Taken verder onderverdelen in stappen

5. Aan de slag
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Doelgroep en context



Processen, Taken en Stappen

Stappen zijn onder te verdelen
in algemene stappen en

detailstappen, ook afhankelijk
van de doelgroep

Taak: een
aantal stappen

of richtlijnen
die samen

zorgen voor
een specifieke
performance

Proces: Een
aantal taken 

die samen één
geheel vormen

om tot een
brede

performance 
te komen

Voorreiniging

Voorreinigings unit 
klaarmaken

Sluit de afzuigkap

Vul de bak met vloeistof

Benodigde materialen 
verzamelen

Gebruik de lange rode borstel voor het reinigen van de 
kanalen van de scoop.

Gebruik de 2-zijdige oranje borstel voor het 
schoonmaken van het ventiel, de biopsiepoorten en het 

distale deel van de scoop.

Lektest uitvoeren

Plaats de lektester op het ETO ventiel van de lektestdop, 
deze is bevestigd op de aansluitingen voor de 

videoscoopkabel en de ultrageluidkabel

Etc. Etc.

Etc.Etc.



Wat hebben we verder nodig?

• Inhoudsdeskundigen  DSMH en CSD 
medewerkers

• Protocollen  Erg behulpzaam bij het 
bepalen van processen

• Ingevulde procesbeschrijving

• Film en foto materiaal!



Resultaat tot nog toe
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Waar we nu staan en hoe we 

verdergaan

• Initiatie in januari 2021

• AskMe in laatste fase van ontwikkeling

• Nog hercontrole door deskundige

• Basis staat er; veel uitbreiding mogelijk

• Naar verwachting eind dit jaar klaar

Processen 
uitschrijven

Filmen op 
locatie

AskMe
inrichten

Inrichten in 
praktijk
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Hoe verder?

• Hoe het in de praktijk in te zetten?

– Als onderdeel van totaal pakket van opleiding

• Praat met elkaar, betrek alle belanghebbenden

– Medische technologie

– DSMH

– CSD medewerkers

– Management

– Academie

• Inzet bij nieuw personeel

• Doorontwikkeling bij nieuwe apparatuur
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Vragen/discussie

• Hoe is de scholing voor CSD 

medewerkers bij jullie ingericht?


