
Aan de geadresseerde / geïnteresseerde:

Vooraankondiging: 

Het ontwerp van medische instrumenten levert de CSA en de DSMH regelmatig 
hoofdbrekens op. Meermalen blijkt dat de instrumenten niet op een juiste wijze gereinigd 
en gedesinfecteerd kunnen worden en dus ook niet gesteriliseerd. Het is een 
internationaal probleem.

Mede vanwege de start van de Week van de Patiëntveiligheid op 22 november 2007 
kondigt de Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen aan dat de 
themadag 2007 zal worden ingevuld met een groot congres over 
het ontwerp / reiniging / controle van chirurgisch instrumentarium

Het doel van dit congres is om met alle belanghebbenden: de gebruiker, de industrie en 
de CSA informatie uit te wisselen en om met elkaar in discussie te gaan. Samen kunnen 
we een optimale patiëntveiligheid bereiken. 

In verband met de bijdragen van internationale sprekers is de voertaal Engels en krijgt 
deze dag de titel mee:

“ Design of surgical instruments: safety (for the patient) first”

Datum 22 november 2007
Locatie Auditorium

UMC St Radboud
Nijmegen

Tijd 09:00 – 17:30
Doelgroepen Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen, Hoofden CSA, 

Hygiënisten, medewerkers OK, chirurgen, assortimentsbeheerders, 
inkopers, ontwerpers, producenten, IGZ, Aangemelde Instanties.

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVZA en VHIG

Voorlopig programma:
Sessie 1: de visie van de chirurg
Sessie 2: de visie van de ontwerper
Sessie 3: de visie van de deskundige steriele medische hulpmiddelen
Sessie 4: de visie van de autoriteiten
Na elke sessie volgt een discussie tussen sprekers en toehoorders o.l.v. de dagvoorzitter 
dr. Thomas Fengler.

Informatie over inschrijving wordt verstrekt in een Engelstalige folder die in september zal worden 
verspreid. Specifieke informatie kan worden verkregen bij: 

- Diana Bijl, voorzitter VDSMH (email: d.bijl@medzaken.umcn.nl)
- Philip de Vries, Werkgroep Themadagen (email: ph.a.devries@umcutrecht.nl).

Leden VDSMH: op 21 november zal een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in Soeterbeeck. 
Informatie volgt van de secretaris J. Veldhuis. 
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