
VSZ Kwaliteitsgroep provincie Antwerpen

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

We hebben het genoegen U uit te nodigen op dinsdag 17 april 2007 voor de 1ste vergadering van 
de kwaliteitsgroep VSZ.Antwerpen jaargang 3 .

Plaats: in de vergaderzaal van het  St.Elisabeth Turnhout. (zal aangeduid worden vanaf de 
hoofdingang)
Tijdstip: van 19.00h stipt tot 22 h.

Agenda: 

1. Was- en desinfectie op CSA . Vervolg van laatste vergadering in Bonheiden. We zullen dieper 
ingaan op de controlemiddelen zowel de vuiltesten als de bepaling van het desinfectievermogen 
met A° met input van de informatie van de firma’s.

Cis Theeuwes & Dirk Eraly

2. Validatie & beoordeling van autoclaven. Katrien Gevers & Marc Borgmans

Gelieve uw deelname te bevestigen voor 6 april a.u.b. aan Katrien Gevers
faxnummer 03/.239 23 08. of émail:  walter.mertens@zna.be

Er zullen drank, broodjes voorzien worden. 
We zullen ook aanwezigheidsattesten voorzien.

Onze eerste bevraging van de voorkeur van onderwerpen is ondertussen 3 jaar oud en de  
belangrijkste onderwerpen zijn aan bod gekomen. Hierna volgt opnieuw een bevraging om 
onze onderwerpkeuze af te stellen op uw echte noden. U kan ook al behandelde onderwerpen 
opnieuw selecteren.
In de volgende lijst kan u uw top 4 onderwerpen aanduiden in volgorde van voorkeur.
U vult 1 in als dit uw prioriteit is, 2 voor de volgende,.... en terug mailen naar Dirk 
(deraly1@mmm.com) of doorfaxen .( Katrien)
De resultaten van deze enquête zullen besproken worden op 17 april.

Walter Mertens Cis Theeuwes Katrien Gevers Dirk Eraly
Hoofdverpl CSA Hoofdverpl CSA Apoth ZNA Promotor 3M
AZMiddelheim St.Augustinus Wilrijk AZMiddelheim Prof.Services

Sterilisation



Onderwerpen voor de kwaliteitsgroep VSZ   Keuze
  
1. Europese Richtlijnen algemeen m.b.t.sterilisatie   

2.
Keuze van 
reinigingsmethoden     

3. Controlemiddelen chemisch/biologisch    
4. Personeelsaangeleg/verroostering/bestaffing   
5. Lage temperatuursterili methoden    
6. Stoomsterilisatieproces/stoomkwaliteit    
7. Verpakkingsmaterialen/norm/selectie/testen   
8. Opleidingen/trainingen     
9. Kwaliteitsverzekering & bewaking/handboek?   
10. Intercollegiale toetsing     
11. traceringsystemen      
12. Validatie van Was- en desinfectie apparaten   
13. Werkplanning en organisatie in coordinatie met O.K.   

14.
Verder uitdiepen Leensetten (met de andere 
groepen)   

15.
voorstel 
onderwerp:      

16.
voorstel 
onderwerp:      

        


