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2. WELKOMSTWOORD
Het team van de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) heet je van harte welkom.
Je bent als student op onze afdeling terechtgekomen. Je zal snel merken dat het werk op een
CSA-afdeling zeer specifiek is. Dit afdelingprofiel bevat nuttige info die een eerste houvast
kan zijn om je stageperiode te beginnen. Aan de hand van deze brochure laten we je
kennismaken met de werkwijze van onze afdeling.
Uiteraard staan niet alle details in deze brochure. Als je nog vragen hebt of meer informatie
wenst, kan je altijd bij een mentor of andere collega terecht. Aarzel dus niet en spreek ons
aan voor uitleg of advies. Samen zorgen we voor een leerrijke en uitdagende stage.
We wensen je veel succes!

3. INLEIDING
3.1 Introductie
Studenten die stage lopen in AZ Nikolaas slaan er best eerst de algemene studentenbrochure
op na van het ziekenhuis. Deze bevat belangrijke praktische informatie omtrent de
faciliteiten en ziekenhuisbrede aandachtspunten. Deze brochure kan je terugvinden op de
website van het ziekenhuis.
Loop je voor het eerst stage in AZ Nikolaas, dan krijg je van de dienst Begeleiding Nieuwe
Medewerkers de eerste stagedag een rondleiding. Zij zullen je helpen met de praktische
aspecten. Na de rondleiding brengen zij je naar de CSA - afdeling in campus Lodewijk De
Meesterstraat (SL) op interne straat 963.
Mocht je al stage gelopen hebben in AZ Nikolaas dan start je onmiddellijk op de CSA afdeling. Hier maak je dan kennis met de leidinggevende en je stagementor. Deze personen
zullen je verder wegwijs maken op de dienst.
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3.2 Mentor
Tijdens je stage proberen we je zoveel mogelijk aan dezelfde sterilisatiemedewerker te
koppelen. Hij/ zij is jouw mentor en begeleidt je bij je stage. De mentor is je eerste
aanspreekpunt, maar iedereen op de afdeling zal zeker zijn of haar steentje bij dragen om je
iets bij te leren en je stagedoelen te laten bereiken.
We vragen je ook om je stagedoelen af te printen en bij je feedbackfiches te steken. Op deze
manier kan je mentor en iedereen waarmee je samenwerkt even inkijken wat je dient na te
streven en je zo ook de nodige leerkansen kan aanbieden. Het is uiteraard ook wel de
bedoeling dat je voor een groot stuk je leerproces zelf in handen neemt, je doelstellingen
nastreeft en initiatief toont.
De eindevaluatie gebeurt in overleg met je mentor, de leidinggevende, de stagemonitrice en
jezelf.

3.3 Leidinggevende CSA
Klaas De Beer is het diensthoofd van de dienst CSA en is verantwoordelijk voor de algemene
organisatie van de dienst. Hij wordt hierbij bijgestaan door adjunct-hoofdverpleegkundige
Mieke De Block.
Mieke neemt de studentenwerking op zich en verwelkomt je graag op de eerste stagedag. Ze
voorziet een rondleiding en stelt je voor aan het team en de stagementor. Mieke is ook jouw
eerste aanspreekpunt voor concrete afspraken wat betreft jouw uurrooster, stagecontract,
…. Spreek haar gerust aan bij vragen, opmerkingen of bezorgdheden die je ervaart tijdens de
stage.
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4. VOORSTELLING CSA AFDELING
4.1 Het team
De CSA maakt deel uit van de zorgcluster “medisch-technische diensten”. Deze zorgcluster
bestaat verder uit het operatiekwartier (OK), dienst medische beeldvorming, labo, intensieve
zorgen en de spoedopname.
De CSA werkt zeer nauw samen met het operatiekwartier en de poliklinieken.
Het CSA-team:
 Hoofd CSA:
Klaas De Beer
 03/ 760 29 62
 klaas.debeer@aznikolaas.be
 Adjunct-hoofdverpleegkundige:
Mieke De Block
 03/ 760 88 22
 mieke.deblock@aznikolaas.be
 Sterilisatiemedewerkers


Schoonmaaksters

4.2 Doelstelling
De Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) is verantwoordelijk voor het reinigen, desinfecteren,
samenstellen, verpakken, steriliseren en stockeren van herbruikbare medische materialen,
hulpmiddelen en instrumenten. Het is de opdracht van onze afdeling om deze taak met de
nodige verantwoordelijkheid uit te voeren volgens de wettelijke bepalingen en de Europese
richtlijnen.
Dit materiaal wordt gebruikt op het operatiekwartier, maar ook op de verschillende
poliklinieken en verpleegafdelingen zoals o.a. materniteit, heelkunde, spoed, intensieve
zorgen,…
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5. VOORSTELLING CSA-INFRASTRUCTUUR
5.1 Locaties
Een CSA afdeling is architectonisch nauw verboden met het operatiekwartier. In AZ Nikolaas
Sint-Niklaas is het operatiekwartier over twee verschillende campussen verdeeld. Er is een
operatiekwartier gelegen in campus Moerlandstraat (SM) en een ander operatiekwartier in
campus Lodewijk De Meesterstraat (SL).
In AZ Nikolaas Beveren bevindt zich ook een operatiekwartier met 3 operatiezalen. Deze zijn
enkel toegankelijk voor ambulante patiënten, wat inhoudt dat ze de avond zelf nog het
ziekenhuis mogen verlaten.
Als student zal je tijdens je eerste stage gekoppeld worden aan 1 campus: campus
Moerlandstraat (SM) of campus Lodewijk De Meesterstraat (SL). De leidinggevende geeft je
vóór de stage mee op welke campus je met je mentor stage loopt.

5.2 Campus Moerlandstraat – interne straat 773
De CSA afdeling bevindt zich in campus SM op het gelijkvloers, interne straat 773. Op de
afdeling verbindt een exclusieve lift de CSA met het operatiekwartier op het 1ste verdiep. In
campus SM bevinden zich in totaal 9 OK-zalen, waarvan 1 spoedzaal. Elke operatiezaal heeft
een specifieke discipline.

5.3 Campus Lodewijk De Meesterstraat – interne straat 963
De CSA afdeling bevindt zich in campus SL eveneens op het gelijkvloers, interne straat 963.
Een exclusieve lift verbindt de CSA met het operatiekwartier, straat 962, dat zich op het
tweede verdiep bevindt. In campus SL bevinden zich in totaal 7 OK-zalen.

5.4 Campus Beveren – interne straat 31
De CSA afdeling bevindt zich op het derde verdiep, naast het operatiekwartier.

5.5 Campus Moerlandstraat – endoscopie – interne straat 737
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6. ZONES BINNEN DE CSA
Een CSA afdeling bestaat uit 3 opeenvolgende zones.
 Zone 1: R&D zone (vuile zone)
 Zone 2: Conditioneringszone (reine zone)
 Zone 3: Vrijgave zone (steriele zone)

6.1 R&D zone (=vuile zone)
Gebruikte instrumentensets worden door een CSA-medewerker opgehaald op het
operatiekwartier en naar de vuile zone gebracht. Hier demonteren, spoelen, borstelen en
ultrasoneren we het instrumentarium en plaatsen we het in één van de was- en
desinfectiemachines.
De wasmachines werken met een 2-deurensysteem, waardoor het instrumentarium na het
was en desinfectieprogramma uitgeladen wordt in de reine zone (zone 2).
Voorreiniging in een
ultrasoonbad en een
eventuele handmatige
voorreiniging.

Was- en
desinfectiemachines:
machinale reiniging én
thermische desinfectie.

6.2 Conditioneringszone (reine zone)
In de reine zone controleren we de instrumenten op reinheid, volledigheid en functionaliteit,
monteren de instrumenten en stellen we de instrumentensets terug samen. Vervolgens
wordt de set terug ingepakt om te steriliseren in de autoclaven. In de autoclaaf wordt het
materiaal gedurende een bepaalde inwerkingstijd, bij een bepaalde temperatuur en druk
blootgesteld aan verzadigde stoom. Bij contact van de stoom met het materiaal treedt er
condensatie op. De energie die hierbij wordt overgedragen doodt de micro-organismen.
De autoclaven werken ook met een 2-deurensysteem zoals de was- en desinfectiemachines.
Als het sterilisatieprogramma van de autoclaaf correct beëindigd is, kunnen de sets
uitgeladen worden in de steriele zone (zone 3).
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Sets terug samenstellen
aan de hand van
instrumentenlijsten en foto’s. Controle van de
instrumenten op
functionaliteit.

Inpakken van de sets
in polypropyleen
papier.
De specifieke
vouwmethode
creëert een
bacteriebarrière

6.3 Vrijgavezone (steriele zone)
De gesteriliseerde sets zijn, na afkoeling klaar om via de lift terug gebracht te worden naar
het OK, de poliklinieken of verpleegafdelingen. Zij worden op het OK gestockeerd in de
steriele berging.
Vrijgave van steriele
sets na controle van de
cyclusgegevens van de
autoclaaf.

Stockage steriele sets in
de juiste berging op de
juiste locatie.

7. TRACEERBAARHEID
Het sterilisatieproces (zone 1  zone 3) is een cyclus van +/- 4uur, waarbij de sets bij elke
stap gescand worden om de traceerbaarheid van het instrumentarium te garanderen. Hierbij
maken we gebruik van het computerprogramma Steriline.
Als student krijg je toegang tot dit programma. Dit gebeurt met een barcode die je op het
Facilitair Service Punt meekrijgt bij het afhalen van je studentenbadge.
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8. STUDENTEN OP DE CSA
8.1 Stage-uren
Als student volg je de uren van jouw mentor. De stage uren liggen tussen 7u en 21u.
De leidinggevende legt jouw uurrooster vast.
Tijdens een dienst heb je recht op een middagpauze van 30 minuten, en twee pauzes om te
drinken. Er mag binnen de CSA enkel in de keuken gegeten of gedronken worden
(uitgezonderd gesloten flesje water). Je mag de afdeling wel verlaten om te gaan lunchen
mits de correcte kledij-procedure

8.2 Enkele aandachtpunten
Alle medewerkers, inclusief studenten werkzaam op CSA houden zich aan een aantal
afspraken en aandachtspunten:
 Voor de hygiënevoorschriften verwijzen we naar de algemene studentenbrochure.
Let in het bijzonder op een goede handhygiëne: ontsmet je handen regelmatig: indien
je naar een andere zone gaat, na toiletgebruik, voor je gaat eten,…
 Lang haar wordt steeds bijeengehouden en volledig onder de muts gestopt
 Baarden en snorren zijn verzorgd en kortgeknipt en komen onder een aangepaste
muts
 GSM gebruik is enkel toegestaan in de keuken

8.3 Kledij
De toegang tot de CSA is slechts toegelaten in een blauw omlooppak en operatiemuts.
Blauw omlooppak
Deze kledij vind je terug in de studenten kleedplaats, campus Lodewijk De Meesterstraat
(interne straat 928) en zijn verkrijgbaar in verschillende maten.
Bij elke shift wordt er een nieuwe broek en hemd aangetrokken.
Muts
Bij het betreden van de CSA, moet een muts gedragen worden. Het is de bedoeling dat de
muts al het haar bedekt. Deze zijn aanwezig in de berging van de CSA.
Schoenen
Bij het betreden van de CSA wordt van iedereen verwacht dat hij/zij goed te reinigen
schoeisel draagt. Voor studenten zijn er eventueel OK klompen aanwezig in beperkt aantal
en maten.
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Verlaten van de CSA
Wanneer je buiten de CSA komt met je OK pak, tijdens de diensturen, wordt een
dichtgeknoopte blauwe of gele overschort of een witte doktersjas aangetrokken. Deze
bevinden zich in de berging en de omkleedzone.
Bij het verlaten van de CSA (vb. voor de maaltijd) wordt de muts afgezet.

9. ATTITUDE







Allereerst verwachten we van je dat je zeker op tijd op dienst bent.
Het belangrijkste voor ons is, dat je je eigen leerproces in handen neemt! Volg je
eigen doelstellingen goed op. Dit ligt geheel bij jezelf, we kunnen je er enkel bij
begeleiden
Indien je ergens over twijfelt, vraag steeds en tijdig uitleg. Maak je toch een fout,
meld dit dan steeds. Fouten maken is niet erg, zolang je er uit leert.
Respecteer het beroepsgeheim
Stel je leergierig op, stel vragen, vraag om feedback.

10. VEILIG WERKEN – PERSOONLIJKE BESCHERMIDDELEN
Op de afdeling zijn de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig om veilig te
kunnen werken.
De mentor maakt je wegwijs bij het gebruik van deze middelen
Denk hierbij aan een juist handschoenengebruik, gebruik van spatschermen,
beschermschort, warmtehandschoenen…

11. BESLUIT
Wij hopen dat je na het doornemen van dit afdelingsprofiel een duidelijker beeld hebt van
onze afdeling. Zoals je waarschijnlijk al gemerkt hebt, kom je in een nieuwe wereld terecht
waar het vaak hectisch lijkt. Dit maakt misschien een beangstigende indruk op je, maar weet
dat het CSA-team er is om je op te vangen en te begeleiden . Zij zullen ervoor zorgen dat je
stage jou de mogelijkheid geeft om te groeien.
Wij wensen je een aangename, toffe en vooral leerrijke stage toe op onze afdeling!
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