Medewerker Steriele Medische
Hulpmiddelen Jolanda van
Hattem:

'Dagelijks achter de schermen keihard aan het werk voor veilige zorg voor elke patiënt'
De Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) bevindt zich in het Beatrixziekenhuis, het beste
ziekenhuis van Nederland niet ver van het OK-complex. Op de CSA werken 11
medewerkers Steriele Medische Hulpmiddelen, waaronder "oude rot in het vak" Jolanda
van Hattem. 'We houden ons op een professionele en verantwoordelijke wijze bezig
met het reinigen, controleren, steriliseren, voorbereiden en gebruiksklaar maken van
de instrumenten en ﬂexibele scopen die worden ingezet bij de operaties op de klinische
en poliklinische operatiekamers. Tevens verzorgen wij alle materialen van de
poliklinieken, verpleegafdelingen, afdeling radiologie, verzorgingshuizen et cetera, die
gereinigd en gesteriliseerd moeten worden. Het is ontzettend dankbaar werk, omdat je
dagelijks achter de schermen keihard werkt aan veilige zorg voor elke patiënt.'
Op de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) wordt het instrumentarium dat gebruikt wordt bij
operatieve ingrepen gereinigd, gedesinfecteerd en (het belangrijkste) gesteriliseerd. Medewerker
Steriele Medische Hulpmiddelen Jolanda van Hattem licht toe: 'Behalve voor de OK wordt het
instrumentarium ook voor verpleegafdelingen, poliklinieken en verzorgingshuizen gesteriliseerd.
Aan alle werkzaamheden hangt een werkinstructie of protocol. Alle werkinstructies zijn verzameld
in Rivas Documenten. En we werken uiteraard volgens de normen van het kwaliteitssysteem JCI,
nadat het Beatrixziekenhuis recent de accreditatie hiervoor behaalde.'

Breed inzetbaar

Jolanda werkt al jarenlang op de CSA en is het nog lang niet beu. 'Als medewerker Steriele Medisch
Hulpmiddelen werk je elke dienst op een andere plek. Je werkt op de gehele route die een
instrument of scope door de CSA aﬂegt. Dat betekent de medische hulpmiddelen en operatieinstrumenten voorspoelen en reinigen, heel secuur controleren, complete sets met operatieinstrumenten samenstellen, deze verpakken en vervolgens bijna een uur steriliseren - onder hoge
druk - met stoom van 134 graden die wordt opgewekt en toegepast in de autoclaaf. Iedere
medewerker blijft op die manier breed inzetbaar en goed op de hoogte van alle facetten van het
vak. Ik ben trots op mijn werk en de CSA.'

Hard maar plezierig werken

En waar komt een toekomstige, nieuwe collega terecht? 'In een heel leuk team dat goed op elkaar
is ingespeeld. Zowel onderling als binnen Rivas zijn de lijnen kort, waardoor je gemakkelijk
contacten legt, maar we als CSA ook laagdrempelig toegankelijk en bereikbaar zijn. Het is altijd
hard werken, want we pakken hier wel aan, zeg maar. Naast het "geplande werk" zijn er uiteraard
wekelijks spoedjes, waarbij snelheid van levensbelang is. Hier kunnen we altijd goed op inspelen,
omdat we alles scannen, registreren en goed opslaan. We werken hiervoor met moderne
apparatuur, geautomatiseerd en veilig', vertelt Jolanda. 'Deze manier van werken vergemakkelijkt
ons werkproces en bevordert en waarborgt ook de kwaliteit, continuïteit en veiligheid van ons
werk op de CSA.'

Digitalisering

Jolanda legt uit dat via een geautomatiseerd instrumentvolgsysteem iedere medewerker kan
inloggen en precies kan zien waar welke instrumenten zich bevinden. 'Dat is cruciaal als je
bedenkt dat we per jaar duizenden instrumentensets, losse instrumenten en ﬂexibele scopen
verwerken, die gelinkt zijn aan specialisme, soort operatie en met het elektronisch dossier aan de
patiënt. Kortom, werken op de CSA is leuk en dynamisch, het is vaak aanpoten, maar met leuke
collega's in een team waar werken en de lol erin houden hand in hand gaan.'

Interesse?

Het Beatrixziekenhuis staat een jaar lang op nummer 1 in AD Ziekenhuis Top 100. Wil je ook
werken in het beste ziekenhuis van Nederland? Kom dan gewoon langs voor een
kennismakingsgesprek of loop een dienst met me mee. Bel of mail hiervoor en we maken een
afspraak.'
Jolanda van Hattem, medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen
(0183) 64 46 60
Je kunt ook contact opnemen met recruitment@rivas.nl

