
Medische 
Hulpmiddelen
voor de OK

Richtlijnen 
en Normen

Colloquium over Normen en 
Praktijk in de Actualiteit

)*( Deelnemende bedrijven:

Deze studiedag kwam tot stand dank 
zij de ondersteuning van volgende 
bedrijven en verenigingen:

• Alsico
• Cardinal Health Belgium 202
• Dupont de Nemours International
• Dutra
• Edana
• E.T.S.A.
• Hospithera
• Initial Textiles – Division Hospital Services
• Johnson & Johnson Medical 
• Kimberly-Clark Europe
• Lohmann & Rauscher 
• Malysse-Sterima
• Medifort Centrale Linnenservice
• Mölnlycke Healthcare
• Paul Hartmann
• Platform Medisch Textiel
• Sarco
• Van Moer nv/ Hensen
• Vetex

En met de steun van

Hoe kan je Elewijt Center bereiken?
Met de wagen:

Via E19 BRUSSEL-ANTWERPEN, 
afrit 11 Zemst-Weerde-Hofstade. Volg richting 
Hofstade. Aan de verkeerslichten bij het grote 
kruispunt ➤ RECHTS, richting Elewijt. 400 m 
verder, aan de rechtse kant ligt Elewijt Center.

Via N26 LEUVEN-MECHELEN
in Hever de groene wegwijzer naar de E19 
volgen. Aan de verkeerslichten bij het grote 
kruispunt ➤ LINKS, richting Elewijt. 400 m 
verder, aan de rechtse kant ligt Elewijt Center

Openbaar vervoer:

In het station van Mechelen: 
de bus MECHELEN-VILVOORDE, lijn 280.
Deze bus stopt vóór Elewijt Center.

Liggingsplan

Elewijt Center ligt in hartje België, 
in de onmiddellijke omgeving van Brussel en 
de luchthaven van Zaventem.
Er is parking voorzien voor 250 wagens.

Elewijt
Center

CAFE
De Koffer

Elewijt Tervuursesteenweg Mechelen

E19
richting 
Brussel

E19
richting 
Antwerpen

(400 m)

Leuven

Organisatie

MDCPartners
Vluchtenburgstraat 5
B-2630 Aartselaar
Tel: 03 870 97 50 - Fax: 03 870 97 51
www.mdcpartners.be
annelies.lightband@mdcpartners.be

Elewijt Center vzw
Tervuursesteenweg 564 1982 Elewijt-Zemst Belgium
Tel: ++(32)015 62 72 72 Fax: ++(32)015 61 67 87
e-mail: info@elewijtcenter.be 
website: www.elewijtcenter.be

Voor wie is deze 
studiedag bedoeld?

Verantwoordelijken operatiekwartier, 
hygiënisten, ziekenhuisapothekers, 
verantwoordelijken sterilisatie-afdeling, 
inkoopverantwoordelijken,…..

Hoeveel kost de deelname 
aan deze studiedag?

De kosten voor deelname worden 
gedragen door de deelnemende 
bedrijven(*).

Programma

Ontvangst

Inleiding en doelstellingen 
Mireille De Cré - MDCPartners

Europese Normen
Het belang voor fabricanten 
en ziekenhuizen. 
Drs. Saliha Lalout - CEN (NEN)

Afdekmateriaal en 
chirurgische jassen
EN 13795 als basis voor 
correcte informatie 
Dr. Fred Foubert - Centexbel
Mirror group TC205/WG14

Hergebruik van linnen: 
Kwaliteitscriteria en -controle
Geneviève Garsoux - Centexbel

Pauze

Chirurgische maskers en 
beschermende maskers - Verzekeren 
de normen bescherming?  
Frank Van Laer - Ziekenhuishygiëne
Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)

Hergebruik van medisch 
materiaal voor eenmalig gebruik
De risico’s en het wettelijk kader  
Philippe Verdonck
Voorzitter CEN/TC 205
Vice Voorzitter - Werkgroep
Reprocessing - FOD
Volksgezondheid - DG3
Geneesmiddelen

Vragenronde en discussie

Receptie aangeboden 
door de bedrijven(*)

Elewijt centrum, Zemst
Dinsdag 20 juni 2006
13.00 – 18.30 u

Het operatiekwartier is bepalend voor de 
kritieke rol die het ziekenhuis speelt als 
verstrekker van kwaliteitszorg. Normen die 
handelen over producten uit de klinische 
praktijk hebben tot doel hun prestatie en 
veiligheid te optimaliseren. Normen zijn dan 
ook een belangrijk instrument in een 
kwaliteitssysteem en scheppen een referentie- 
kader voor zowel fabrikant als gebruiker.

Europese normen helpen fabrikanten bij de 
conformiteitsbeoordeling en CE markering van
medische technologie. Ze informeren en 
begeleiden ook de gebruiker bij de evaluatie 
en selectie van producten. Normen en 
wetgeving hebben een complementaire rol in 
het verzekeren van de veiligheid van patiënt 
en gezondheidswerker.

CEN, Europese Commissie voor Normalisatie, 
in samenwerking met VVOV (Vlaamse 
Vereniging van Operatieverpleegkundigen) en 
AFISO (l'Association Francophone des 
Infirmières de Salle d'Opération de Belgique), 
nodigen u hartelijk uit op een colloquium, op 
dinsdag 20 juni 2006, over actuele projecten 
rond normalisatie en regelgeving voor de OK. 

Onderwerp van dit colloquium zijn o.a. de 
nieuwe Europese norm voor afdekmateriaal en 
OK jassen, die wordt geïmplementeerd in 

2006, de norm en toepassing van chirurgische 
en beschermende maskers, en de visie rond 
het hergebruik van medische hulpmiddelen 
voor eenmalig gebruik. Tijdens een rondvraag 
zal CEN ook actief polsen naar uw behoeften 
betreffende het ontwerp van nieuwe normen.

De sprekers presenteren in het Nederlands of 
het Frans. Simultaanvertaling is voorzien voor 
de presentaties en de discussieronde.

13.00 – 14.00

14.00 – 14.10

14.10 – 14.30 

14.30 – 15.05 

15.05 – 15.20 

15.20 – 16.00 

16.00 – 16.30 

16.30 – 17.00 

17.00 - 17.20 

17.20 - 18.30 

Medische Hulpmiddelen voor de OK
Richtlijnen en Normen

Uitrit 11
Zemst-Hofstade
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Inschrijvingsformulier

Gelieve 1 formulier per ingeschreven persoon in te leveren

Terug te sturen of faxen naar MDCPartners

MDCPartners
T.a.v. Annelies Lightband
Vluchtenburgstraat 5
B-2630 Aartselaar
Fax: +32 3 870 97 51

Naam: Functie:

Adres (professioneel):

Fax:Tel:

e-mail:

Bulletin d’inscription

Prière de remettre un seul formulaire par participant

A renvoyer ou faxer à MDCPartners

MDCPartners
T.a.v. Annelies Lightband
Vluchtenburgstraat 5
B-2630 Aartselaar
Fax: +32 3 870 97 51

Nom: Fonction:

Adresse (professionnelle):

Fax:Tél:

e-mail:


