
Bundel steriliseren en steriliteit wordt 
Wegwijzer Richtlijnen steriliseren en steriliteit

De huidige Bundel steriliseren en steriliteit bestaat uit een 
papieren naslagwerk en een cd-rom. Vooruitlopend op de 
totale herziening van het product is nu eerst de cd-rom 
 geheel aangepast aan de wensen van deze tijd. Wat ook 
een naamsverandering met zich meebrengt. 

Van bundel naar wegwijzer

U navigeert met het grootste gemak binnen de volledige Europese wet- 

en regelgeving, aangevuld met Nederlandstalige richtlijnen opgesteld 

door de Nederlandse normcommissie steriliseren en steriliteit. 

De cd-rom bevat de volledige teksten van meer dan 80, hoofd zakelijk 

engelstalige Europese normen. Of het nu gaat om grote stoom-

sterilisatoren, de verpakkingen of  controlemethoden, u vindt het op de 

cd-rom Wegwijzer Richtlijnen steriliseren en steriliteit!

Abonnement
De veranderingen binnen de zorgsector gaan snel en maken het wenselijk de cd-rom up-to-date te 

houden. De Wegwijzer Richtlijnen  steriliseren en steriliteit is dan ook een abonnementsgebonden 

product met twee updates per jaar.

Voor wie is deze wegwijzer bedoeld?
■ Zorginstellingen

■ Centrale sterilisatieafdelingen

■ Ziekenhuishygiënisten

■ Ziekenhuisapothekers

■ Deskundigen SMH

■ Farmaceutische industrie

■ Producenten van medische apparatuur

In het kort:

Complete wet- en regelgeving

67 volledige normteksten

Nederlandse & Europese richtlijnen 
 steriliseren en steriliteit

Doorzoekbaar trefwoordenregister

Afdrukmogelijkheden

Netwerkversie meerdere gebruikers
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bes te lformulier
Stuur dit formulier ingevuld retour aan:

NEN-Uitgeverij, afdeling Marketing, 
Antwoordnummer 10214, NL-2600 WB Delft

(een postzegel is niet nodig).

 U kunt ook faxen naar +31 15 2 690 186

Wegwijzer Richtlijnen steriliseren 
en steriliteit
Abonnement met 20% introductiekorting!

❏    Ja, ik neem een abonnement met:
 • 2 leveringen per jaar
 • 20% korting: van € 200,00 voor € 160,00
 • stand-alone versie

❏     Graag meer informatie over een netwerkversie 
voor ….  werknemers

Bedrijf / Instelling: 

T.a.v.:    ❏ M /❏ V

Functie: 

E-mail voor gratis MediascopeMail: 

Klantnummer:

Postbus / Adres: 

Postcode & Plaats: 

Telefoon:  Fax:

Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres): 

Datum: Handtekening:  

Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud. 
De prijzen zijn geldig tot 31 december 2006, tenzij anders aangegeven bij een actie op het bestelformulier. 

Heeft u al een abonnement op de genoemde cd-rom, dan hoeft u niets te bestellen; u ontvangt de nieuwe versie automatisch. 
Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden.

Meer informatie over abonnementen: NEN-Abonnementen: +31 15 2 690 391, optie 3, dagelijks van 8.30 tot 12.30 uur.




