
Diegem , 27 februari 2006

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

Oprichting Provinciale Kwaliteitsgroep OOST- & WEST-VLAANDEREN :
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Wij hebben het genoegen U uit te nodigen op woensdag, 26 april 2006, voor de
bespreking van een nieuw initiatief binnen de « Vereniging Sterilisatie in het 
Ziekenhuis » : het opstarten van een regionale kwaliteitsgroep. 

Plaats: Vergaderzaal in AZ ST.LUCAS in GENT.
Tijdstip : van 19.30 u tot ongeveer 22u.

Het is de bedoeling, naar analogie met de LOK-groepen voor geneesheer-specialisten,  
te starten met provinciale werkgroepen voor uw regio.
Dit proefproject kan een aanvulling zijn van onze bestaande activiteiten en beantwoordt
aan de doelstellingen van de VSZ. (zie art 2 punt 1- 3 website: http://users.skynet.be/vsz/) 
of via website EFHSS.

Vele sterilisatieverantwoordelijken ervaren de noodzaak om op een meer gestructureerde
wijze overlegmomenten te creëren die :

1. tegemoetkomen aan de praktische problemen op de CSA,
2. de kwaliteit kunnen verhogen van lokale beslissingen, 
3. de communicatie binnen de regio moeten stimuleren,
4. de betrokkenheid bij de initiatieven en werkgroepen van de VSZ kunnen vergroten.

Alle verantwoordelijken van de sterilisatie (apotheek en hoofdverpleegkundigen CSA )
van de provincies Oost- en West-Vlaanderen krijgen een uitnodiging.
De provinciale kwaliteitsgroep zou 2 maal per jaar samenkomen en brengt verslag uit naar
de leden die zich engageren in de kwaliteitsgroep, en naar het bestuur. De vergadering
wordt geleid door min.2 voorzitters.
De agendapunten worden geselecteerd en voorbereid door de voorzitters of een
aangeduide persoon. U kan voorstellen bij hen indienen.
De inhoud van de eerste vergadering wordt  door u bepaald.
Hiervoor duidt u aan wat voor u het belangrijkst is of vult u zelf een onderwerp in. 
Het al dan niet slagen van dit initiatief ligt volledig in uw handen. 
Gelieve het ingevulde strookje te bezorgen bij Dominique Couckuyt fax 056/30 51 89 of
émail dominique.couckuyt@azgroeninge.be (voor 21 maart  a.u.b.)

Vriendelijke groeten vanwege de initiatiefnemers,

Dominique Couckuyt       Geert Ballyn               Joris Van Kerckhove       Dirk Eraly
Hoofdverpl.CSA               Hoofdverpl CSA        Apotheker                       Promotor 3M
AZGroeninge Kortrijk      H.H.Roeselare            AZ St.Lucas Gent           Prof.Services
                                                                                                                      IV Management
                                                                                                                      & Sterilisation



Ik,……………………………………..van het ziekenhuis…………………………
ben geïnteresseerd in dit initiatief en zal wel/niet aanwezig zijn. 
Mijn émailadres is ………………..
Ik duid mijn 4 belangrijkste onderwerpen aan die ik op de agenda zou willen. 
Het belangrijkste onderwerp geef ik een 4, het tweede een cijfer 3,…
Volgende onderwerpen  staan in willekeurige volgorde en bepalen de inhoud van de
vergadering :

1. richtlijnen/testen van was-/desinfectieapparaten…………………   :..
2. verroostering en soorten van verroostering………………………   :..
3. testen van het steriliproces: hoe in de praktijk/waarom/wanneer?    :..
4. communicatie met O.K; defecte instrum,dringendheid,hoe?………:..
5. Europese normen, wat moeten we weten,wat is overbodig?……     :..
6. verpakkingsmaterialen, hoe selecteren……………………………  :..
7. bio-indicatoren, hoeveel en wanneer?……………………………   :..
8. archiveren: hoe lang, hoe ,wat?…………………………………… :..
9. keuze van reinigingsmethode:enzymatisch/alkalisch,……………   :..
10. Bowie Dick-test nodig? Welke alternatieven kunnen?…………… :..
11. hoe omgaan met leensetten?……………………………………      :..
12. Informatisering? Hoever? Wat ?…………………………………    :..
13. Controlemiddelen van steriliteit/toestellen………………………    :..
14. Kwalificaties en opleidingen van ons personeel………………..      :..
15. Ander onderwerp:………………………………………………      :..
16. Ander onderwerp :………………………………………………     :..

      17. Outsourcing van de sterilisatie ?……………………………….       :..

Indien u aanbevelingen of commentaar op deze invitatie of dit initiatief heeft :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………. 


