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Het SFERD handboek
Van versie 5.0 (2019) naar 6.0(2022)
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Het Proces
1. Datum vrijgave concept SFERD Kwaliteitshandboek conceptversie 1ste ronde (Embargo)
2. Na 3 maanden sluiting reactietermijn 1ste ronde concept
3. Na 1 maand beoordeling reacties op 1ste concept 

4. Na 1 maand: terugkoppeling van besluit over de ingezonden reacties op concept (1ste

ronde)

5. Na 1 maand: vrijgave concept SFERD Kwaliteitshandboek conceptversie 2de ronde 
(Embargo)

6. Na 2 maanden sluiting reactietermijn 2de ronde concept (alleen nog discussie over 
aanpassingen uit de 1ste ronde)

7. Na 1 maand  beoordeling reacties op 2de concept 

8. Na 2 weken: terugkoppeling van besluit over de ingezonden reacties op concept (2ste

ronde)
9. Na 1 maand: vrijgave SFERD Kwaliteitshandboek  nieuwe versie (Symposium)
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Consultatie binnen SFERD
• Koepel Medische Technologie, KMT

– Marlies Overvelde, klinisch fysicus, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede 
– Remco Meijer, medisch technicus, Isala, Zwolle

• Sterilisatie Vereniging Nederland, SVN
– Angelique Fluitman, DSMH/DSRD Tjongerschans Ziekenhuis, Heerenveen
– Patricia Smulders, DSRD Isala, Zwolle, Meppel, Steenwijk, Kampen en Heerde 

• Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland Maag Darm Lever, V&VN-MDL
– Bert van der Laan, adviseur facilitaire zaken endoscopie MDLZ en Long, LUMC, Leiden
– Ria van Huffel, senior endoscopieverpleegkundige Amsterdam UMC, locatie VUmc

• Vereniging Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen, VDSMH
– Carol te Beest, DSMH/DSRD Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
– Diana Bulkmans (secretaris), DMH/DSRD, Erasmus MC, Rotterdam

• Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg, VHIG
– Lucie van der Schaaf, deskundige infectiepreventie/DSMH/DSRD, Tergooi, Hilversum
– Kees Ballemans (voorzitter), deskundige infectiepreventie/DSRD Unic Medical Services BV, 

Nieuwegein
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Consultatie bij diverse gremia
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Het resultaat na consultatie
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• Alle commentaren verwerkt in een Excel bestand
• 542 regels!!
• Tekstuele/taalkundige verbeteringen
• Inhoudelijke aanbevelingen
• Sterke meningen
• Maar ook… tegenstrijdigheden



Grootste discussiepunten
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• Meer SMART formuleringen:
o Tijd tussen endoscopie en eerste reiniging op de behandelkamer
o Tijd tussen eerste reiniging op de behandelkamer en handmatige

voorreiniging op de CSD

• Droogkast: wel of geen medisch hulpmiddel?
• Opleidingseisen en onderhouden deskundigheid
• Medisch technicus, technisch beheerder, klinisch fysicus of biomedisch

technoloog?
• Duurzaamheid: single use versus reusable
• Hand hygiene en PBM
• Uitzonderingen kanaalloze endoscopen



Wat is het SFERD handboek?
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Richtlijn of praktisch handboek??
WIP richtlijnen zijn sterk verouderd

Afwachting uitkomsten SRI

SRI is nog maar net gestart met herziening WIP richtlijnen



• MDR (EU 2017/745)
• Besluit Medische Hulpmiddelen: verantwoordelijkheid van 

een op gebied van herverwerken deskundige persoon
• Uniformering terminologie
• Actualiseren relevante normen en richtlijnen
• Drogen als belangrijke stap in proces

• Meer focus op:
o Werken conform instructies fabrikant
o Conformiteitsverklaringen

De wijzigingen - Algemeen

9



• Voorwoord ingekort
• Begrippenlijst:

o Definities IGJ overgenomen (Calamiteit & Incident)
o Endoscopendroogkast – geen medisch hulpmiddel!!
o Technisch beheerder/adviseur medische technologie, 

veel verschillende termen
o Contactpersoon verwijderd
o Medische perslucht toegevoegd

• Organisatie Reiniging en Desinfectie (§ 2.1) ingekort en 
herschreven

De verschillen - Tekstueel
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Strategie & Beleid (Hoofdstuk 2):
• Besluit Medische Hulpmiddelen: verantwoordelijkheid van 

een op gebied van herverwerken deskundige persoon
• Centrale versus decentrale organisatie: Schades aan

scopen meegenomen als risico

Management van medewerkers (Hoofdstuk 3):
• Verantwoordelijkheden en bevoegdheden DSRD en 

Technisch beheerder/adviseur Medische technologie
uitgebreid

• Vereiste opleiding DSRD: in- en externe scholingen
toegevoegd

De wijzigingen - Inhoudelijk
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Management van middelen (Hoofdstuk 4):
• Innovaties
• Noodzaak risicoanalyse voor aanschaftraject

Management van processen (Hoofdstuk 5):
• Handhygiene en PBM algemeen beschreven – niet bij elke

stap
• Primair proces algemener beschreven – te veel variaties bij

diverse typen endoscopen
• ‘Uitvoering endoscopie’ toegevoegd aan primair process
• Tijdsduur lektest conform instructies fabrikant
• Reusable ventielen: moeten gesteriliseerd of anders bij 

scoop blijven

De wijzigingen - Inhoudelijk
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Waardering door klanten (Hoofdstuk 6):
• Omloopsnelheid/beschikbaarheid endoscopen: aantal

patiënten hierop afstemmen

Procescontrole (Hoofdstuk 10)
• Funtionele testen: Conform normen en frequentie op basis 

van risico management 
• Overzicht beheersmaatregelen (tabel 2) versimpeld
• Opstellen verificatieplan + evaluatie uitkomsten validatie is 

toegevoegd
• Inspectie endoscopen: schade aan interne kanalen

toegevoegd

De wijzigingen - Inhoudelijk
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Procescontrole (Hoofdstuk 10)
• Overzicht beheersmaatregelen

o Kolommen eruit
o Op basis van risico management

De wijzigingen
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Bijlagen 15 en 17:
• Voorbeeld PVE’s endoscopendesinfector en droogkast: 

aangepast naar nieuw format vanuit SVN

De wijzigingen - Inhoudelijk
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Initiatief vanuit Federatie Medisch Specialisten (FMS)

Werkgroep flexibele endoscopen is gestart

Richtlijn Thermolabiele flexibele endoscopen – concept raamwerk met 
uitgangsvragen opgesteld

SFERD leden zijn vertegenwoordigd in deze werkgroep

Gereed en gepubliceerd medio 2024

Samenwerkingsverband richtlijnen
infectiepreventie (SRI)
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Afgetreden leden:
• Bert vd Laan (namens V&VN) ivm pensioen

Nog geen vervanger gevonden!

• Remco Meijer (namens Koepel MT/VZI)
Werving nieuw SFERD lid is gaande

Nieuwe leden:
• Marjon Gaikhorst (namens VDSMH)

Wijzigingen SFERD leden
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SFERD handboek + overzicht belangrijkste wijzigingen is te vinden op:
https://www.infectiepreventieopleidingen.nl/trainingen/sferd

https://www.infectiepreventieopleidingen.nl/downloads/SFERD_Kwaliteitshandboek_6.pdf

Tot slot
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www.sferd.nl

Volgende SFERD symposium: Dinsdag 19 september 2023
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