
De centrale 
sterilisatieafdeling

De centrale 
sterilisatieafdeling
In een ziekenhuis worden vanzelfsprekend infecties 
bestreden. Bij die bestrijding zijn maatregelen nodig 
die gericht zijn op het voorkomen van besmetting. 

Een van de maatregelen is het reinigen, desinfecteren 
en steriliseren van besmette materialen. Dit gebeurt op 
de centrale sterilisatieafdeling (CSA). Hier worden de 
te steriliseren instrumenten in een proces van vuil, via 
gereinigd/niet-steriel, naar steriel verwerkt. Elke stap 
vindt plaats in een aparte ruimte. 

De afgelopen jaren werd de sterilisatieafdeling van UZ 
Leuven grondig vernieuwd en ultramodern uitgebouwd. 
Ook werd een kwaliteitssysteem geïmplementeerd. Dat 
heeft ertoe geleid dat de afdeling gecertifi ceerd is 
volgens ISO 9001/2008 en ISO 13485/2003.

Vandaag worden hier alle materialen van campus 
Gasthuisberg gesteriliseerd. Op termijn worden de 
andere campussen van UZ Leuven toegevoegd.

CSA vind je in UZ Leuven campus Gasthuisberg, 
groene pijl, -1. 

Meer info: tel. 016 34 40 01 of  
e-mail kathleen.vanderschelde@uzleuven.be.
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Wat gebeurt er hier?
• Ontvangst van gebruikte instrumenten en materialen van 

alle afdelingen in het ziekenhuis.
• Registratie van ontvangst door inscanning. 
• Sorteren en demonteren van deze instrumenten en materialen. 
• Reinigen en desinfecteren met behulp van ultrasone 

reiniging en wasmachines of manuele reiniging.

Hardnekkig vastzittend vuil zoals bloed en organisch weefsel, 
dat niet door waterstralen van de wasmachine kan worden 
weggehaald, wordt los getrild in de ultrasoon. 

Holle instrumenten worden doorgespoten en volledig voorbe-
handeld. 

Bij de machinale reiniging worden alle instrumenten en 
materialen zo op een wasrek opgezet dat maximale reiniging 
en desinfectie plaats kan vinden. Machinale reiniging gebeurt 
aan de hand van 2 multichamber wastunnels en 3 batchwas-
machines. De wastunnels zijn telkens onderverdeeld in 3 
kamers: 1 kamer voor de voorreiniging en reiniging en 1 kamer 
voor de desinfectie. De droging gebeurt in de laatste kamer. 

De wasmachines en -tunnels staan aan één kant in verbinding 
met de reiniging en desinfectie en aan de andere kant met de 
clean room. Zo komen de gereinigde en gedesinfecteerde instru-
menten en materialen na het wasproces in de clean room toe. 

Wat gebeurt er hier?
• De gereinigde instrumenten en materialen komen hier toe via 

de wasmachines of via de doorgeefsluis. 
• Voordat de instrumenten worden ingepakt, worden ze gecon-

troleerd op zichtbare verontreiniging en of ze correct functio-
neren. Holle instrumenten worden doorgespoten met pers-
lucht. Instrumenten die stroef zijn, worden gesmeerd.  

• Daarna worden netten samengesteld met de bijhorende 
instrumenten aan de hand van inhoudslijsten en foto’s in het 
instrumentenvolgsysteem TRACSA. 

• De sets worden ingepakt in twee lagen hoogwaardig papier. 
 De buitenlaag is bedoeld als beveiliging tijdens het transport, 

de binnenlaag wordt gebruikt in het steriele veld op de 
operatiekamer, een veiligheidszone in de operatiekamer van 
één tot anderhalve meter om de patiënt. 

• Instrumenten, die per stuk verpakt worden, gaan in laminaat. 
De stoom penetreert door de papierzijde van het laminaat. 

 Op de ingepakte instrumentennetten wordt een indicatortape 
geplakt die verkleurt als er op de juiste wijze gesteriliseerd is. 

• Sterilisatie kan gebeuren op verschillende manieren: met 
stoom (121 °C of 134 °C) of met plasma (lage temperatuur 
50 °C). 

Wat gebeurt er hier?
• Hier worden de gesteriliseerde instrumenten uit de autocla-

ven gehaald. Er kan dus maar aan een kant tegelijkertijd een 
deur worden geopend. 

• Er worden eveneens een aantal controles uitgevoerd:
 - De indicatoren moeten op de juiste manier verkleurd zijn. 
 - De uitdraai van het sterilisatieproces moet opgevolgd en  

  gecontroleerd worden. 
• Het gesteriliseerde materiaal wordt verdeeld naar de 

desbetreffende gebruiker. De karren voor ingrepen op het 
operatiekwartier worden klaargemaakt volgens bepaalde 
procedures. 

Reiniging & desinfectie Clean room: opdekken & verpakken Steriele berging: opslag & distributie

Wist je dat:
• 600 liter zeep gebruikt wordt in 14 dagen?
• 160 liter water gebruikt wordt per wasrek met 8 tot 12 

sets materiaal? 40 liter water hiervan wordt gerecupe-
reerd?

• ongeveer 175 karren per dag gereinigd worden in 2 
cartwashers?

• 1 wasproces in de wastunnel 45 minuten duurt?
• 1 wasproces in cartwash 30 minuten duurt?

Wist je dat:
• er circa 600 sets per dag verwerkt worden?
• er meer dan 35 000 verschillende instrumenten 

bestaan in UZ Leuven?
• dit de grootste en modernste CSA is van de Benelux?
• er in de clean room een hogere luchtdruk is dan in de 

andere ruimtes om te voorkomen dat er bacteriën, via 
de luchtstroom, in de clean room binnendringen?

• hier maximaal 100 000 stofdeeltjes in de lucht zitten? 
In de buitenlucht zijn er dat 5 000 000. 

Wist je dat:
• er per dag ongeveer 35 karren met gesteriliseerd 

materiaal naar de verpleegeenheden gaan?
• 14 km de afstand is die de medewerkers elke dag 

afl eggen om de gesteriliseerde materialen te 
distribueren?

• gesteriliseerd materiaal een geldigheidsdatum heeft 
van 6 maanden?

• per jaar 20 000 basissets met hulpmiddelen voor 
een operatie aan heel het operatiekwartier geleverd 
worden? Per jaar 40 000 van deze sets aan heel UZ 
Leuven geleverd worden? 

• meer dan 5 000 verschillende instrumentensets 
passeren op CSA? 


