
Werkinstructie leeninstrumenten: 

 

 

Doel: 
 

Het doel van deze werkinstructie is om een eenduidige afhandeling van leen instrumenten te 

verkrijgen binnen de afdeling Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA). 

 

Wanneer: 
 

Iedere keer dat een leenset wordt aangeboden aan de CSA 

 

Werkwijze: 

 

Ontvangst: 

 

Leen sets worden door het centrale magazijn in ontvangst genomen en ingeboekt volgens het 

vastgestelde magazijn procedure. 

 

Na ontvangst en inboeken worden de sets in hun transportdozen aangeboden aan de OK/CSA. 

 

Procedure op de OK/CSA: 

• Men neemt de sets in ontvangst. 

• Men scheidt de eventuele implantaten van de instrumenten. 

• De instrumenten gaan naar de “vuile” spoelruimte van de CSA 

• De instrumenten doorlopen het CSA proces  

• De implantaten worden gecontroleerd aan de hand van de pakbon. 

• Indien de implantaten zijn gecontroleerd worden deze naar de Operatie afdeling (OK) 

gebracht. 

 

 

Handelingen bij afwijkingen: 
 

Implantaten: 

Indien bij controle van de implantaten een afwijking voordoet t.o.v. de pakbon 

gegevens dient men dit te melden bij de teamleider OK/CSA of bij diens afwezigheid 

bij de coördinator CSA. Deze zullen dan actie ondernemen richting de leverancier van 

de leeninstrumenten. 

 

Instrumenten: 

Indien bij controle van de instrumenten een afwijking voordoet t.o.v. de pakbon 

gegevens dient men dit te melden bij de teamleider OK/CSA of bij diens afwezigheid 

bij de coördinator CSA. Deze zullen dan actie ondernemen richting de leverancier van 

de leeninstrumenten. 

 

 

 

 

 



 

Aanlevering leen instrumenten: 

 

Instrumenten die van een extern bedrijf komen dienen minimaal 8 reguliere werkuren (1 

werkdag) voor gebruik aangeboden te worden aan de CSA. 

Indien dit niet gerealiseerd kan worden dient de leverancier de CSA hiervan op de hoogte te 

brengen, om gezamenlijk te overleggen welk alternatief er is.  

Indien er geen verwerkingsruimte is dient het programma van de OK te worden aangepast.  

Hierover is ook geen discussie mogelijk aangezien er geen kwaliteitsvermindering mag 

plaatsvinden richting instrumenten die gebruik worden op de OK. 

 

Van de aangeleverde instrumenten worden ‘digitale’ foto’s gemaakt die in het instrumenten 

leenboek worden gedaan. Dit om een goed overzicht van de samenstelling van verschillende 

“leen” instrumentensets te verkrijgen. Indien een sets reeds eerder is gebruikt behoeft men 

geen nieuwe foto’s te nemen. 

 

Leen instrumenten doorlopen het normale instrumenten proces op de CSA. Alvorens ze 

worden ingezet op de OK. 

 

Retour zenden leen instrumenten: 
 

Na gebruik op de OK doorlopen leen instrumenten het normale instrumenten proces op de 

CSA. 

De sets worden echter onverpakt gesteriliseerd. 

Na sterilisatie worden de instrumenten ingepakt in transport dozen en aangeboden aan het 

magazijn. 

Implantaten die retour komen van de OK worden aan de hand van de paklijst alvorens ze 

retour worden gezonden. 

Na controle worden ook de implantaten aan het magazijn aangeboden. De instrumenten 

kunnen door de leverancier de dag na gebruik ’s middags bij het magazijn worden op gehaald. 

 

Op dit moment wordt er door de Centrale Sterilisatie Club gezamenlijk met leveranciers een 

nieuw protocol gemaakt t.a.v. leeninstrumenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


