
Titel  

Oproepdienst CSA  

   

Inleiding  

De OK gebruikt veel instrumentarium tijdens de diverse operaties. Dit gebeurd ook tijdens de 

avond en weekend als er geen medewerkers CSA aanwezig zijn. 

De instrumenten die gebruikt worden tijdens de avond en weekend moeten in sommige 

gevallen weer gesteriliseerd worden voor een volgend gebruik. Ook kan het voorkomen dat 

een (verpleeg)afdeling in deze tijden weer materiaal gesteriliseerd moet hebben. 

Hiervoor heeft de CSA een oproepdienst systeem. Dit voorschrift maakt duidelijk hoe en 

wanneer de medewerkers CSA opgeroepen worden. 

   

Doelstelling  

Duidelijk maken wanneer de medewerker CSA opgeroepen kan worden. 

   

Toepassingsgebied  

Medewerkers van de CSA, de OK en ook van verpleegafdelingen. 

   

Definities en afkortingen  

CSA Centrale Sterilisatie afdeling 

D.S.M.H. Deskundige Steriel Medische Hulpmiddelen 

T.D. Technische Dienst 

BLA Roosterdienst+ aansluitend oproep (code) 

BL Weekend/feestdagen oproepdienst (code) 

  

Zie verder het blad definities en afkortingen 

   

Benodigdheden  

Mobiele telefoon CSA. 

Bereikbaar zijn op eigen (mobiele) nummers. Deze telefoonnummers zijn bekend bij de 

receptie.  

   

Werkwijze  

•         Er wordt 7 dagen per week dienst gedraaid 

•         De weekenddienst gaat in op vrijdag om 24.00 uur, en eindigt op maandag om 07.00 uur. 



De benaming voor deze dienst is op het rooster BL. 

•         De week dienst gaat van maandag tot en met donderdag elke dag in om 18.00 uur en 

eindigt om 07.00 uur de volgende dag. De benaming van deze dienst op het rooster is 

BLA. 

•         Op vrijdag en de werkdag voor een feestdag is de diensttijd van de weekdienst van 18.00 

uur tot 24.00 uur. De benaming van deze dienst is BL. 

•         Op feestdagen wordt ook dienst gedraaid. De tijden hiervoor zijn gelijk aan de tijden van 

het weekend. Van de dag voor de feestdag(en) vanaf 24.00 uur tot de dag na de 

feestdag(en) 07.00 uur. 

•         De medewerker sterilisatie moet na oproep binnen 30 minuten op de afdeling csa 

aanwezig kunnen zijn. Er moet worden overlegd met de dienstdoende o.k. over de 

werkelijke tijd wanneer men aanwezig moet zijn. 

•         Bij een weekend dienst wordt een compensatie dag gepland tussen de woensdag voor en 

de woensdag na het betreffende weekend. 

•         De uren die men werkt bij oproep in het weekend en werkweek worden gecompenseerd 

(tijd voor tijd en percentages uitbetaald). 

De dienstdoende medewerker csa wordt in de volgende gevallen 

direct opgeroepen c.q. blijft na diensttijd aanwezig: 

•         Als een set of los instrument wat op de A- lijst staat niet meer steriel op voorraad is in 

het magazijn. 

•         Bij calamiteiten. (ook van andere afdelingen) 

  

De dienstdoende medewerker CSA wordt uitgesteld opgeroepen. 
(alleen als de instrumenten werkelijk nodig zijn voor een ingreep) 

• De medewerker CSA wordt opgeroepen wanneer bekend is dat de betreffende set weer 

gebruikt moet worden.  

• De medewerker CSA heeft 4 uur nodig om een set te steriliseren.  

• De medewerker CSA moet binnen 30 minuten omgekleed aanwezig zijn op de CSA.  

  

Reinigen en desinfecteren 

(in de werkweek) 

• De gebruikte materialen worden door de OK in bakken in de kar gezet. Net als 

overdag tijdens werkuren.  

• In de werkweek wordt er tijdens oproep niet door de CSA gereinigd en 

gedesinfecteerd. De bakken blijven staan tot de volgende dag.  

• Als er gesteriliseerd wordt worden de materialen door de CSA wel gereinigd en 

gedesinfecteerd.  



(in het weekend) 

• De OK assistent belt de CSA als er 10 grijze bakken in de karren staan (2 volle 

karren).  

• De medewerker CSA gaat de sets reinigen en desinfecteren zodra er door de OK 

gebeld is.  

   

Risicomanagement  

De Medewerker CSA werkt in de dienst alleen op de afdeling. Bij ongelukken kunnen 

hierdoor problemen ontstaan. 

   

Storingen  

Bij storingen aan de apparatuur moet de dienstdoende Technische Dienst worden gebeld. De 

dienstdoende T.D. is te bereiken via de receptie/telefonist(e). 

Bij twijfel over de werking van de apparatuur moet de teamleider of de D.S.M.H. worden 

gebeld. De telefoonnummers staan in de telefoonlijst CSA of zijn via de receptie/telefoniste te 

krijgen. 

   

Bijbehorende documenten  

Bediening voorschrift Spoelunit, Ultrasoonreiniger, Wasmachine, Sterilisator. 

Werkwijze vuile ruimte. 

Werkwijze Instrumentarium. 

Instrumentenboek CSA 

Oproeplijst A 

Oproeplijst B 

   

Protocol  

SMH 4 Opslag van Steriele Medische Hulpmiddelen in de operatiekamer. 

SMH 23 het reinigen van Instrumenten 

SMH 24 Het verpakken van te steriliseren medische hulpmiddelen. 

SMH 25 Het beladen van een sterilisator 

SMH 26 Het ontladen van een sterilisator 



   

Invoerdatum  

29-11-2005  

   

 


