
46 jaar
Anesthesie-medewerker
Meer dan 10 jaar ervaring

Rolf Janssen

De manier waarop ik reinig en desinfecteer heb ik geleerd 
tijdens de opleiding. Gedurende mijn loopbaan heb ik 
weinig verandering gezien in de mate of manier waarop 
monitorkabels gereinigd en gedesinfecteerd worden. 
Protocollen worden niet altijd duidelijk kenbaar gemaakt 
en er is weinig toezicht op de naleving. Het komt wel eens 
voor dat ik vergeet de kabel te reinigen; met name 
tijdsdruk speelt hierbij een rol. Is er echter een kabel 
zichtbaar vuil dan valt dit wel op en wordt er gereinigd en 
vervolgens gedesinfecteerd. Bij collega’s valt mij op dat 
we niet op dezelfde manier te werk gaan, zo gebruiken 
we verschillende desinfectie-middelen zoals alohol 70%, 
chloride of isopropyl-alcohol.

"De manier van reinigen en 

desinfecteren is weinig veranderd"

Besteedt 10-20 seconden aan het reinigen en 
desinfecteren van een kabel
Reinigt soms na loskoppelen patiënt
Desinfecteert zelden na loskoppelen patiënt
Desinfecteert met alcohol 70%

Fotografie C. Ritmeester

Een persona is een visualisatie van de 
karakteristieken van een echte 
gebruiker.

22 jaar
Anesthesie-medewerker in opleiding 
Weinig/geen werkervaring

Tim Vonck

De opleiding tot anesthesiemedewerker biedt niet voldoende kennis 
over de verschillende richtlijnen en protocollen. De verschillende 
protocollen die er zijn, zoals bijvoorbeeld de verschillende onderdelen 
van de WIP richtlijn, haal ik door elkaar. Hoe ik nu reinig en desinfecteer 
heb ik voornamelijk al doende geleerd van collega’s, maar ik zou graag 
zien dat er een eenduidig schriftelijk protocol is om mij hierbij te 
ondersteunen. Ook zou ik graag zien dat de verantwoordelijkheden 
duidelijker vastgelegd worden en dat afspraken beter worden 
nagekomen.

Besteedt 20-30 seconden aan het reinigen en desinfecteren van 
een kabel
Reinigt en desinfecteert zelden na loskoppelen patiënt, altijd aan 
het einde van de dag
Desinfecteert met chloride 

"Onvoldoende kennis over reinigen en desinfecteren"
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29 jaar
Anesthesie-medewerker 
2-5 jaar werkervaring

Silvia van Hoorn

Het afdelingsprotocol voor reinigen en desinfecteren van 
monitorkabels is niet altijd bekend. De richtlijnen worden 
dan ook slecht nageleefd. Ik zie wel een verschuiving van 
bewustzijn, op persoonlijk en organisatorisch vlak, 
waardoor het besef van het belang van schone kabels 
groeit.  De tijdsdruk van het reguliere programma, maar 
ook door uitloop, beperkt echter de aandacht die aan het 
reinigen en desinfecteren besteed kan worden. Ook valt 
mij op dat collega’s op verschillende manier reinigen en 
desinfecteren. Zo wordt er bij zichtbaar vuile kabels wel 
eens direct gedesinfecteerd zonder eerst te reinigen. 

"Het protocol is niet altijd 

bekend"

Besteedt 20-30 seconden aan het reinigen en 
desinfecteren van een kabel
Desinfecteert soms na loskoppelen patiënt
Reinigt niet altijd voor het desinfecteren
Desinfecteert met alcohol 70% 


