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CSA VieCuri Medisch Centrum
VieCuri Medisch Centrum heeft kortgeleden haar nieuwe centrale sterilisatieafdeling en centrale scopenreiniging (CSA/CSR) op locatie Venlo in
gebruik genomen. ptg advies heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan de
planontwikkeling van de CSA/CSR. De
oorspronkelijke CSA was functioneel en
technisch verouderd.
Door: pieterse terwel grevink

I

nitieel was het plan ontwikkeld om een CSA
in nieuwbouw te realiseren aan het bestaande gebouw. Bij de herijking van het toenmalige langetermijnhuisvestingsplan (LTHP) door
ptg advies is deze oplossingsrichting om meerdere redenen verlaten. De nieuwbouw was een
kostbare ingreep, de lay-out van de CSA was
voor verbetering vatbaar en door de herijking
van het LTHP ontstond binnen het bestaande
gebouw voldoende ruimte voor een nieuwe CSA.
Doordachte functionaliteit en
logistiek
De ligging van de nieuwe CSA was daarmee

optimaal: een groot, vrij-indeelbaar bouwdeel,
situering van de (luchtbehandelings)installaties
in een nieuwe techniekruimte direct boven de
CSA en ‘last but not least’ een dedicated verbindingsgang tussen de steriele kant van de CSA en
de schone gang van het OK-complex. In de vlek
van de oude CSA is de nieuwe scopieafdeling
ontwikkeld, waarmee ook de relatie tussen deze
afdeling en de CSR optimaal is.
Met onze integrale, kritische blik op het toekomstperspectief en de huisvestingsbehoefte van
VieCuri Medisch Centrum creëerden we de
mogelijkheid om tot een uitgekiende CSA/CSR
te komen die een directe verbinding heeft met
haar grootste afnemers, de operatie- en scopieafdelingen.
Planontwikkeling toekomstbestendige CSA/CSR
Na de herijking van het LTHP en de keuze voor
een alternatieve oplossing voor de CSA/CSR
heeft ptg advies de planontwikkeling begeleid.
Hierbij hebben we onze uitgebreide kennis en
ervaring met CSA/CSR-afdelingen ingezet. Wij
hebben het ruimtelijk/functioneel programma
van eisen geschreven en de functionele lay-out
ontwikkeld, dit in nauwe samenwerking met de
gebruikers, de deskundige steriele medische
hulpmiddelen, de interne bouworganisatie en de
ontwerpers.

Overzicht CSA;
a/d Amstel Architecten, Remco van Blokland.

Enkele kenmerken van de nieuwe CSA/CSR
vermelden we graag in het bijzonder:
• Er is één centrale ruimte voor de ontvangst en
voorreiniging van vuil instrumentarium én
scopen. Dit is eenduidig en overzichtelijk voor
de organisatie en efficiënt voor de inzet van
gekwalificeerde medewerkers.
• De afdeling voldoet aan de laatste inzichten en
richtlijnen op het gebied van sterilisatie en
scopenreiniging en is voorbereid op een doorontwikkeling van deze richtlijnen in de toekomst.
Zo is de scopenreiniging opgezet volgens het
‘doorgeefprincipe’ en is er reservecapaciteit in
de installaties opgenomen.
• Alle primaire productieruimtes liggen aan de
gevel en hebben dus daglicht en uitzicht. Dit is
een uitdaging voor het beheersbaar houden
van het binnenklimaat en de luchtstroming/
drukhiërarchie, maar een absolute winst voor
het welzijn van de medewerkers!
• De CSA en CSR zijn niet groter dan nodig,
maar beschikken wel over voldoende reservecapaciteit doordat wasmachines en sterilisatoren eenvoudig kunnen worden bijgeplaatst.
Het resultaat is een state-of-the-art, toekomstbestendige CSA/CSR waarmee VieCuri Medisch
Centrum verzekerd is van een essentiële voorwaarde voor het bieden van veilige en verantwoorde zorg. Wij zijn er trots op dat we hieraan
een belangrijke bijdrage mochten leveren. <

Plattegrond CSA.
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