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Assistent omloop en sterilisatie
Algemene kenmerken
De assistent omloop en sterilisatie is belast met het reinigen en desinfecteren van gebruikte
materialen en instrumenten. Ook zorgt de assistent ervoor dat gebruikte materialen worden
opgehaald en dat behandelkamers worden voorzien van schoon materiaal. De assistent omloop
en sterilisatie werkt volgens professionele richtlijnen, werkinstructies en protocollen van de
organisatie.

Doel van de functie
Het reinigen en desinfecteren van gebruikte materialen en instrumenten en het opruimen en
klaarmaken van de behandelkamers.

Organisatorische positie
De assistent omloop en sterilisatie ontvangt hiërarchisch leiding van of namens de werkgever.

Resultaatgebieden
1. Verrichten van omloopwerkzaamheden
•
Maakt de behandelkamer, materialen en instrumenten gereed voor de behandeling.
•
Zorgt voor voldoende en juiste trays in de behandelkamer.
•
Reinigt en desinfecteert de behandelkamer en verontreinigde oppervlakken volgens
geldende protocollen, richtlijnen en werkinstructies.
•
Brengt gebruikte materialen en instrumenten weg voor reiniging.
Resultaat: De behandelkamer is hygiënisch gereed voor behandeling. Materialen en instrumenten
liggen klaar voor de behandelaar.
2. Verrichten van sterilisatiewerkzaamheden
•
Reinigt en desinfecteert gebruikte materialen en instrumenten volgens geldende protocollen,
richtlijnen en werkinstructies.
•
Maakt trays klaar.
•
Zorgt ervoor dat gereinigde materialen en instrumenten worden opgeruimd.
Resultaat: Materialen en instrumenten zijn veilig en hygiënisch gereinigd en opgeruimd.
3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden werkzaamheden
•
Stemt werkzaamheden af met collega’s en de werkgever. Signaleert organisatorische en
procesmatige knelpunten.
•
Neemt deel aan werkoverleg.
Resultaat: Werkzaamheden zijn afgestemd met betrokkenen en er is op professionele wijze
deelgenomen aan relevante overleggen.
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Assistent omloop en sterilisatie

Profiel van de functie
Kennis
•
MBO 3 werk- en denkniveau, verkregen door opleiding en/of relevante werkervaring.
•
Kennis van hygiëne en infectiepreventie in het kader van het steriliseren en desinfecteren
van behandeldelruimten, materialen en instrumenten.
•
Kennis van relevante wet- en regelgeving en de geldende protocollen, instructies en
richtlijnen (oa. WIP-richtlijn).
Specifieke functiekenmerken
•
Dienstverlenende instelling.
•
Accuratesse bij het reinigen en desinfecteren van materialen en instrumenten.
•
Integriteit bij de omgang met vertrouwelijke (patiënten)informatie.
Bezwarende werkomstandigheden
•
Het in aanraking komen met gevaarlijke stoffen en het lopen van risico’s op infecties.
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