Beste collega’s,
Het tij is gekeerd!
En dat was nodig:
In meer dan 80% van ziekenhuizen is het momenteel niet mogelijk pessaria die kortdurend
aangemeten zijn, en niet geschikt bevonden, te steriliseren en hergebruiken. CSAs volgen de
Instructions for Use (IFU), zoals opgesteld door de fabrikant, waarin staat ‘Single Patient Use’
en willen hier over het algemeen niet van afwijken uit angst voor maatregelen door de
Inspectie. Het heeft tot gevolg dat wij talloze, zo goed als nieuwe, siliconen pessaria in de
afvalbak kunnen gooien.
Deze gang van zaken druist in tegen de noodzaak de zorg duurzamer te maken.
De leverancier van de meest gebruikte Milex pessaria, Medical Dynamics heeft, naar
aanleiding van onze pleidooien de IFUs aan te passen, de fabrikant Cooper Surgical opnieuw
benaderd. Met goed gevolg: zie de documentatie, gestuurd naar de leden op vrijdag 18
maart.
Alle Milex ringen (met uitzondering van inflatable cube en Donutpessaria) kunnen nu als
paspessaria worden gebruikt. Ze kunnen gedesinfecteerd en gesteriliseerd worden, en dus
weer hergebruikt voor een andere patiënte.
Dit is goed nieuws. En hopelijk is deze documentatie voldoende om je Deskundige Steriele
Medische Hulpmiddelen (DSMH) of ziekenhuishygienist (DI) of ander aanspreekpunt van de
CSA te overtuigen, het beleid weer terug aan te passen.
We hebben echter gemerkt dat verschillende DSMHs/DIs deze discussie verschillend
benaderen. Het is niet onvoorstelbaar dat de DSMH /DI deze documentatie onvoldoende
vindt, om de volgende redenen:
-Niet alle ziekenhuizen gebruiken de siliconen ringen van MD
-De aangepaste IFU is nog niet gepubliceerd.
-Mogelijk is in de eerste aanpassing de phrase Single Patient Use niet verwijderd.
-De werkwijze zoals beschreven is niet identiek aan deze die in de Nederlandse CSAs wordt
toegepast.
Een 1-op-1 gesprek met de DSMH kan dan helpen. Hierbij kunnen argumenten gebruikt
worden als
-Bij single use, staat in de IFU naast het woord disposable een . In de IFUs van de pessaria
staat dit NIET. Het is immers ook niet voor eenmalig gebruik.
-Met betrekking tot de term Single Patient Use (iets wezenlijk anders dan Single Use) kun je
stellen: De bedoeling van de arts is inderdaad het pessarium voor 1 patiënt te gebruiken,
zodra deze past! Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de arts te zorgen dat een door
1 patiënte langer gebruikt pessarium niet bij een volgende patiënte wordt ingebracht.
-De paspessaria zijn van hetzelfde materiaal: siliconen, en hebben op de IFU geen Single
Patient Use staan.
-Ringen hoeven niet steriel te zijn, alleen desinfectie is ook voldoende. In de IFU van de
Milex ring wordt handmatige desinfectie beschreven, maar tegen de in NL gebruikelijke

machinale desinfectie is geen bezwaar te maken. Voorafgaand aan sterilisatie worden
medische hulpmiddelen in NL gedesinfecteerd. Ook daar is geen bezwaar tegen.
Momenteel wordt onderzocht of desinfectie op de polikliniek ook haalbaar is. Hiermee kan
de milieubelasting door energiekosten van het steriliseren en verpakking van de individuele
pessaria verder gereduceerd worden.
Mochten er alsnog problemen zijn met het steriliseren dan wel desinfecteren van de
pessaria laat het weten, met de reden van het bezwaar. Ook als je zelf de pessaria
desinfecteert op de poli dan horen we graag de ervaringen en de barrières hierbij.
We houden je op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Succes!
Correspondentie kan gestuurd worden naar:
Evelyn Verheijen,
evver50@hotmail.com

