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TRAINING, AUDIT & ADVIES
In een korte tijd is Endoss uitgegroeid tot een specialist met ervaring in validatie.
Maar minstens zo’n belangrijke pijler van het bedrijf is de ontwikkeling, productie en
internationale verkoop van disposables. Via een netwerk van distributeurs binnen
en buiten Europa vinden onze producten hun weg naar de eindgebruikers. Door
zowel de validaties als wel de ervaring met disposables is er een grote hoeveelheid
kennis binnen Endoss rond flexibele endoscopen en infectie preventie vraagstukken.
Vanuit die ervaring kunnen we niet alleen algemene maar ook productspecifieke
ondersteuning geven. Die valt onder te verdelen in Training, Audit & Advies.

Training

Training
In de wereld van reiniging en desinfectie van scopen worden veel eisen gesteld
vanuit de wet- en regelgeving en verschillende richtlijnen, waaronder de SFERD.
Hoe kunnen deze verschillende documenten helpen bij uw dagelijkse praktijk?
Wat is van toepassing voor uw werkzaamheden?
Dit zijn een aantal vragen die worden behandeld in de training. Daarnaast krijgt u
praktische handvatten bijvoorbeeld: hoe u scopen kunt reinigen, hoe dit te borgen
en hoe de gedesinfecteerde scopen te bewaren.
Na afloop heeft u de volgende kennis opgedaan:
• basishygiëne
• transport van gebruikte scopen
• reiniging en desinfectie van scopen
• drogen van scopen
• bewaren van scopen
• onderhoud en validatie van de apparatuur
• ontvangst en opslag van scopen
• wet- en regelgeving

Audit

Voor wie
Deze training is nuttig voor iedereen die betrokken is bij het proces van transport,
reiniging, desinfectie en opslag van scopen. Naast ziekenhuismedewerkers, van
bijvoorbeeld de MDL of CSA afdeling zijn ook medewerkers van privéklinieken
welkom. Ook opleidingen zoals het ROC kunnen gebruik maken van onze
scholingsmogelijkheden.
De training wordt afgesloten met een proef van bekwaamheid. Dit is een toets om
na te gaan of de medewerker het geleerde correct in praktijk kan brengen.
Audit
Audits op basis van richtlijnen en normen kunnen wij op locatie uitvoeren. Dit kan
tevens een aanvulling zijn op een validatie.

Advies

Advies
Advies bij de aanschaf van apparatuur of disposables én de inrichting van een
afdeling vraagt deskundigheid en ervaring. Endoss kan daarbij een adviserende en
ondersteunende rol spelen. Bijvoorbeeld met de interpretatie van richtlijnen en ISO
normen. Maar ook voor een goed idee of product aanpassing zijn wij één en al oor.
Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op.

