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Aanwezigheid  
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in het operatiekwartier 
 

Een  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In samenwerking met:  

Zorgnet/Icuro, VVOV en BVZA 

 

        



 

EXTERN PERSONEEL IN HET OPERATIEKWARTIER 

 

 

 

De aanwezigheid van het personeel van firma’s uit de medische hulpmiddelenindustrie in het 

operatiekwartier doet heel wat praktische en juridische vragen rijzen. 

 

beMedtech heeft deel uitgemaakt van een gemengde werkgroep binnen Zorgnet/Icuro, waar deze 

problematiek uitvoerig besproken werd.  

 

Het uiteindelijk doel was om een kader te creëren waarbinnen bedrijven die medische hulpmiddelen 

aanbieden en die daarvoor vertegenwoordigers naar het operatiekwartier afvaardigen, op een wettelijk 

correcte en voor iedereen aanvaardbare manier met de ziekenhuizen kunnen blijven samenwerken.  

 

Dit houdt onder andere in dat een nieuw begrippenkader is opgesteld waarbinnen de rol van de “Technisch 

adviseur” alsook de gedragregels waaraan deze zich dient te houden duidelijk zijn gedefinieerd. 

 

Om externen in een ziekenhuis (al dan niet op OK) toe te laten hun job zo goed en veilig mogelijk uit te 

voeren met respect voor de geldende wetgeving en in het licht van dit nieuw referentiekader, heeft 

beMedtech samen met Zorgnet/Icuro deze opleiding uitgewerkt.  

 

De bedoeling is bovendien om aan de “Technische adviseurs” die hun kennis en bekwaamheid middels een 

test bewijzen, een attest en een badge te verlenen, die na verloop van tijd door de ziekenhuizen zou 

kunnen gevraagd worden als een van de voorwaarden om op hun operatiekwartier actief te zijn.  

 

De opleiding bestaat uit 2 afzonderlijke maar complementaire modules van elk één volledige dag.  

Module 1: theoretische module “product trainer”  

Module 2: theoretische en praktische module “technisch adviseur” 

 

De test op het einde van module 2 omvat een schriftelijke test van de theoretische kennis (module 1 + 

module 2) en een praktische test (module 2 praktijk) 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXTERN PERSONEEL IN HET OPERATIEKWARTIER 

 

 

Module 1: PRODUCT TRAINER  

 

➔ Deze module is gericht op alle vertegenwoordigers die actief zijn binnen het ziekenhuis. 

 

Volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze sessie: 

 

• Algemeen overzicht van de ziekenhuisstructuur met bespreking van de belangrijkste afdelingen en 

organen voor de vertegenwoordiger (OK/ CSA/APOTH/CMM/…) 

• Overzicht van beslissingsniveau en beslissingsbevoegdheden binnen het ziekenhuis. 

• Flow van aangekochte producten. 

• Ziekenhuisfinanciering in het algemeen (incl. openbare aanbestedingen). 

• Centrale aansprakelijkheid 

• Financiering van Medische Hulpmiddelen (BFM – Nomenclatuur – Notificatie – Limitatieve lijsten – 

Plafondprijzen – veiligheidsmarge- aandeel patiënt – afleveringsmarge apotheek – forfaits - …) 

• Werking en verantwoordelijkheden van de ziekenhuisapotheek in verband met medische 

hulpmiddelen. 

• Specifieke aandachtspunten vanuit de apotheek: consignaties – leensets - … 

• Europese en Belgische wetgeving i.v.m. medische hulpmiddelen: bevoegde instanties, CE-markering 

en lokale verplichtingen. 

• Specifieke richtlijnen en adviezen vanuit beMedTech: Leensets en consignaties/ Deontologie/ 

begrippenkader werkgroep externen: Product trainer/ Technisch Adviseur/ Extern Adviseur 

 

Agenda: 

09u00                              ontvangst en koffie 

09u15-10u45       Richtlijnen beMedTech (Wim Vandenberghe) 

10u45-11u                 pauze 

11u-12u30       Ziekenhuisdirectie: Lieven Vermeulen 

12u30-13u30                    Lunch 

13u30-14u30       Ziekenhuisapotheek: Koen Deryckere (AZ Maria Middelares) 

14u30-14u45                 Pauze 

14h45-16u00         Ziekenhuisdirectie- Dr. Wim Vanhecke (Agentschap Zorg en Gezondheid) 

 

 

 

Datum : Maandag 26 september 2022 

Locatie:  Holiday Inn Brussels Airport - Holidaystraat 7, 1831 Diegem 

 

 

Deelnameprijs: 225 EURO (excl. BTW) 



 

 

  

EXTERN PERSONEEL IN HET OPERATIEKWARTIER 

 
 

Module 2 : TECHNISCH ADVISEUR 

 
➔ Deze module is gericht op alle vertegenwoordigers die actief zijn binnen het ziekenhuis en in het 

operatiekwartier. 

 

Deel theorie:  

• Structuur en werking OK/ CSA/ Recovery/ … : zones, personeel, bevoegdheden 

• Wat wordt verwacht van een technisch adviseur: wat mag (niet) , wat kan (niet) … 

• Het Reglement Inwendige Orde: Toegang/ Hygiene/ Veiligheid/ Privacy 

• Logistieke flow van materiaal voor en na een ingreep 

 

 Deel praktijk:  

• Praktische richtlijnen bij het niet-steriel adviseren: Hoe op OK actief zijn buiten het steriel veld, 

radioprotectie, … 

• Steriel adviseren: rubben/scrubben - steriel aankleden – steriliteitsregels tijdens de ingreep – 

radioprotectie, … 

 
Agenda: 

08u30   ontvangt met koffie 

09u00 – 10u00   beMedTech: begrippenkader (Wim Vandenberghe) 

10u00 – 10u15   pauze 

10u15 - 12u15  VVOV: theoretisch gedeelte  

12u15 – 13u15   Lunch  

13u15 – 15u15  VVOV: praktisch gedeelte (opgesplitst in groepen) + Praktische test    

15u15 – 15u30   pauze 

15u30 – 17u00  TEST: schriftelijke test van theoretische kennis (module 1 + module2) 

   Om deze test met succes af te leggen raden wij u aan zowel module 1 als module 2 

   volledig te volgen en de syllabus ( mod 2 – theorie) die u bij de inschrijving  voor 

   module 2 ontvangt , op voorhand grondig door te nemen .  

 

Datum:  Maandag 10 october 2022 

Locatie:     Holiday Inn Brussels Airport - Holidaystraat 7, 1831 Diegem 

 

Deelnameprijs: 275 EURO (excl. BTW) 

 

De test zal beoordeeld worden door een examencommissie die is samengesteld uit een team van 

verschillende lesgevers. Als u geslaagd bent voor de test, ontvangt u een attest en een persoonlijke badge. 

Deze badge zou door de ziekenhuizen kunnen gevraagd worden als een van de voorwaarden om op hun 

operatiekwartier actief te zijn als Technisch Adviseur. 



 

→ INSCHRIJVEN: Aurélie Vanoverschelde – a.vanoverschelde@bemedtech.be 
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