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Doorleren na je mbo
Welke gerenommeerde vervolgopleidingen zijn er?

• Overzicht mbo-opleidingen mbo-verpleegkundige in Nederland
Mbo-opleiding niveau 4 mbo-Verpleegkundige

• Overzicht hbo-opleidingen verpleegkunde in Nederland
Hbo-opleiding Verpleegkunde

• Overzicht mbo-opleidingen Tandarts assistent in Nederland
Mbo-opleiding niveau 4 Tandartsassistent

• Overzicht mbo-opleidingen Doktersassistent in Nederland
Mbo-opleiding niveau 4 Doktersassistent

• Interne opleidingen in ziekenhuizen
 •  OK-assistent (interne ziekenhuis opleidingen)
 • Instrumentbeheerder (intern ziekenhuis opleidingen)

Leer- en ontwikkelmogelijkheden naast de reguliere opleidingen
Welke leer- en ontwikkelmogelijkheden zijn er naast de reguliere opleidingen?

• Cursus en trainingen
Er zijn verschillende bijscholingsmogelijkheden voor medewerkers steriele medische hulpmiddelen. De 
volgende aanbieders zijn geaccrediteerd door de SVN:
•   Workshops door Diana Bijl Consultancy (maatwerk)
•   Interster Educatief Programma (workshops, eduavatiedagen en symposia)
•   Meekers Medical (Studiedagen)
•  Steelco (Bij- en nascholings trainingen)
•   Olympus Medical Expert Training
•   Stichting Trainingen Infectie Preventie (STIP)

•   Summa College Cursus bijscholing sterilisatiemedewerkers
Het Summa College heeft in nauwe samenwerking met de SVN een scholing ontwikkeld voor 
medewerkers van sterilisatiebedrijven die zich willen bekwamen in microbiologie, het reinigen/ 
desinfecteren en het steriliseren van medische hulpmiddelen. Deze scholing is voor alle 
professionals die patiëntveiligheid belangrijk vinden en erop gericht zijn om de actuele kennis in 
het dagelijks werk toe te passen.

•   OK Leerplein
OK Leerplein is een online leerplatform voor OK medewerkers.

•   MKB-cursussen en trainingen voor ondernemers
MKB Cursus & Training is een zelfstandig en onafhankelijk trainingsbureau voor ondernemende 
mensen. Er zijn bijvoorbeeld workshops/cursussen op het gebied van communicatie, leidinggeven, 
financiën en Arbo veiligheid.
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https://sterilisatievereniging.nl/wp-content/uploads/2016/05/160517-Workshops-bijscholing-Diana-Bijl.pdf
https://www.interster.nl/educatie-programma/
https://meekersmedical.nl/scholing-kennisdag-meekers-medical/kennisdag-zorg-voor-instrumentarium/
https://steelcospa.us19.list-manage.com/subscribe?u=d197958b9e87f644b75be7c3e&id=1fcfe75051
https://www.medicalexperttraining.nl/nl/MET/Home/Startpage.html
https://www.infectiepreventieopleidingen.nl
https://summaenbedrijf.nl/opleidingen/bijscholing-voor-sterilisatiemedewerkers/
https://okleerplein.nl/?cn-reloaded=1
https://www.mkbct.nl
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/zorg/mbo-verpleegkundige
https://studiekeuze.qompas.nl/studies/343/Opleiding-tot-Verpleegkundige/waar-kan-ik-dit-studeren
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/zorg/tandartsassistent
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/zorg/doktersassistent
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Leven lang ontwikkelen met mbo-erkenning
Hoe kun je blijven leren?

• MBO Certificaten SBB
Beroepen veranderen steeds sneller. Een leven lang ontwikkelen is daarom cruciaal. Het mbo speelt 
daarbij een belangrijke rol. Mbo- certificaten zijn een belangrijk instrument om een leven lang te 
ontwikkelen. Voor de Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen zijn nog geen mbo-certificaten 
vastgesteld. Wel zijn er 2 keuzedelen MSMH die mogelijk een mbo-certificaat kunnen gaan worden:
•  Keuzedeel Beheren van nieuw instrumentarium van aanvraag tot implementatie
•  Keuzedeel Logistieke werkzaamheden uitvoeren rondom de operatiekamer

Je staat er niet alleen voor
Welke brancheorganisaties zijn er?

• Sterilisatie Vereniging Nederland (SVN)
Sterilisatie Vereniging Nederland (SVN) is een vereniging die het vergroten van kennis, deskundigheid, 
innovatie, kwaliteit en professionaliteit op het gebied van desinfectie, reiniging, sterilisatie, beheren en 
transporteren van medische hulpmiddelen nastreeft. SVN wil zich op krachtige wijze positioneren in de 
Nederlandse gezondheidszorg. Daarbij wil SVN haar leden ondersteunen en stimuleren en de onderlinge 
contacten bevorderen.

• Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen (VDSMH)
De VDSMH is een vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen in Nederlandse 
Ziekenhuizen. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het functioneren van de Deskundigen 
Steriele Medische Hulpmiddelen in Zorginstellingen. 

Goed voor je netwerk en vakkennis
Welke aanverwante verenigingen en beroepsorganisaties zijn er?

• Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertegenwoordigt de acht 
samenwerkende umc’s in Nederland, als belangenbehartiger en als werkgever van ruim 65.000 mensen. 
Het doel is ervoor zorgen dat instanties die beslissen over zorg, onderwijs en wetenschap in Nederland 
rekening houden met de bijzondere rol van destijds de academische ziekenhuizen en nu de umc’s.
  

• NVZ Schoon Hygienisch Duurzaam
De NVZ is de brancheorganisatie voor fabrikanten en importeurs van producten die te maken hebben 
met het reinigen, desinfecteren en onderhouden van de woon-, werk-, en leefomgeving.

• VHIG Deskundig in infectiepreventie
De VHIG is de beroepsvereniging voor deskundigen infectiepreventie werkzaam in verschillende 
werkterreinen binnen de gezondheidszorg, waaronder ziekenhuizen, verpleeg- & verzorgingshuizen, 
privéklinieken en de publieke gezondheidszorg.

• World Federation for Hospital Sterilisation Sciences (WFHSS)
De World Federation for Hospital Sterilisation Sciences (WFHSS) zet zich in voor de bevordering van de 
wereldwijde harmonisatie van sterilisatieafdelingen en van decontaminatiepraktijken. Met name door 
te voorzien in: een ontmoetingsplaats voor nationale en regionale sterilisatiemaatschappijen zonder 
winstoogmerk, waardoor samenwerking en uitwisseling van informatie en best practices worden 
gestimuleerd en door informatie via haar website aan al onze stakeholders en geïnteresseerde partijen.
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https://certificaat-mijn.s-bb.nl
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/2532?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DKeuzedeel%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3Dmedewerker%2Bsteriele%2Bmedische%2Bhulpmiddelen
https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/2531?type=Dossier&returnUrl=%2F%3FResultaatType%3DKeuzedeel%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3Dmedewerker%2Bsteriele%2Bmedische%2Bhulpmiddelen
https://sterilisatievereniging.nl
https://www.vdsmh.nl
https://www.nfu.nl
https://www.nvz.nl
https://vhig.nl
https://wfhss.com/mission-statement-2/
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Goed voor je netwerk en vakkennis
Welke beurzen en evenementen zijn er?

• Congressen van Stereralisatie Vereniging Nederland (SVN)
De SVN organiseert jaarlijks een voorjaarscongres en een medewerkersdag in het najaar.

• Isala kliniek ism Moncherry een MSMH symposium
Een jaarlijks symposium voor vakmensen uit de MSMH-branche, geaacrediteerd door de 
brancheorganisatie SVN

• Wereldcongres van World Federation for Hospital Sterilisation Sciences (WFHSS)
WFHSS organiseert jaarlijks een wereldcongres Sterilisatie.

• VHIG beurs

Goed voor je netwerk en vakkennis
Welke vakbladen zijn er?

• Nieuwsberichten Sterilisatie Vereniging Nederland (SVN) 
Nieuwsberichten van de Sterilisatie Vereniging Nederland (SVN)

• OK Visie Nieuws
OK nieuws is een digitaal platform met nieuws vanuit alle onderwerpen in en rondom de OK.

Digitale platforms 
Wat bieden digitale platforms aan ontwikkeling?

• Uitleg testen mondkapjes
You-tube filmpje van Isla over het testen van mondkapjes

• OK visie
OK Visie is het grootste mediaplatform voor de OK professionals in Nederland en Vlaanderen. Met onze 
redactie werken we dagelijks aan vakinhoudelijke content voor OK professionals. Op papier in krant en 
magazine, online via computer, tablet en smartphone. In tekst, beeld, geluid en video. Iedere OK 
professional kan bij ons op elk gewenst moment informatie raadplegen om kwalitatief hoogwaardige 
operatieve – en anesthesiologische zorg te leveren.
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https://sterilisatievereniging.nl/publicaties-congressen
https://www.moncherry.nl/product/landelijk-msmh-symposium/
https://wfhss.com/world-congress-2020-macao-and-hong-kong/
https://sterilisatievereniging.nl/nieuws
https://www.okvisie.nl/nieuws
https://www.youtube.com/watch?v=A6B5Q8Edwvo&feature=youtu.be
https://www.okvisie.nl
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Informatie voor geïnteresseerden in MSMH-branche - 
werkzoekenden -

Goed vakmanschap
Wat houdt het vak in?

• Het beroep van Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen
De medewerker steriele medische hulpmiddelen werkt op de centrale sterilisatieafdeling van een 
ziekenhuis of in een sterilisatiebedrijf. Hij reinigt, desinfecteert en steriliseert de medische 
hulpmiddelen volgens vaste regels. De medewerker steriele medische hulpmiddelen is in staat om de 
kwaliteit en de kwantiteit te bewaken van steriele medische hulpmiddelen die opgeslagen liggen in een 
magazijn. Hij zorgt dat de medische hulpmiddelen van en naar de centrale sterilisatieafdeling worden 
getransporteerd.

• Waar ben je goed in?
 •  Zorgvuldig en gestructureerd werken
 • Technisch inzicht
 •  Prioriteiten stellen (als het druk is)
 •  Zowel zelfstandig als in teamverband werken volgens vaste procedures en protocollen
 • Flexibel zijn: je hebt geen 9-5 mentaliteit
 •  Communicatieve vaardigheden

Goed om te weten 
Welke innovaties en ontwikkelingen zijn er binnen de branche?

•  De ontwikkelingen in het beroep maakt dat de medewerker steriele medische hulpmiddelen zijn kennis 
en vaardigheden op peil moet houden. Ook op het terrein van informatisering en automatisering vinden 
ontwikkelingen plaats die bijgehouden moeten worden in het beroep. Denk daarbij aan de 
traceerbaarheid van medische hulpmiddelen.

•  Het gebruik van medische instrumenten neemt toe waardoor er hogere eisen gesteld worden aan de 
verwerkingssnelheid en aan de inrichting van het logistieke proces van een sterilisatieafdeling. Daarbij 
dient de kwaliteit constant te zijn en worden hogere eisen aan de capaciteiten van medewerkers 
gesteld.

•  Door allerlei maatschappelijke factoren, zoals bewustwording van patiënten en toegenomen kennis van 
patiënten, is aandacht voor de kwaliteit van zorg ontstaan. Deze maatschappelijke ontwikkelingen 
vertalen zich voor de medewerker steriele medische hulpmiddelen in het steeds nauwgezetter volgen 
van protocollen, procedures en (be)handelingsvoorschriften.
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https://kwalificatie-mijn.s-bb.nl/dossier/medewerkers-steriele-medische-hulpmiddelen-gewijzigd-2020/cmVzdWx0YWF0VHlwZT0zO2Rvc3NpZXJJZD01MzQ5O2t3YWxpZmljYXRpZUlkPTA=
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Kans op werk
Wat is het arbeidsmarktperspectief van de branche?

• Trendrapport SBB MSMH
Het arbeidsmarktperspectief van de medewerker steriele medische hulpmiddelen branche is positief te 
noemen. Over de branche is het volgende bekend (uit recent onderzoek):
• In de branche werken ca. 2.200 personen (in 2009). Er zijn ca. 100 ondernemingen.   1

• Medewerker steriele medische hulpmiddelen: 89% van diegene die het diploma haalt van de    
reguliere mbo-opleiding (80 gediplomeerden) stroomt door naar de arbeidsmarkt (230 vacatures).

•   Kans op werk en stage MSMH
De kans op werk is 5 sterren (van de 5): dus kansrijk. 

Het vak leren in het mbo
Welke opleidingen kun je waar doen?

•  De opleiding tot Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen kan op 3 ROC’s in Nederland gevolgd 
worden. Het betreft een niveau 3 opleiding in de BBL-vorm:
•  Opleiding MSMH niveau 3 BBL Deltion College
•  Opleiding MSMH niveau 3 BBL Summa College
•  Opleiding MSMH niveau 3 BBL MBO Rijnland

• Alle informatie over de reguliere mbo-opleidingen, inhoud/vorm/beroepsinformatie etc. is te vinden op:
•  Informatie opleiding MSMH
•  Kies MBO MSMH

Het vak al werkend leren
Waar kan het vak al werkend geleerd worden?

• BBL-opleidingen (werkend leren)  
De opleiding tot Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen kan op 3 ROC’s in Nederland gevolgd 
worden. Het betreft een niveau 3 opleiding in de BBL-vorm:
•  Opleiding MSMH niveau 3 BBL Deltion College
•  Opleiding MSMH niveau 3 BBL Summa College
•  Opleiding MSMH niveau 3 BBL MBO Rijnland

1 UWV, Arbeidsmarktbeschrijving ambachten (deel 2): Factsheets beroepsgroepen, 30 oktober 2013 (gebaseerd op www.svgb.nl)
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https://www.deltion.nl/opleidingen/medewerker-steriele-medische-hulpmiddelen
https://www.summacollege.nl/opleidingen/opleidingen-overzicht/opleiding-detail/medewerker-steriele-medische-hulpmiddelen-(bbl)
https://mborijnland.nl/opleiding/gezondheidszorg/assisterende-in-de-gezondheidszorg/msmh/
https://www.s-bb.nl/activiteiten/specialistisch-vakmanschap/
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/gezondheidstechnisch-vakmanschap/medewerker-steriele-medische-hulpmiddelen
https://trendrapport.s-bb.nl/sv/
https://www.kiesmbo.nl/opleidingen/zorg-en-welzijn/gezondheidstechnisch-vakmanschap/medewerker-steriele-medische-hulpmiddelen
https://www.deltion.nl/opleidingen/medewerker-steriele-medische-hulpmiddelen
https://www.summacollege.nl/opleidingen/opleidingen-overzicht/opleiding-detail/medewerker-steriele-medische-hulpmiddelen-(bbl)
https://mborijnland.nl/opleiding/gezondheidszorg/assisterende-in-de-gezondheidszorg/msmh/
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