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Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits de 

Werkgroep Infectie Preventie (WIP) als bron wordt vermeld. 

 

Controleer altijd of dit de meest recente versie van de richtlijn is (zie 

www.wip.nl). De WIP acht zich na het verschijnen van een update niet meer 

verantwoordelijk voor gedateerde versies van de richtlijn. 

 

Opmerkingen over deze richtlijn ontvangen wij graag via stwip@wip.nl. 
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De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat 

de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom 

zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is. 
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 Opslag steriele materialen 1 

1 Algemeen 
Raadpleeg voor de opslag van steriele materialen ook de Wegwijzer Richtlijnen 

steriliseren en steriliteit [1]. 

 De transportverpakking van het gesteriliseerde materiaal moet onbeschadigd zijn 

en mag geen vochtplekken en dergelijke hebben. 

De verpakking vanaf de leverancier bestaat uit een drietal lagen:  

1. straatverpakking/transportverpakking, 

2. distributieverpakking/afdelingsverpakking, 

3. direct omsluitende verpakking. 

2 Opslag in het centrale magazijn 
Zie hiervoor ook de Wegwijzer Richtlijnen steriliseren en steriliteit [1]. 

 Bulkvoorraad (= straatverpakking / transportverpakking) van gesteriliseerde 

materialen mag in het centrale magazijn alleen bij andere goederen worden 

opgeslagen, als de straatverpakking/transportverpakking niet is verbroken. 

Steriele materialen in straatverpakking/transportverpakking moeten vrij staan van 

vloer, buitenmuren en plafond. 

 Als de straatverpakking/transportverpakking geopend of beschadigd is, zal opslag 

van de inhoud, ontdaan van de straatverpakking/transportverpakking, in een 

magazijn voor steriele materialen moeten plaatsvinden.  

In dit magazijn kunnen ook in eigen beheer gesteriliseerde materialen en steriele 

materialen in distributieverpakking / afdelingsverpakking worden opgeslagen, 

conform de Wegwijzer Richtlijnen steriliseren en steriliteit [1]. Als een dergelijk 

magazijn er niet is, kan worden volstaan met opslag in gesloten kasten in het 

centrale magazijn. 

 Producten in beschadigde straatverpakking/transportverpakking mogen alleen 

worden over gepakt als de direct omsluitende verpakking nog intact is. Dit mag 

alleen gebeuren na goedkeuring en onder toezicht van de door de directie 

aangewezen verantwoordelijke persoon. 

3 Opslag op de zorgafdeling 
Bij goede verpakking bestaat geen bezwaar tegen opslag van gedesinfecteerde en 

steriele materialen in dezelfde ruimte of kast.  

 

Wel moeten de artikelen gescheiden van niet-steriele, niet-gedesinfecteerde en vuile 

materialen worden opgeslagen. 

 De kast moet worden geplaatst in een ruimte waarin zo min mogelijk kans op 

besmetting van materialen bestaat, dus niet in een badkamer, bewonerskamer of 

spoelruimte. 

 De kast moet van goed te reinigen materiaal zijn gemaakt en moet stofvrij worden 

gehouden. 

 Controleer voor gebruik van steriel materiaal de uiterste gebruiksdatum. 

 Van steriele materialen moeten niet te grote voorraden worden ingekocht zodat de 

expiratiedatum (de datum tot welke de steriliteit kan worden gegarandeerd) niet 

wordt overschreden. 



 

2 Opslag steriele materialen  

 De omvang van de voorraad moet zo beperkt mogelijk worden gehouden, met een 

aanvulfrequentie van minimaal eenmaal per week. 

Aanvulling van materialen op de zorgafdeling moet plaatsvinden op basis van 

daadwerkelijk gebruik. 

 Het “first-in-first-out”-principe moet worden gehanteerd. 

 Bij het aanvullen van de voorraad moeten de verpakkingen en vervaldata worden 

gecontroleerd. 

 Beschadiging van de verpakkingen moet worden voorkomen.  

 

Plakbandjes, elastiekjes, veiligheidsspelden, nietjes en dergelijke beschadigen de 

verpakking en mogen niet worden gebruikt. Beschadiging kan ook optreden door 

het te dicht opeen stapelen van verpakkingen. 

 Alle steriele materialen die verpakt zijn in de direct omsluitende verpakking, 

moeten gesorteerd en overzichtelijk worden opgeslagen. 



 

 Opslag steriele materialen 3 

Bijlage A. Literatuur 
 

1. NEN, Wegwijzer Richtlijnen steriliseren en steriliteit. 


