
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinigingscursus endoscopisch materiaal 

Elke dag gebruikt u uw endoscopisch materiaal en daarna reinigt en steriliseert u het. Wij worden regelmatig 

gevraagd naar de juiste reiniging of we zien dat schade aan endoscopisch materiaal veroorzaakt wordt door 

slechte verzorging. Wij vinden het daarom erg belangrijk dat u zo lang mogelijk kunt genieten van uw 

endoscopisch materiaal. U toch ook?  

 

Tijdens deze dag nemen wij u graag mee in de wereld van de reiniging o.l.v. ons team. In de ochtend starten 

wij met de uitleg over de reiniging van rigide endoscopen en instrumenten met aansluitend hands-on training, 

waarin u optieken en instrumentarium leert beoordelen en reinigen. Heeft u een optiek, waarvan u onze 

mening wilt hebben, neem hem gerust mee!  

 

Na de lunch starten we met een korte introductie over de meest voorkomende problemen bij onjuiste 

reiniging van video- en fiberscopen en natuurlijk leert u op de juiste manier uw materiaal schoonmaken. We 

eindigen met een hands-on training, waarin u uw flexibele scopen leert reinigen. Heeft u een flexibele scope, 

waarvan u onze mening wilt hebben, neem hem gerust mee! 

 

Doordat de cursussen rigide optieken en flexibele scopen op één dag worden aangeboden, kunt u op één dag 

alle reinigingstips en uitleg volgen. Natuurlijk is het ook mogelijk om u alleen voor de cursus rigide of flexibele 

scopen aan te melden. 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma van de dag 
 

 

Onderwerp:  reiniging endoscopisch materiaal 

Datum: dinsdag 6 oktober 2020 

 

Programma: 10:00 – 10:15 uur  Ontvangst 

  10:15 – 11:00 uur Lezing rigide optieken en instrumenten 

  11:00 – 11:15 uur Pauze 

  11:15 – 12:00 uur Hands-on rigide optieken en instrumenten 

  12:00 – 12:30 uur Lunch 

  12:30 – 13:15 uur Lezing video- en fiberscopen 

  13:15 – 13:30 uur Pauze  

  13:30 – 14:15 uur Hands-on video- en fiberscopen 

  14:15 uur  afsluiting met drankje 

 

Inschrijven: mail naar veterinair@stopler.nl  *  

Locatie: Stöpler Medical 

Middenwetering 1  

3543 AR UTRECHT 

 Aantal:  max. 15 personen. VOL=VOL 

 

Voor vragen kunt u ons bellen op tel nr. +31 (0)30-2644915 en vraag naar Kitty Rensen.  

 

 

*Inschrijven kan t/m 22 september 2020. Aan deze cursus zijn voor onze klanten geen kosten verbonden.  


