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Inleiding 
 

De centrale sterilisatieafdeling speelt een fundamentele rol in een ziekenhuis. De afdeling staat in 

voor het reinigen, desinfecteren, verzorgen, verpakken, bewaren, controleren, beheren, registreren 

en  steriliseren van materiaal. De producten die worden gebruikt bij een ziekenhuisopname of 

operatie moeten immers steriel zijn en ook na gebruik opnieuw kiemvrij gemaakt worden. Dit is dan 

ook de kernopdrachten van deze afdeling.  

Doordat ziekenhuizen meer en meer trachten te evolueren naar klantgerichte organisaties worden 

bepaalde functionele gebieden (niet onmiddellijk klantgericht) uitbesteed. Dit is één van de manieren 

waarop men tracht de toegevoegde waarde van de organisatie te verhogen.  Een gebied dat hiervoor 

steeds meer onder de aandacht komt is de centrale sterilisatieafdeling. 

De voornaamste doelstelling van deze scriptie is het uitwerken van de make-or-buy beslissing voor 

bepaalde activiteiten binnen de centrale sterilisatieafdeling van het UZ Gent. Hierbij staat een 

volledige uitbesteding van de afdeling niet ter discussie, maar worden enkel niet-core business 

activiteiten binnen de sterilisatieafdeling zelf beschouwd. Het accent van de afdeling ligt namelijk op 

de productie voor het operatiekwartier. Activiteiten voor diensten en poli’s worden als niet-core 

business beschouwd. Het afstoten van bepaalde niet core-business activiteiten zou als doel hebben 

een kwaliteitsverhoging en procesoptimalisatie te realiseren. 

In het eerste deel van deze scriptie wordt ingegaan op de make-or-buy beslissing in het algemeen. 

Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de financiële als de niet-financiële overwegingen die 

dienen gemaakt te worden bij dergelijke beslissing. Vervolgens worden de redenen en de risico’s van 

outsouring besproken om tenslotte dieper in te gaan op outsoucing van centrale sterilisatie 

activiteiten binnen ziekenhuizen.  

In het tweede deel van de thesis wordt de make-or-buy beslissing voor bepaalde activiteiten binnen 

de centrale sterilisatieafdeling van het UZ Gent besproken. Hiervoor wordt eerst de procesflow 

binnen deze afdeling in detail beschreven om vervolgens de make-or-buy beslissing financiëel te 

kunnen benaderen.  Tenslotte komen ook nog kort de niet financiële overwegingen aan bod.  
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DEEL 1 Literatuurstudie 

1 Inleiding 

In deze literatuurstudie wordt in eerste instantie kort enkele belangrijke elementen van de make-or-

buy beslissing beschouwd. Deze beslissing gaat immers steeds vooraf aan het effectieve outsourcen 

van activiteiten. In een tweede deel wordt outsourcing vervolgens verder gedefinieerd en worden de 

redenen en risico’s van het uitbesteden beschreven. Tenslotte wordt, in het laatste deel, dieper 

ingegaan op het outsourcen van centrale sterilisatie activiteiten.  

2 De make-or-buy beslissing 

Zoals in de inleiding reeds werd gesteld, gaat een make-or-buy beslissing steeds vooraf aan 

outsourcing. Bij deze beslissing wordt een onderneming voor de keuze gesteld: een bepaald product 

intern produceren of de productie ervan uitbesteden en dus kopen bij een externe leverancier 

(Grossman & Helpman, 2002). Het is belangrijk dat deze beslissing op een systematische en 

doordachte manier wordt aangepakt. Dit omdat ze een significante impact heeft op zowel de lange 

termijn performantie van de onderneming als op de dagdagelijkse werking (Duncan, 1975). De 

beslissing heeft onder andere invloed op productiemethodes, productiecapaciteit, werkkapitaal, kost 

om financiële middelen aan te trekken en finaal de competitieve positie. Ze zal met andere woorden 

de financiële gezondheid van een onderneming mee bepalen (Gambino, 1980).  

De make-or-buy beslissing is een zeer gevoelig en complex proces, waarbij de voornaamste 

doelstelling is om de productieve en financiële middelen zo goed mogelijk te benutten (Gambino, 

1980). Bij het nemen van deze beslissing moet rekening gehouden worden met verschillende 

factoren die bovendien onderhevig zijn aan continue veranderingen, zoals evoluties in technologie, 

consumentenbehoeften, marktomgeving, concurrentie,…. Daarom is het voor een onderneming ook 

belangrijk om de effectiviteit van de beslissing die in het verleden werden genomen periodiek te 

evalueren (Dobler en Burt, 1996). 

Hieronder worden enkele belangrijke overwegingen weergegeven die dienen genomen te worden bij 

een make-or-buy beslissing. Daarbij kan een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen financiële 

en niet-financiële aspecten. 
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2.1 Financiële overwegingen bij een make-or-buy beslissing. 

De financiële gevolgen van een make-or-buy beslissing worden over het algemeen als eerste 

beschouwd omdat een efficiënte kostenbeheersing op lange termijn een positieve invloed heeft op 

de winst (Dobler & Burt, 1996).  

Er zijn twee manieren waarop de beslissing financieel kan benaderd worden. Enerzijds kunnen de 

kostenplaatjes en de investeringen verbonden aan de twee alternatieven vergeleken worden, 

anderzijds kan de beslissing gezien worden als een investeringsbeslissing en wordt een vergelijking 

gemaakt tussen de netto contante waarde of de interne rendementsgraad van beide alternatieven.  

Over het algemeen kan gesteld worden dat de make-or-buy beslissing een korte termijnbeslissing is, 

aangezien vertrokken wordt van bestaande productiemiddelen in de onderneming die 

geoptimaliseerd moeten worden. In het geval het als een lange termijn beslissing wordt bekeken, 

worden ook alle bestaande investeringsgoederen in vraag gesteld en dan heeft men te maken met 

een investerings- of desinvesteringsbeslissing. Beide beslissingen dienen op een andere manier 

benaderd te worden. Direct costing als methode voor kostprijsberekening wordt aanbevolen in het 

geval van korte termijn beslissingen terwijl de full costing methode vooral relevant zal zijn voor lange 

termijn beslissingen. Bij direct costing worden enkel de variabele kosten direct toe te wijzen aan het 

product in rekening gebracht, terwijl in het geval van full costing (of integrale kostprijsberekening) 

alle kosten (directe en indirecte) in rekening worden gebracht  (Bruggeman et al, 2010).  

2.1.1 Kostenbenadering.  

Bij een kostenbenadering van de make-or-buy beslissing zal de onderneming haar eigen kosten bij 

interne productie vergelijken met de aankoopkosten die dienen betaald te worden bij uitbesteding 

aan de externe leverancier. Bovenop die aankoopprijs dienen natuurlijk nog een aantal andere 

noodzakelijke kosten in rekening gebracht te worden zoals inspectiekosten, administratiekosten, 

transportkosten,…. De goedkoopste externe leverancier is met andere woorden niet noodzakelijk de 

beste leverancier, vandaar het grote belang van niet-financiële factoren bij het maken van de 

afweging (Higgins, 1955). 

Belangrijk bij een make-or-buy beslissing is dat deze gebaseerd wordt op relevante kostengegevens. 

Een vergelijking op basis van de integrale kostprijs per eenheid leidt vaak tot verkeerde conclusies. 

Niet alle productiekosten zullen immers wegvallen als het onderdeel wordt aangekocht. Kosten zoals 

materiaal, directe arbeid, energie en hulpstoffen zullen verdwijnen door de beslissing, maar de 

afschrijvingen van de machine(s) waarop de onderdelen worden geproduceerd blijven wel bestaan 
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ongeacht de beslissing zelf te maken of te kopen. De beslissing tot investeren dateert immers uit het 

verleden en de afschrijvingskost zal elke jaar moeten worden gedragen totdat de machine volledig is 

afgeschreven of tot de machine verkocht wordt. Kosten die ontstaan zijn door een beslissing in het 

verleden en die door geen enkele beslissing in de toekomst te beïnvloeden zijn, de zogenaamde sunk 

costs, zijn irrelevante kosten en mogen dus niet in rekening gebracht worden. Niet alle irrelevante 

kosten zijn echter sunk costs. Productiekosten zoals onderhoudskosten en rente op het 

geïnvesteerde vermogen kunnen bijvoorbeeld ook irrelevant zijn voor de make-or-buy beslissing, 

maar dit zijn geen sunk costs (Bruggeman et al., 2010). 

Afhankelijk van de situatie waarin de onderneming zich bevindt, moet bij de make-or-buy beslissing 

bepaalde soorten kosten in rekening gebracht worden (Bruggeman et al., 2010): 

• Vrijgekomen capaciteit wordt niet benut  

Een eerste situatie bij uitbesteding kan zijn dat de vrijgekomen capaciteit niet gebruikt wordt voor 

een andere (nieuwe) nuttige activiteit. In dit geval zullen afschrijvingen van de machines en 

gebouwen, de rente op het geïnvesteerde vermogen, de onderhoudskosten alsook de beheerskosten 

(wedde leiding, huur kantoorgebouw,…) niet stijgen of dalen in één van beide alternatieven. Het zijn 

bijgevolg irrelevante kosten voor de beslissing. 

• Vrijgekomen capaciteit wordt wel benut 

Een tweede situatie is dat de vrijgekomen capaciteit gebruikt wordt voor de productie van een ander 

onderdeel. In dit geval is het belangrijk om de contributiemarge te bepalen van het onderdeel dat in 

de plaats zou gefabriceerd worden. Deze contributie kan dan vergeleken worden met het mogelijke 

verlies dat gemaakt wordt door uitbesteding (= aankopen onderdeel). Het is mogelijk dat dit verlies 

gecompenseerd wordt door de bijkomende contributie van het andere onderdeel dat in de plaats 

gemaakt zou worden. Hier kan ook gesproken worden van een opportuniteitskost indien de 

onderneming beslist het onderdeel toch zelf te maken en bij gevolg een mogelijke bijkomende winst 

links laat liggen.  

• Machine dient vervangen te worden 

Een derde situatie is dat de machine waarop normaal de productie van het onderdeel gebeurt, 

vervangen dient te worden. In dit geval worden de afschrijvingen relevante kosten. Indien de 

onderneming beslist om de onderdelen door derden te laten fabriceren, is geen vervanging van de 

machine nodig en zullen er dan ook geen afschrijvingen zijn.  
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Bij het bepalen van de kostprijs om een make-or-buy beslissing op te baseren, dient gebruik gemaakt 

te worden van de standaard kostprijscalculatie. Voor beleidsbeslissingen is de historische kostprijs 

met andere woorden weinig bruikbaar. Beslissingen mogen immers niet worden beïnvloed door 

irrationeel en ondoelmatig gebruik van de productiemiddelen. Enkel de toelaatbare niet vermijdbare 

kosten worden dus ingecalculeerd.  Dit betekent dat voor elke hoeveelheid (zoals bijvoorbeeld 

materiaalverbruik en directe uren) een standaard dient bepaald te worden. Deze standaard kan 

bepaald worden op basis van bijvoorbeeld technisch onderzoek, zoals tijdsstudies (Bruggeman et al., 

2010).  

Een laatste bemerking bij de kostenbenadering, is dat voor de waardering van de gebruikte 

materialen en vaste activa bij beleidsbeslissingen gebruik dient gemaakt te worden van de 

vervangingswaarde, de prijs waartegen vervanging van de verbruikte middelen mogelijk is op het 

moment van de prijsbepaling.  

2.1.2 Investeringsbenadering. 

Een tweede werkwijze bij het nemen van een make-or-buy beslissing is het beschouwen van de 

beslissing als een investeringsbeslissing. Men zal dus de return on investment (ROI) van beide 

alternatieven gaan berekenen. Er bestaan verschillende technieken om de rendabiliteit van een 

project te bepalen: terugverdientijd, gemiddelde rendement, netto contante waarde en interne 

rendementsgraad. Over het algemeen wordt de voorkeur gegeven aan de netto actuele waarde en 

de interne rendementsgraad, omdat deze technieken ook rekening houden met de tijdswaarde van 

geld (Gambino, 1980). 

Hieronder (Tabel 1) worden de voornaamste investeringen getoond die in rekening gebracht moeten 

worden bij een volledige investeringsbenadering (Duncan, 1975). 
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Investeringen bij uitbesteding Investeringen bij interne productie 
Investeringen om met specifieke leveranciers te 
kunnen werken 

 

 Investeringen in menselijk kapitaal 
Voorraadkosten Voorraadkosten 
 Investeringen in productiefaciliteiten 
Materieel Materieel 
Administratieve en dienstenfaciliteiten  Administratieve en dienstenfaciliteiten 
Investeringen in voorraadruimte Investeringen in voorraadruimte 
Alle investeringen verbonden aan de capaciteit 
om intern te produceren die bij uitbesteding niet 
onmiddellijk konden geëlimineerd worden  

 

Tabel 1: investeringen bij uitbesteding vs. interne productie. 

 2.2 Niet financiële overwegingen bij een make-or-buy beslissing 

Naast bovenstaande financiële overwegingen dienen ook niet financiële overwegingen gemaakt te 

worden bij een make-or-buy beslissing en vaak spelen deze een primaire rol. Deze factoren dienen 

echter met de nodige voorzichtigheid beoordeeld te worden. De belangrijkheid van elk van deze 

factoren verschilt immers van beslissing tot beslissing en de factoren moeten op een subjectieve 

manier ingeschat worden. Hieronder worden vier belangrijke niet financiële factoren beschreven. 

Het spreekt echter voor zich dat daarnaast nog heel veel andere niet financiële factoren bestaan, 

waarmee mogelijks rekening moet gehouden worden (Duncan, 1975). 

2.2.1 Kwaliteit 

De reputatie van vele ondernemingen staat of valt met het garanderen van een bepaald 

kwaliteitsniveau. Bijgevolg speelt kwaliteit een belangrijke rol bij het nemen van een make-or-buy 

beslissing, zeker wanneer een duidelijk kwaliteitsverschil bestaat tussen de ‘make-optie’ en de ‘buy-

optie’. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de gewenste kwaliteit niet kan aangekocht worden, zoals 

wanneer men nood heeft aan producten of componenten met heel specifieke kwaliteitseisen. Het is 

dan zeer moeilijk om een leverancier te vinden die een bevredigende kwaliteit kan leveren. Het is 

belangrijk dat de onderneming in dit geval, alvorens over te gaan tot interne productie, haar 

kwaliteitseisen grondig evalueert. Het is immers mogelijk dat deze te hoog zijn in vergelijking met 

datgene wat van de markt verwacht wordt (Culiton, 1961).  

Indien intern geproduceerd wordt, heeft de onderneming een betere controle over de kwaliteit. Dit 

kan evenwel gegarandeerd worden door inspectie van inkomende goederen. Echter, kosten 

verbonden met het controleren, testen en eventueel terugsturen van de componenten die niet 
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voldoen, kunnen immens zijn. Bij interne productie zullen de inspectiekosten dan ook vaak lager zijn 

doordat men inspectie en kwaliteitscontrole gemakkelijk kan combineren.  

Anderzijds is het ook mogelijk dat de gewenste kwaliteit niet intern kan geproduceerd worden. Dit is 

bijvoorbeeld zo wanneer een patent rust op de productie van een bepaalde component of wanneer 

een bepaalde productiemethode volledig in handen is van één leverancier (Gross, 1966).  

Wanneer men kiest voor het extern aankopen van de goederen kan ook sneller ingespeeld worden 

op kwaliteitsveranderingen. De onderneming beschikt dan immers over de flexibiliteit om van 

leverancier te veranderen, wanneer de veranderende kwaliteitseisen haar hiertoe dwingen (Schuba, 

1960). Bovendien doen externe specialisten continu aan kwaliteitsverbetering, aangezien deze zich 

voortdurend zal aanpassen aan de huidige ontwikkelingen in zijn domein.  

2.2.2 Kwantiteit 

De kwantiteit verandert voortdurend onder invloed van bepaalde condities (Gross, 1966), maar 

kwantiteitsoverwegingen zijn vaak minder doorslaggevend.  

Wanneer men nood heeft aan kleine hoeveelheden van een bepaalde component, kan men dit zowel 

intern produceren als uitbesteden. Deze keuze is afhankelijk van een 2 tal factoren: 

1. Is er vrije capaciteit? In sommige gevallen zal de gevraagde hoeveelheid te klein zijn om een 

externe leverancier te interesseren. Iedere leverancier is immers verplicht om zich prioritair 

te concentreren op rendabele orders van een behoorlijke omvang. In dergelijke gevallen kan 

intern produceren een oplossing bieden. Vooral wanneer een onderneming op die manier 

een deel van haar vrije capaciteit kan benutten voor de realisatie van deze kleine orders 

(Dobler en Burt, 1996).  

2. De economische ordergrootte. Deze bepaalt welke hoeveelheid een onderneming dient te 

bestellen om bij haar leveranciers optimaal te zijn.  

2.2.3 Het streven naar stabiliteit in de productieniveaus.  

De verwachte toekomstige productieniveaus hebben een belangrijke invloed op de make-or-buy 

beslissing. Wanneer de toekomstige vraag onzeker is, zal een onderneming eerder kiezen voor 

uitbesteding en niet zozeer gaan investeren in additionele faciliteiten. Aangezien de onderneming 

haar volledige capaciteit dan benut en voor andere aanvullingen tijdelijk beroep doet op een externe 

leverancier, kan deze de intern geproduceerde items aan de laagst mogelijke kostprijs produceren. 

Bij periodes van terugval in de vraag, zal de onderneming trachten haar interne productie op 
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hetzelfde niveau te houden. Er wordt met andere woorden vermeden dat ongebruikte capaciteit 

ontstaat. We kunnen dus concluderen dat externe leveranciers gebruikt kunnen worden als een 

buffer om de gevolgen van productieschommelingen te absorberen. Een belangrijke opmerking 

hierbij is echter dat heel wat leveranciers weinig interesse tonen in klanten die enkel op hen beroep 

doen om tijdelijke productieschokken op te vangen, wat de kwaliteit van hun service naar dit type 

klanten toe in negatieve zin kan beïnvloeden  (Alexander en Young, 1996; Dobler en Burt, 1996). 

De stabiliteit in het productieniveau hangt ook nauw samen met het creëren van werkzekerheid. Uit 

de literatuur blijkt dat het streven naar stabiliteit in de werkgelegenheid een belangrijke bijkomende 

niet-financiële beïnvloedingsfactor is bij het nemen van een make-or-buy beslissing. De 

belangrijkheid van deze factor hangt echter wel af van de vaardigheden van de werknemers (Doney, 

1968).  

2.2.4 Afhankelijkheid van externe leveranciers.  

Wanneer gekozen wordt om componenten aan te kopen in plaats van zelf te produceren, wordt de 

onderneming (gedeeltelijk) afhankelijk van de externe leverancier(s). Externe leveranciers hebben 

meerdere klanten en kunnen moeilijk ongepland speciale orders inbouwen in hun productieplanning. 

Hierdoor kunnen leveringstermijnen relatief lang worden en wordt de productieplanning van de 

onderneming afhankelijk van de leverbereidheid van de externe leverancier. Vandaar dat heel wat 

ondernemingen verkiezen om de meest cruciale onderdelen van hun productieproces intern te 

houden. Zo kan de continuïteit van de leveringen aan hun eigen klanten gegarandeerd worden.  2.3 Besluit 

Het doel van een make or buy beslissing is de financiële en productieve middelen zo goed mogelijk te 

benutten. Finaal bepaalt ze dan ook de financiële gezondheid van de onderneming. Bij het nemen 

van de beslissing dienen zowel financiële als niet financiële factoren in overweging genomen te 

worden. Het belang van elk van deze factoren zal echter sterk verschillen van onderneming tot 

onderneming, van beslissing tot beslissing en van periode tot periode. Daar bovenop zijn de factoren 

ook continu onderhevig aan veranderingen.  Het is dus belangrijk dat de beslissing regelmatig herzien 

wordt, aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. Een onderneming mag zich dus nooit laten 

leiden door een eenmalig genomen make-or-buy beslissing.  
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3 Outsourcing 3.1 Definitie en situering 

Outsourcing is een fundamentele strategische beslissing om afstand te doen van het intern uitvoeren 

van een bedrijfsactiviteit. Outsourcing kan ontstaan op 2 manieren: 

1. Door het vervangen van een interne activiteit door externe aankopen. In dit geval wordt de 

interne productie beëindigd en wordt het item via een externe leverancier verworven. Op die 

manier vermindert de betrokkenheid van de onderneming in bepaalde stadia in de 

productieketen. In dit geval wordt gesproken van “substitution based outsourcing”. 

2. Wanneer goederen of diensten worden aangekocht van een externe partij zonder dat deze in 

het verleden intern geproduceerd werden. Het is dan voor de onderneming, gezien haar 

capaciteit (management en/of financieel) onmogelijk om de goederen of diensten in kwestie 

intern te produceren. Dit komt in feite overeen met een basisaankoop aangezien de 

onderneming nooit de keuze heeft gehad tussen intern produceren of uitbesteden. In dit 

geval wordt gesproken van “abstention based outsouring”. 

Het is echter zo dat enkel over outsourcing wordt gesproken wanneer de onderneming de keuze 

heeft tussen twee opties: uitbesteden of intern produceren. Met andere woorden moet aan het 

uitbesteden steeds een make or buy beslissing kunnen voorafgaan. Outsourcing staat dus niet gelijk 

aan een gewone aankoopbeslissing (Gilley en Rasheed, 2000). 

De outsourcingsfocus van vele ondernemingen is geëvolueerd van tactische outsourcing 

(kostengedreven) naar strategische outsourcing (organisatie- en procesgedreven). Indien outsourcing 

enkel gezien wordt als middel om kosten te drukken, kapitaal en middelen vrij te maken of als een 

oplossing voor een gebrekkige interne logistieke planning, concentreert de onderneming zich te veel 

op de voorbijgestreefde kostengedreven benadering. In dat geval wordt te weinig of niet nagedacht 

over het opbouwen en behouden van een competitief voordeel op lange termijn. Het is natuurlijk zo 

dat men bij een outsourcingsbeslissing zeker rekening dient te houden met het kostenaspect, maar 

het belang ervan moet gerelativeerd worden. Naast dit kostenaspect dienen immers ook strategische 

en technologische factoren bij de beslissing betrokken te worden (Johnson,1997).  
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3.2 Redenen van outsourcing 

3.2.1 Tactische redenen  

Tactische redenen van outsourcing hebben betrekking op korte termijn doelstellingen die een 

onderneming wil realiseren. Hieronder worden enkele tactische redenen voor outsourcing 

weergegeven. 

3.2.1.1 Kostenvermindering  

Een externe leverancier kan schaaleffecten realiseren doordat een bepaalde activiteit voor 

verschillende ondernemingen gecentraliseerd wordt op één locatie of doordat materiaal in grote 

hoeveelheden aangekocht wordt. Toegang krijgen tot die lagere kostenstructuur van de leverancier 

is één van de korte termijn voordelen (Johnson, 1997).  

Naast schaaleffecten is arbeid ook een belangrijk domein waar outsourcing kan zorgen voor 

besparingen. Ten eerste omdat het personeel, dat voordien de activiteit uitvoerde niet meer nodig is 

en gerationaliseerd kan worden. Ten tweede is het ook mogelijk dat de lonen bij de leverancier een 

stuk lager liggen, waardoor uiteindelijk de onderneming een lagere vergoeding dient te betalen voor 

de leveringen (Londsdale en Cox, 1998). 

Uitbesteden van bepaalde activiteiten heeft ook tot gevolg dat de financiële structuur van de 

onderneming wijzigt. In eerste instantie is het mogelijk dat bij het aangaan van een 

outsourcingscontract de onderneming betrokken activa verkoopt aan de leverancier. Dit zorgt voor 

een stijging van de liquide middelen en kan bepaalde performantiemaatstaven positief beïnvloeden. 

In tweede instantie worden een aantal vaste kosten vervangen door variabele kosten die beter te 

beheersen zijn, wat de flexibiliteit om in te spelen op sterk schommelende volumes ten goede komt. 

Tenslotte kunnen ook investeringen in productiecapaciteit teruggeschroefd worden, wat uiteraard 

ook een verlaging in de vaste kosten inhoudt (Bragg, 1998; Lonsdale en Cox, 1998). 

Aspecten met een direct effect op het kostenplaatje zijn vaak meteen zichtbaar, waardoor 

ondernemingen er ook veel belang aan hechten. Outsourcing kan dan ook een effectieve manier zijn 

om de kosten op korte termijn te verminderen en zo de winst op te krikken. Dit is begrijpelijk voor 

ondernemingen in een omgeving waar geen significante differentiatie mogelijk is en dus voor 

ondernemingen die een kostenstrategie nastreven. De meeste ondernemingen bevinden zich echter 

niet in deze situatie, waardoor op lange termijn heel wat problemen kunnen ontstaan wanneer enkel 

gefocust wordt op het kostenaspect (Londsdale en Cox, 1998). 
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3.2.1.2 Andere tactische redenen 

Dankzij outsourcing kan men vaak beter omgaan met een overbezetting van de capaciteit. In 

sommige periodes is het mogelijk dat een bepaald onderdeel van het productieproces overbezet 

geraakt als gevolg van redenen die buiten de controle van de onderneming vallen. In dergelijke 

situaties is het kosteneffectiever om het extra werk over te dragen aan een externe leverancier dan 

permanent een teveel aan capaciteit aan te houden (Bragg, 1998). 

Wanneer een activiteit of functie niet meer of moeilijk te managen valt, wordt ook vaak gekozen 

voor outsourcing, alsook wanneer de vereiste middelen intern niet beschikbaar zijn.  

Tot slot kan een onderneming ook beslissen om aan outsourcing te doen omdat al haar concurrenten 

het ook doen (imitatiegedrag). Op die manier wil de onderneming een competitieve achterstand ten 

opzichte van de concurrentie vermijden (Alexander en Young, 1996). Daarenboven speelt de media 

ook een belangrijke rol door ondernemingen de indruk te geven dat outsourcing een trend is 

waaraan ondernemingen noodzakelijkerwijs moeten meedoen om te kunnen overleven (Bragg, 

1998).  

3.2.2 Strategische redenen van outsourcing 

Strategische drijfveren hebben eerder een indirecte impact op de kosten. Toch hebben deze een 

groot belang omdat ze de competitiviteit van de onderneming op lange termijn mee bepalen. 

Hieronder worden de belangrijkste strategische redenen van outsourcing samengevat. 

3.2.2.1 Verhoogde focus op de kernactiviteiten. 

Outsourcing laat de onderneming toe de (schaarse) middelen zoals arbeidskrachten te heroriënteren 

van minder belangrijke activiteiten naar deze activiteiten die bijdragen tot de waarde creatie voor de 

klant, meer bepaald de kerncompetenties. Kerncompetenties zijn een set van niet te imiteren 

vaardigheden en kennis (dus geen producten of functies), die houdbaar competitief voordeel op 

lange termijn kunnen creëren. Het betreft dus activiteiten die gebaseerd zijn op kennis of 

vaardigheden, eerder dan op de eigendom van fysieke activa. Kerncompetenties zijn bovendien 

flexibel op lange termijn en dienen mee te evolueren. Meestal gaat het over een beperkt aantal 

activiteiten in de waardeketen die het meest bepalend zijn voor het toekomstige succes omdat het 

unieke bronnen van rendabiliteit zijn (Quin en Himler, 1994). De financiële voordelen van een 

verhoogde focus op de kernactiviteiten zullen echter eerder op een indirecte wijze tot uiting komen 

(Johnson, 1997). 
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3.2.2.2 Externe leveranciers als specialisten 

Externe leveranciers beschikken over de beste middelen om tegemoet te komen aan de behoeften 

van de klanten en zijn meestal ook specialisten in hun domein. Ze kunnen bepaalde onderdelen van 

het productieproces efficiënter en effectiever uitvoeren dan de onderneming zelf. Vooral kleinere 

ondernemingen kunnen hiervan dankbaar gebruik maken om de geloofwaardigheid naar hun eigen 

klanten te verhogen. Zij kunnen outsourcing gebruiken als marketinginstrument door aan potentiële 

klanten de namen van hun leveranciers te communiceren. Zo speelt men in op prestige-effecten. 

Outsourcing laat ook toe van leverancier te wisselen indien een nieuwe, kosteneffectievere 

technologie beschikbaar komt. Zo kan een onderneming snel en flexibel reageren op veranderingen 

in de omgeving. De snelheid waarmee een nieuw product op de markt komt kan op die manier 

aanzienlijk verhoogd worden omwille van het feit dat de onderneming minder tijd dient te 

spenderen aan het ontwikkelen van componenten of onderdelen met een lage waarde (Bragg, 1998; 

Claeys, 2000). 

3.2.2.3 Andere strategische redenen van outsourcing 

Men kan aan outsourcing doen met de bedoeling een beter management te krijgen. In dit geval 

wordt gesproken van management contracting. Dit is in feite een variant van outsourcing dat kan 

beschouwd worden als het inhuren van een extern managementteam (Bragg, 1998; Alexander en 

Young, 1996). 

Outsourcing kan ook als bedoeling hebben de concurrentie tussen externe leveranciers aan te 

wakkeren. Op die manier verzekeren ondernemingen de beschikbaarheid van hoge 

kwaliteitsproducten en diensten (als input voor het eigen productieproces) naar de toekomst toe 

(Murray en Kotabe, 1990). 3.3 Risico’s bij outsourcing 

Hierboven werden een aantal motivaties beschreven, waarom een onderneming zou kiezen voor 

outsourcing. Outsourcing is evenwel niet zonder risico. De belangrijkste aandachtspunten worden 

verder kort toegelicht.  

3.3.1 Verlies van kerncompetenties 

Één van de grootste risico’s van outsourcing is het verlies van kerncompetenties. Dit verlies leidt op 

lange termijn tot een verlies aan competitiviteit, aangezien het kan geassocieerd worden met het 
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verliezen van interne expertise die nodig is om de noodzakelijke innovaties te realiseren. Indien een 

onderneming ook strategisch belangrijke activiteiten (zoals bijvoorbeeld productontwikkeling) 

uitbesteedt aan een externe leverancier kan dit een risico vormen. Potentiële kostenbesparingen op 

korte termijn zullen vaak de belangrijkste drijfveer hiertoe zijn. Vaak wordt in dergelijke gevallen dus 

geen rekening gehouden met mogelijke gevolgen op lange termijn (Murray en Kotabe, 1990). 

3.3.2 Opportunisme van de leverancier 

In situaties met een beperkt aantal leveranciers, dient bij outsourcing opgelet te worden voor 

opportunistisch gedrag van de leverancier, aangezien de onderneming zich dan in de zwakkere 

positie bevindt bij contractonderhandelingen. Hoe afhankelijker de onderneming is van de 

leverancier, hoe kwetsbaarder de onderneming is voor opportunistisch gedrag.  

Johnson (1997) stelt dat een te grote druk op externe leveranciers om meer te leveren dan binnen 

hun mogelijkheden ligt aanleiding kan geven tot opportunistisch gedrag. Kern et al. (2002) stelt 

bovendien dat het opduiken van dergelijke problemen vaak voortvloeit uit een overdreven focus op 

de kosten vanwege de onderneming zelf. Het komt vaak voor dat een onderneming bij de 

leveranciersselectie uitsluitend rekening houdt met de hoogte van de geboden prijs. Leveranciers 

zullen er dan ook alles aan doen om hun offerteprijs zo laag mogelijk te zetten. In het extreme geval 

zal men zelfs een contract afsluiten met verlies. Uiteraard zijn dergelijke situaties voor de leverancier 

niet houdbaar en zal dit soms vrij vlug resulteren in opportunistisch gedrag.  

Opportunistisch gedrag kan zich uiten onder de vorm van een verlaging van de kwaliteit van de 

leveringen, lange responstijd in geval van problemen, weigering om nieuwe technologieën toe te 

passen, vertragingen in de leveringen, onverwachte prijsverhogingen,… De financiële gevolgen van al 

deze vormen van opportunistisch gedrag kunnen mogelijks de initiële kostenbesparingen overtreffen 

en de einduitkomst van het outsourcingsproject grondig wijzigen (Claeys, 2000). 

Negatieve gevolgen van opportunistisch gedrag kunnen echter gereduceerd worden op verschillende 

manieren. Zo kan een onderneming kwaliteitsissues vermijden door de mogelijke leveranciers op 

voorhand grondig door te lichten en ook na afsluiting van het contract op regelmatige basis de 

activiteiten van de leverancier onder de loep te nemen. Problemen met vertragingen in leveringen, 

die zich meestal zullen stellen wanneer de onderneming slechts een klein deel van de totale 

productie van de leverancier vertegenwoordigt, kunnen vermeden worden door een regelmatige 

communicatie te onderhouden met de leveranciers omtrent haar behoeften. De negatieve gevolgen 

van opportunistisch gedrag kunnen ook gereduceerd worden door een beëindigingclausule op te 
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nemen in het contract. Deze clausule geeft de onderneming de mogelijkheid om uit de overeenkomst 

te stappen en de samenwerking eventueel eenzijdig te verbreken indien één van bovenvermelde 

problemen zich voordoet (o.a. Bragg, 1998). 

3.3.3 Effect op overheadkosten 

Ten gevolge van outsourcing zullen de overheadkosten voor de resterende activiteiten die intern 

blijven verhogen. Dit omdat deze activiteiten dan ook de overhead moeten dragen die voordien ten 

laste lag van de uitbestede activiteit(en). Deze herverdeling van overheadkosten verslechteren de 

kostenperformantie van de andere activiteiten. Dit kan van de resterende activiteiten ook potentiële 

kandidaten van outsourcing maken (Lonsdale en Cox, 1998). 

3.3.4 Sociale effecten  

Wanneer als gevolg van outsourcing een groot aantal werknemers ontslagen wordt, kunnen 

negatieve sociale effecten ontstaan (Bragg ,1998). Hierbij dient opgemerkt te worden dat ontslagen 

ook heel wat sociale kosten met zich meebrengen (ontslagvergoedingen, bemiddelingskosten,…) die 

in het extreme geval groter kunnen zijn dan de aanvankelijke kostenbesparing (Claeys, 2000). 

Outsourcing van bepaalde activiteiten gaat ook vaak samen met een verlies aan interne samenhang. 

Met outsourcing verdwijnen de voordelen van cross-functioneel contact. Werknemers van de 

externe leverancier zullen zich minder sterk engageren ten opzichte van de onderneming en zullen 

hun inzet beperken tot wat in het contract vastgelegd werd. Het contact met de interne werknemers 

zal vaak tot een minimum beperkt blijven. De werknemers van de leverancier zullen met ander 

woorden minder gericht zijn naar de onderneming (Londsdale en Cox ,1998). 3.4 Besluit 

Bij het nemen van een outsourcingsbeslissing is het belangrijk dat dit voorafgegaan wordt door een 

grondige evaluatie. Risico’s en problemen die in vele gevallen verbonden zijn aan een 

outsourcingsproject kunnen soms aanzienlijke onverwachte kosten met zich meebrengen. Het is dus 

belangrijk dat substantiële verborgen kosten grondig ingeschat dienen te worden. De meeste auteurs 

zijn er van overtuigd dat problemen kunnen ontstaan wanneer de strategische redenen van 

outsourcing overheerst worden door een overdreven nadruk op korte termijn voordelen. Dit 

betekent echter niet dat outsourcing niet kan gebruikt worden om korte termijn problemen op te 

lossen. Er wordt enkel gesuggereerd dat belangrijke afwegingen dienen gemaakt te worden tussen 



 
22 

korte en lange termijn voordelen die bepalend zijn voor de finale uitkomst van het 

outsourcingsproject. 

4 Outsourcing centrale sterilisatie activiteiten in ziekenhuizen 

In het voorgaande hoofdstuk werden enkele belangrijke aspecten van outsourcing belicht. In dit 

hoofdstuk worden vervolgens deze aspecten toegepast op ziekenhuizen en hun centrale sterilisatie 

afdeling. 4.1 Situering 

Een belangrijke evolutie in heel wat bedrijven, maar ook in ziekenhuizen die meer en meer als 

bedrijven gaan fungeren, is dat deze zich gaan richten op hun kerncompetenties. Dit betekent in vele 

gevallen dat ziekenhuizen zich gaan ombuigen tot klantgerichte organisaties. Ten gevolge van deze 

evolutie worden bepaalde functionele (niet direct klantgerichte) gebieden uitbesteed. Een overzicht 

van activiteiten die worden uitbesteed in ziekenhuizen, met daarbij het % ziekenhuizen die deze taak 

uitbesteden, wordt weergegeven in Tabel 2. 

Uitbestede activiteit % 

Linnen 86,5 

Catering 23,1 

Onderhoud 13,5 

Transport 9,6 

IT 7,7 

CSA 1,9 

Loonberekening 1,9 

Aankoop materiaal 1,9 

Gassterilisatie 1,9 

HRM 0 

Tabel 2: Uitbestede activiteiten binnen ziekenhuizen (De Geyter N., 2009). 

Hieruit blijkt dat voornamelijk linnen, catering en onderhoud worden uitbesteed.  

Een gebied dat echter meer en meer onder de aandacht komt is de centrale sterilisatie afdeling. Een 

belangrijke reden hiervoor zijn de evoluerende Europese normering, de verhoogde aandacht voor 

infectiepreventie (ten gevolge van de ziekenhuisinfecties), het aansprakelijkheidsvraagstuk en 

risicomanagement. Door deze steeds strengere eisen is het mogelijk dat de actuele situatie niet meer 
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overeenstemt met de normen en dat het ziekenhuis dus investeringen moet overwegen. Vooral voor 

kleinere ziekenhuizen kan dit een doorslaggevende rol spelen. 4.2 Mogelijke voordelen uitbesteding CSA 

Uitbesteden van een” ondersteunende” functie zorgt er voor dat ziekenhuizen zich kunnen 

concentreren op hun eigen kerntaken en de toegevoegde waarde van hun organisatie kunnen 

verhogen. Bovendien is voor het bedrijf waaraan de functie wordt uitbesteed deze functie wel een 

core-business. Dit brengt een aantal belangrijke voordelen met zich mee. 

4.2.1 Verhogen van de kostenefficiëntie 

De kostenefficiëntie kan op verschillende manieren worden verhoogd bij het uitbesteden van de 

sterilisatieactiviteiten.  

Eerst en vooral worden belangrijke schaalvoordelen gerealiseerd. Doordat de commerciële 

sterilisatiebedrijven meerdere afnemers hebben, kunnen vaste kosten over een groter aantal 

afnemers worden gespreid en kunnen productiemiddelen en personeel efficiënter worden ingezet. 

Bovendien wordt de onderhandelingsmacht op vlak van inkoop geconcentreerd. Belangrijk is wel 

hierbij in het achterhoofd te houden dat een grote variatie in producten, diensten en klanten en 

bijgevolg ook processen ervoor kan zorgen dat de complexiteitskosten kunnen toenemen. De kosten 

nemen ook toe indien de benodigde instrumenten moet worden uitgebreid omdat de noodzakelijke 

levertijden niet worden gerealiseerd.  

Een tweede manier waarop de kostenefficiëntie wordt verhoogd, is het verbeteren van de 

transparantie van de kosten. Doordat de kosten van de activiteiten binnen de CSA in heel wat 

gevallen onvoldoende gekend zijn, worden deze niet doorgerekend aan de klanten, maar gewoon 

gezien als een kostenpost binnen het ziekenhuis. Wanneer de activiteiten echter worden uitbesteed, 

worden de kosten van de diensten inzichtelijk. De afnemer kan dan bepalen wat de gevolgen zijn 

voor de eigen bedrijfsvoering en kan deze dienstverlening makkelijker verrekenen aan de klant. 

Verder is het binnen de CSA onvoldoende mogelijk om de kosten te beheersen. Een voorbeeld 

hiervan is dat de afdeling geen grip heeft op de kosten van aanschaf en onderhoud van medische 

hulpmiddelen. Wanneer echter de integrale verantwoordelijkheid voor steriele medische materialen 

bij een extern bedrijf gelegd wordt, zal dit leiden tot een betere beheersbaarheid van materiaal en 

hoge omloopsnelheden van kapitaal. 
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Tenslotte is ook het vermijden van de opportuniteitskost van de locatie van de CSA een mogelijke 

verbetering van de kostenefficiëntie. Binnen het ziekenhuis is de CSA in de meeste gevallen in de 

nabijheid van de OK’s gesitueerd. Dit is een dure locatie die ook gebruikt kan worden voor directe 

patiëntenzorg (opportuniteit). Bij het uitbesteden van de sterilisatieactiviteiten worden deze 

verplaatst naar een goedkopere locatie en is er bijgevolg meer ruimte beschikbaar in het ziekenhuis 

voor patiëntenzorg (=core-business). Hiertegenover staat natuurlijk de toename van de transport- en 

handelingskosten (Goudswaard, 2006). 

4.2.2 Kwaliteitsvoordelen 

Voor een (commercieel) sterilisatiebedrijf heeft kwaliteit de hoogste prioriteit en men zal dan ook 

continu streven naar kwaliteitsverbetering. Door de schaalvoordelen is het voor een commercieel 

bedrijf mogelijk om goede logistieke expertise en kwaliteitssystemen in huis te halen. Dit geldt ook 

voor opleiding en training van personeel. Op die manier kunnen makkelijk(er) hogere 

kwaliteitsniveaus gehaald worden. Via een overeenkomst met het sterilisatiebedrijf kan het 

ziekenhuis zich op zijn beurt verzekeren van hun kwaliteitseisen.  

Verder zullen in commerciële bedrijven sneller nieuwe technologieën worden binnengebracht en 

strategieën worden ontwikkeld voor een hogere rendabiliteit. Door hun concurrentiesituatie tracht 

het bedrijf een kwalitatief hoogwaardig product tegen de laagst mogelijke kost te leveren. Hierdoor 

ontstaan sneller nieuwe vormen van dienstverlening, productinnovatie en verbetering en zullen deze 

ook sneller worden geïmplementeerd (Goudswaard, 2006; Hazel et al., 2004). 4.3 Risico’s bij het uitbesteden van centrale sterilisatie activiteiten 

Een eerste mogelijk risico is een grote toename van de voorraad aan instrumentensets. Het is zo dat 

een reservevoorraad onvermijdelijk is om onverwachte schokken op te vangen, maar indien de 

omloopsnelheden onrealistisch hoog worden ingeschat, kan dit leiden tot een situatie waarbij het 

ziekenhuis een veel te grote voorraad gaat creëren. Hierdoor wordt het eventuele kostenvoordeel 

van een uitbesteding gedeeltelijk teniet gedaan (Goudswaard, 2006). 

Een tweede risico dat vaak aangehaald wordt in artikels is het verlies aan flexibiliteit voor het 

ziekenhuis (Juras, 2007). Wanneer overgegaan wordt tot een samenwerking met een commercieel 

sterilisatiebedrijf, is het dus belangrijk om goede afspraken en regels vast te leggen die rekening 

houden met de flexibiliteitsvereisten (Goudswaard,2006). 
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Verder is er ook het risico dat het ziekenhuis afhankelijk wordt van het sterilisatiebedrijf (Hoecht et 

al, 2006). Indien gekozen wordt voor een volledige uitbesteding van de sterilisatie activiteiten, is dit 

een niet onbelangrijk risico, aangezien het dan onmogelijk is om, indien nodig, onmiddellijk terug te 

schakelen op interne productie. Anderzijds is het zo dat gespecialiseerde bedrijven, eerder dan de 

ziekenhuizen, continuïteit van hun productie kunnen garanderen.  

Andere mogelijke risico’s zijn verlies van vaardigheden en kennis van de processen, verminderd 

gevoel bij de markt, noodzaak aan leveranciersmanagement, geen focus meer op innovatie van de 

dienstverlening,… (Goudswaard, 2006). Een overzicht van de voornaamste risico’s die Vlaamse 

ziekenhuizen zien in het uitbesteden van de sterilisatie activiteiten wordt hieronder weergegeven in 

Tabel 3.  

Risico % 

Lange responstijd  65,4 

Afhankelijkheid van de externe dienstverlener 57,7 

Verlies van flexibiliteit 53,8 

Verdwijnen interne expertise 30,8 

Verlies van controle 26,9 

Moeilijk omkeerbare beslissing 19,2 

Moeilijk om performantie te meten 17,3 

Verlies van kerncompetenties 13,5 

Weerstand bij personeel 11,5 

Kostprijs 7,7 

Verminderde kwaliteit eindproduct 7,7 

Lange afwezigheid met meerkost aankoop materiaal 1,9 

Transportproblemen 1,9 

Eindverantwoordelijkheid met impact op proces 1,9 

Tabel 3: mogelijke risico’s bij uitbesteding volgens 52 Vlaamse ziekenhuizen (De Geyter N., 2009). 

Belangrijk bij outsourcing is dan ook dat heel duidelijke afspraken gemaakt worden omtrent 

kwaliteit, volumes, snelheid, processen, service, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid. Eens 

de keuze werd gemaakt om diensten uit te besteden is de weg terug zeer moeilijk. Een doordachte 

beslissing is dus van groot belang.  
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4.4 Evolutie en voorbeelden 

In de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk komt uitbesteding van de centrale sterilisatie afdeling 

reeds op grote schaal voor en in Engeland heeft de overheid een tiental jaar terug (2000) een 

programma opgezet om alle sterilisatie activiteiten buiten de ziekenhuizen te laten plaatsvinden.  

Door de introductie van de marktwerking in de Nederlandse gezondheidszorg hebben ook in 

Nederland verschillende ziekenhuizen besloten om hun centrale sterilisatieactiviteiten uit te 

besteden. Voorbeelden hiervan in Nederland zijn Combister, die de sterilisatieactiviteiten van onder 

andere het Reiner de Graaf Gasthuis in Delft overnam en Nedster die dat deed voor het Catharina 

ziekenhuis in Eindhoven (Goudswaard, 2006). 

In België komt het uitbesteden van centrale sterilisatieactiviteiten nog relatief weinig voor. Dit blijkt 

ook uit Tabel 2, waar slechts één van de 52 onderzochte Vlaamse ziekenhuizen de CSA niet meer in 

eigen beheer heeft. Er is echter wel een trend waar te nemen dat ook hier heel wat ziekenhuizen 

deze mogelijkheid bestuderen en overwegen. Het Jan Yperman ziekenhuis is in België dan ook het 

eerste ziekenhuis dat gekozen heeft om de sterilisatie activiteiten uit te besteden aan een externe 

dienstverlener. Ook het AZ Groeninge heeft in het verleden deze plannen gehad, maar deze werden 

uiteindelijk van tafel geveegd met als officiële reden dat het economisch niet haalbaar was. Uit 

bepaalde artikels blijkt echter dat dit onderwerp politiek nogal gevoelig lag en het is dan ook best 

mogelijk dat dit doorslaggevend was bij de uiteindelijke beslissing omtrent het al dan niet 

uitbesteden van de sterilisatie activiteiten (Selleslagh, 2009). 4.5 Alternatieve manier van organiseren outsouring CSA: shared services 

Een systeem dat de voordelen van het uitbesteden aan een commerciële organisatie combineert met 

de voordelen van een eigen centrale sterilisatie afdeling is het Shared Sterile Center (SSC). Dit betreft 

een samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen, die de taak onderbrengen in een non-profit 

organisatie. Het shared Sterile Center werkt regionaal voor meerdere. Door deze samenwerking 

ontstaan schaalvoordelen en kennisbundeling en bijgevolg ook kostenreductie en -beheersing alsook 

een verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de deelnemende ziekenhuizen. Een 

belangrijk verschil met outsourcing aan een commercieel sterilisatiebedrijf is dat de deelnemende 

medische centra medezeggenschap hebben in het SSC (Goudswaard, 2006). 
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Deloitte en Touche heeft onderzocht wat het vormen van shared service centers (die vergelijkbaar 

zijn met shared sterile centers) kan opleveren. In het bedrijfsleven worden ROI’s van 20 % 

gerealiseerd met een terugverdientijd van gemiddeld 3 jaar. Bovendien wordt gemiddeld een 

reductie aan personeel (FTE) van 29% gerealiseerd. De overige besparingen zijn materieel of 

kwalitatief van aard. De verdiensten worden in bijna 30% van de gevallen overschat en in 20% van de 

gevallen onderschat. Idem voor de implementatiekost en de tijd nodig om het concept te realiseren. 

Een overzicht van de mogelijke kosten en opbrengsten die de invoering van een SSC met zich mee 

kan brengen wordt weergegeven in Tabel 4. Een belangrijke opmerking hierbij is dat afhankelijk van 

de concrete situatie slechts bepaalde daarvan van toepassing zijn. 
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Opbrengsten Kosten 

Eenmalig Eenmalig/aanloop 

• Verkoop overtollige productiemiddelen 

• Verkoop overtollig onroerend goed 

• Feasibility study 

• Opstellen business case 

• Externe adviseurs 

• Interne opportunity kosten 

• Verkrijgen draagvlak 

Permanent Eenmalig/voorbereiding 

• Standaardisatie processen en procedures 

• Aanpassen IT-systemen/infrastructuur 

Eenmalig/overgang 

• Conversiekosten 

• (her)huisvesting/verhuizing 

• Afvloeiingskosten personeel/managers 

• Wervingskosten nieuw personeel/ managers 

• Kosten gelijktrekken arbeidsvoorwaarden 

• Training en opleiding 

• Aanloopverliezen 

• Aanpassen organisatie medische centra 

• Kosten aanpassing management control/ 

• administratieve organisatie/ interne 

rapportage/ 

• planning & control cyclus 

Permanente kosten 

• Opbrengsten hogere bezettingsgraad   

kapitaalgoederen 

• Hogere arbeidsproductiviteit/ lagere kosten 

als gevolg van meer handelingen per FTE 

• Geringere kosten als gevolg van hogere 

kwaliteit/ professionaliteit 

• Renteopbrengsten door beter cash 

management 

• Meeropbrengsten als gevolg van betere 

concentratie in de medische centra op de 

core-business 

• Lagere kosten van IT-beheer/ onderhoud 

• Lagere inkoopprijzen door hogere purchasing 

power 

• Lagere huisvestingskosten 

• Opbrengsten als gevolg van standaardisatie 

van procedures 

• Waardevermeerdering van de onderneming 

(goodwill als gevolg van betere routines e.d.) 

• Hogere flexibiliteit/geringere 

ontvlechtingkosten/ 

• geringere startkosten new business 

• Exploitatiekosten 

• Hogere coördinatiekosten en kosten van 

toezicht 

Tabel 4: Overzicht mogelijke kosten en opbrengsten bij oprichten SSC (Goudswaard, 2006). 
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4.6 Andere mogelijke optimalisaties binnen de CSA 

Naast outsourcing zijn ook nog andere optimalisaties mogelijk om de werking van CSA efficiënter te 

maken en op termijn kosten te besparen. Hieronder worden kort enkele mogelijke verbeteringen 

toegelicht, waarbij uitgegaan wordt van het referentiemodel (interne CSA) waarop deze mogelijke 

verbeteringen dan kunnen geïmplementeerd worden. 

4.6.1 Klantorder gestuurde keten 

In het geval de activiteiten intern in het ziekenhuis gehouden worden is de stroom van de steriele 

materialen een gesloten kringloop. Vanuit het steriel magazijn voor OK wordt telkens per operatie 

een kar samengesteld met de benodigde (gesteriliseerde) materialen. De materialen die nodig zijn 

voor een bepaalde operatie zitten hierbij doorgaans samen verpakt. Deze kar gaat naar het OK, waar 

de instrumenten worden verbruikt. Na afloop van de operatie gaan de gebruikt instrumenten naar de 

goederenontvangst CSA. Hier worden de instrumenten (indien nodig) gedemonteerd. Vervolgens 

worden ze gereinigd en gesteriliseerd en komen uiteindelijk terug terecht in het steriel magazijn. 

Deze keten kan volledig aangestuurd worden vanuit het verbruik van het OK: het materiaal wordt na 

verbruik zo snel mogelijk gereinigd, gesteriliseerd, verpakt en terug beschikbaar gesteld. Wanneer dit 

principe wordt gebruikt is de aansturing van de stroom zo veel als mogelijk ontkoppeld van de 

planning van het OK en dus van de vraag van de patiënt (Klundert, 2005). 

Een mogelijkheid om een reductie te bewerkstelligen in voorraad aan materiaal, is om het klantorder 

ontkoppelpunt te verplaatsen naar de eindvoorraad van de CSA. Wanneer het OK tijdig aan de CSA 

kenbaar maakt welke instrumenten nodig zijn, kunnen deze op klantorder/operatie aangeleverd 

worden. Dit kan leiden tot een aanzienlijke reductie van de voorraadruimte en personeel. Een 

belangrijke opmerking hierbij is dat het niet mogelijk zal zijn om de voorraad tot nul te brengen. Dit 

omdat het onmogelijk is om alle operaties te voorspellen, en dat ook voor bepaalde geplande 

operaties niet op voorhand bekend is welke materialen nodig zijn. Safety stock kan dus niet 

vermeden worden. Bij de beslissing om de stock terug te brengen tot enkel de benodigde safety 

stock, is het ook belangrijk om een afweging te maken tegen de kosten van spoedleveringen vanuit 

de eindvoorraad van de CSA (Klundert, 2005).  

4.6.2 Optimalisering van de samengestelde sets 

De noodzakelijke hoeveelheid sets, in totaliteit en in de veiligheidsvoorraad, is sterk afhankelijk van 

de samenstelling van deze sets. Een eenvoudige manier om sets samen te stellen is om alle nodigde 

materialen voor een operatie steeds in één set te verpakken. Daarbij is het enerzijds mogelijk om een 



 
30 

settype per operatietype te hanteren, anderzijds kan ook één type set gehanteerd worden voor alle 

operaties. In de praktijk zijn er vooral tussenvormen. De keuze van type set is een 

optimaliseringsprobleem waarbij de totale materiaal en voorraadkosten dient geminimaliseerd te 

worden onder voorwaarde dat ieder type operatie een passend settype heeft. In de praktijk komen 

varianten voor waarin de materialen die nodig zijn voor een bepaalde operatie verspreid worden 

over meerdere sets. Per operatie zijn dan verschillende “subsets” nodig. Door geschikte subsets te 

kiezen, kan de totale hoeveelheid materiaal in de kringloop sterk afnemen.  Een verbetering kan 

echter niet worden bereikt zonder integrale aansturing in samenhang met het OK (Klundert, 2005). 

4.6.3 Tracking & Tracing 

Een andere mogelijke verbetering die kan bewerkstelligd worden, is de zichtbaarheid van het 

materiaal in de keten verhogen (supply chain visibility). Deze “zichtbaarheid” kan geleverd worden in 

de vorm van Radio Frequency ID’s (RFID). Wanneer ieder mandje continue zichtbaar is, is het 

verbruik uit de voorraad van het steriele magazijn altijd bekend en kunnen safety stock en 

spoedzendingen verder worden gereduceerd. In een simulatiestudie, waarin transport en 

voorraadkosten gezamelijk worden geoptimaliseerd met behulp van dynamisch programmeren, werd 

aangetoond dat zo een significante kostenreductie mogelijk is. Dit vergt natuurlijk een eenmalige 

investering in RFID tags die bestand zijn tegen CSA processen. Belangrijke opmerking hierbij is dat 

hardware alleen niet zorgt voor een optimalisatie, maar dat ook de nodige software en organisatie 

nodig is om doelmatig gebruik te kunnen maken van deze technologie (Klundert, 2005; Klundert et 

al., 2007). 

4.6.4 Disposable materiaal 

Een ziekenhuis kan ook kiezen voor het overschakelen op disposable materialen. Deze keuze is 

gebaseerd op basis van kosten maar ook vanuit het oogpunt van kwaliteit voor de patiënt. Het 

gebruik van deze materialen is de afgelopen jaren toegenomen en bijna alle ziekenhuizen werken 

tegenwoordig met zowel herbruikbare als disposable materialen. De integrale kosten van sterilisatie 

van herbruikbare middelen zullen steeds vaker afgewogen worden tegenover de integrale kosten en 

andere baten van disposables, zeker nu disposables steeds goedkoper worden (Goudswaard, 2006). 4.7 Besluit 

Uitbesteding van centrale sterilisatie activiteiten komt steeds vaker voor. Het brengt immers een 

aantal mogelijke voordelen met zich mee. Wanneer een ziekenhuis deze mogelijkheid echter in 

overweging neemt, is het belangrijk dat naast het kostenaspect ook een aantal andere aspecten 
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(zoals risico’s)beschouwd worden. Een beslissing die enkel gebaseerd is op kosten is met andere 

woorden onvoldoende onderbouwd, waardoor het resultaat van de uitbesteding negatief kan 

uitdraaien. 
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DEEL 2 Case CSA UZ GENT 

1 Doelstelling en situering 

Tot november 2011 waren 3 verschillende sterilisatie afdelingen actief binnen het UZ Gent, meer 

bepaald CSA UZ1, CSA UZ2 en het bedrijvencomplex. Deze afdelingen hadden elk hun eigen 

verantwoordelijkheden. In Tabel 5 wordt hiervan een overzicht gegeven. 

CSA UZ1 CSA UZ2 Bedrijvencomplex 
OK activiteiten OK activiteiten  Hospitalisatie UZ2 en K6 
Neonatale &  
verloszaal 

Kritieke diensten  
(6900 en 6207) 

Poliklinieken  
K12 en K6 

Polikliniek K1, K2 en K7  Kritieke diensten 
AB UZ1 (productie)  AB UZ2 (productie) 

Tabel 5: Overzicht verantwoordelijkheden verschillende sterilisatie afdelingen UZ Gent tot 17/11/2011. 

Op 17 november 2011 werd het bedrijvencomplex gesloten en werden de activiteiten van deze 

afdeling “herverdeeld” onder de overblijvende sterilisatieafdelingen. Hieronder in Tabel 6 wordt het 

overzicht gegeven van de verantwoordelijkheden CSA UZ1 en CSA UZ2 na deze reorganisatie.  

CSA UZ1 CSA UZ2 
OK activiteiten OK activiteiten 
Neonatale & verloszaal Kritieke diensten (6900 en 6207) 
Polikliniek UZ1 Hospitalisatie UZ2 
 Poliklinieken K12 en kinderkliniek 
 AB UZ2 & kinderkliniek (productie) 

Tabel 6: Overzicht verantwoordelijkheden verschillende sterilisatie afdelingen UZ Gent na 17/11/2011. 

Door deze reorganisatie steeg logischerwijze voor zowel CSA UZ1 als CSA UZ 2 de workload.  CSA UZ 

1 is bijkomend verantwoordelijk voor 2 extra operatiezalen en voor CSA UZ2 stijgt de workload onder 

andere door het toenemend aantal zichtzendingen. Bij de reorganisatie werd de capaciteit van het 

bedrijvencomplex ook overgebracht naar CSA UZ1 en CSA UZ2. De capaciteit van CSA UZ2 is hierdoor 

verhoogd van 5 naar 6 wasmachines en van 3 naar 6 autoclaven.   

De visie van de CSA is dat ze een correcte, tijdige en snelle materiële ondersteuning moeten 

garanderen naar operatiezalen, PACU en bedhold toe. Dit ook ten aanzien van hospitalisatiediensten 

en poliklinieken. De afdeling staat hierbij in voor de in-time levering van patiënt gelinkte case-carts 

en implantaten. De core-business van de CSA is echter het garanderen van het optimaal en vlot 

functioneren van de OK activiteiten.  
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Door de algemene trend dat meer en meer ziekenhuizen hun Centrale sterilisatieactiviteiten 

afstemmen op hun core-business en door de stijgende workload ten gevolge van de reorganisatie, 

wordt het belang om outsourcing van bepaalde CSA activiteiten binnen het UZ Gent te bestuderen 

verhoogd. Met deze case zal dan ook getracht worden een financieel beeld te schetsen van 

activiteiten die in aanmerking komen voor uitbesteding, waarbij het de bedoeling is om op de 

correcte manier de kosten van interne productie te vergelijken met de kost voor outsourcing. 

Daarnaast zal ook de impact van de mogelijke outsourcing bepaald worden. De scope van de case is 

beperkt tot een tiental items van de centrale sterilisatie afdeling. Volledige uitbesteding van de 

afdeling staat niet ter discussie.   

 

2 Procesflow CSA  

Zoals hierboven reeds werd aangegeven zijn er binnen het UZ twee verschillende afdelingen actief 

die instaan voor sterilisatie activiteiten, elk met hun eigen verantwoordelijkheden. In onderstaand 

organigram (Figuur 1) wordt de organisatie waarbinnen de CSA valt verduidelijkt. 

 

Figuur 1: Organigram kritieke diensten UZ Gent 

In deze paragraaf wordt de werking van CSA UZ2 beschreven. De werking van CSA UZ1 is gelijkaardig, 

maar de capaciteit (zie Tabel 7) en de verantwoordelijkheden van de afdelingen zijn verschillend.  



 
34 

 

 UZ 1 UZ2 

wasmachines 4 6 

autoclaven 3 grote + 2 kleine 4 grote + 2 kleine 

Plasmasterilisator 1 1 

waseilanden 2 2 

werkposten 10 8 

Tabel 7: verschillen UZ 1 en UZ 2 

Hieronder (Figuur 2) wordt de procesflow binnen CSA UZ2 gevisualiseerd: 

 

Figuur 2: procesflow CSA UZ2 

De flow van het materiaal (losse instrumenten en sets) start op het moment dat alle medische 

gereedschap verzameld is in het OK of op de dienst en eindigt wanneer het gesteriliseerde materiaal 

op de rekken gelegd werden om verder afgehandeld te worden door de logistieke medewerkers.  

Op basis van de planning in de OK’s kan het werk binnen de CSA bijgestuurd worden. De planning van 

de operaties gebeurt op basis van de beschikbaarheid van het OK en de aanwezigheid van de nodige 

specialisten. Beschikbaarheid van de sets wordt dus buiten beschouwing gelaten. 

De centrale sterilisatie afdeling is voorzien van een T-DOC systeem. Dit is een modulair systeem voor 

het plannen, controleren en traceren van steriele materialen. Alle acties die met een set worden 

uitgevoerd, worden vastgelegd in de T-DOC database. Deze gegevens omvatten real-time informatie, 
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zoals de datum, de tijd en de gebruiker die de set heeft verwerkt. Op die manier is het mogelijk elke 

set op elk moment in de procescyclus te traceren. Dit systeem wordt op dit moment enkel gebruikt 

voor sets bestemd voor het OK. 2.1 Aanleveren materiaal vanuit diensten en OK 

Sets en losse instrumenten worden op de OK’s en diensten verzameld in groene bakken door 

verpleegkundigen op de betreffende diensten. Deze bakken worden daarna binnengebracht bij de 

centrale sterilisatie afdeling op de voorpost en worden op een rek gezet. In sommige gevallen wordt 

gebruik gemaakt van zogenaamde “roze kaarten” (zie Figuur 3). Deze kaarten worden gebruikt  

wanneer een bepaalde set snel terug nodig is in het OK en wordt samen met de set in de voorpost 

afgegeven. Deze set wordt dan verder doorheen het proces met prioriteit behandeld, zodat de 

doorlooptijd geminimaliseerd wordt (minimale tijdsduur = 2 u 30 min). 

 

Figuur 3: roze kaart 2.2 Voorpost 

In de voorpost worden sets gecontroleerd op volledigheid en defecten op basis van een beschrijving 

in het TDOC systeem. In sommige gevallen wordt het instrument ook reeds gedemonteerd om een 

betere reiniging en sterilisatie mogelijk te maken. Indien een set niet volledig is of er zijn defecte 

instrumenten, wordt dit aangeduid in het TDOC systeem en wordt deze set (indien mogelijk) 
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aangevuld met het ontbrekende materiaal. Hiervoor is in de voorpost een stock voorzien met de 

meest courante (reserve)materialen.  

In de voorpost komen ook zichtzendingen toe. Dit zijn sets die worden “geleend” van een 

gespecialiseerde firma, zoals bv Depuy. Het betreft materiaal dat nodig is voor specifieke operaties, 

maar dat in aankoop zeer duur is. In de voorpost worden ook deze “leensets” gecontroleerd op 

volledigheid.  

Na deze controle van de sets, wordt de groene bak met de sets op een kar geplaatst. Vanuit de 

voorpost, die gelokaliseerd is op de eerste verdieping, wordt deze kar (wanneer deze vol staat) naar 

de reinigingszone gestuurd via de “vuile” lift die uitkomt in de reinigingsplaats.  Dit transport valt 

onder de verantwoordelijkheid van de medewerkers van de CSA. 2.3 Reiniging en thermische desinfectie 

Het materiaal dat in de voorpost werd gecontroleerd, wordt vervolgens gereinigd. Afhankelijk van 

het instrument of de set, zal de reiniging machinaal of manueel gebeuren. Sommige instrumenten 

zijn immers niet bestand tegen hoge temperaturen (93°C) of onderdompeling en kunnen dus niet 

machinaal worden gereinigd.   

In de “reinigingszone” van de CSA UZ2 zijn twee volwaardige “voorbehandelplaatsen” voorzien. Op 

de ene plaats zijn 2 spoelbakken en een ultrasoonbad aanwezig. De tweede plaats heeft slechts 1 

spoelbak en een ultrasoonbad. Deze tweede plaats wordt voornamelijk gebruikt bij grote drukte, 

voor materiaal voor polis en diensten en voor manuele reinigingen.  

In het geval van machinale reiniging wordt het materiaal eerst voorgereinigd en gedurende vijf 

minuten in een ultrasoonbad behandeld. Een ultrasoonbad heeft een maximale lading van 4 kleine of 

2 grote sets. Daarna wordt de instrumenten op een aangepaste kar geladen om machinale reiniging 

mogelijk te maken. Het wasprogramma voor alle materialen en in elke wasmachine is gelijk en duurt 

45 minuten.  

Instrumenten die manueel worden gereinigd, worden niet ondergedompeld in het ultrasoonbad en 

worden na de manuele reiniging nog extra gedesinfecteerd met alcohol. Er is ook een droogkast 

aanwezig om het materiaal na te drogen. Dit is vooral van belang voor instrumenten die met plasma 

dienen gesteriliseerd te worden (Sterrad). 
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Naast de reiniging van de sets worden hier ook de groene bakken, waarin gebruikte sets worden 

afgevoerd, en de transportkarren gereinigd in de cartwasher. Een wasprogramma op deze 

wasmachine duurt 12 minuten. 

In Figuur 4 wordt de layout van de vuile zone getoond.  

 

 

Figuur 4: layout vuile zone 

 2.4 Sorteren, samenstellen en verpakken van sets 

Nadat een wasprogramma goed beëindigd werd, wordt de machine geopend aan de propere zijde en 

wordt het materiaal van de kar geladen. De kar wordt teruggestuurd naar de reinigingszone via een 

doorgeefluik tussen de steriele en de niet steriele ruimte.   

De instrumenten worden gecontroleerd op een goede reiniging, mogelijke beschadigingen, een 

goede werking en worden gesorteerd. De sets worden vervolgens nogmaals gecontroleerd op 
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volledigheid aan de hand van een lijst (beschikbaar in het TDOC systeem) en gesorteerd in een 

mandje. Indien het een onvolledige set betreft, maar het aantal ontbrekende stukken is beneden een 

bepaald kritisch aantal, wordt deze set toch verder “verwerkt” en doorgestuurd naar het OK. Er 

wordt echter wel aangegeven op het ticket welke stukken ontbreken. Indien het aantal ontbrekende 

stukken te hoog is, wordt de set uit omloop gehaald  en worden de ontbrekende stukken besteld. Dit 

valt onder de verantwoordelijkheid van de “materiaalmeester” en wordt aangeduid in het TDOC 

systeem. Een opmerking hierbij is dat deze informatie niet beschikbaar is voor het OK.  

Na het sorteren en controleren, wordt de set verpakt. Afhankelijk van de instrumenten is de 

verpakkingsmethode verschillend. Sets worden ingepakt in one-stepverpakking (Kimguard) en losse 

instrumenten in laminaat (Tyvec). Materialen voor het OK worden dubbel verpakt en materialen voor 

polis enkel.  Hierbij worden grote manden verpakt volgens de “pakketmethode”1 en kleine manden 

volgens de “envelopmethode”2. Traaglopende sets worden bovendien nog voorzien van een 

“dustcover”, zodat een steriliteit tot 5 jaar kan gegarandeerd worden. Na het inpakken wordt op elke 

verpakte eenheid een label gekleefd ter identificatie. 

De layout van de zone waar de sets worden samengesteld en verpakt, wordt hieronder weergegeven 

(Figuur 5).  

 

 

Figuur 5: Layout verpakkingszone. 

                                                             
1 Pakketmethode: verpakt in de lengte met Chinese vouw 
2 Envelopmethode: overhoeks verpakt 
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2.5 Sterilisatie 

Er worden twee soorten sterilisatie toegepast, enerzijds stoomsterilisatie (autoclaveren) en 

anderzijds plasmasterilisatie. Plasmasterilisatie wordt gebruikt indien het materiaal niet bestand is 

tegen hoge temperaturen (tot 134°C). 

Voor de stoomsterilisatie zijn 4 grote en 2 kleine autoclaven aanwezig (Selectomat). De maximale 

lading van een grote autoclaaf bedraagt 16 sets, van een kleine 4 sets. Hierbij mogen verschillende 

soorten sets vrij gecombineerd worden (geen restricties op de samenstelling van de lading). Het is 

echter niet zo dat een sterilisatieprogramma pas opgestart wordt als een kar de maximale lading 

bevat. In vele gevallen wordt een cyclus vroeger opgestart en dit hangt samen met de werkdruk op 

dat moment. Per lading wordt op een blad aangeduid welke sets aanwezig zijn (traceability).  

Er zijn verschillende sterilisatieprogramma’s die gebruikt worden op de autoclaven:  

• 134:  
o Programmatijd 60-70 min 
o Temperatuur 134°C 
o Standaardprogramma voor verpakte instrumenten 

• 121:  
o Programmatijd 45 – 55 min 
o Temperatuur  121 °C 
o Programma  voor temperatuurgevoelig materiaal (bv. Kunststoffen) 

• Alloplast 134 
o Programmatijd 70-90 min 
o Temperatuur 134°C 
o Programma voor mamaprothesen (van silicagel) 

• Blitzsterilisatie.  
o Programmaduur = 55 min 
o Temperatuur  134°C 

Standaard wordt programma 134 gebruikt. Andere programma’s worden gebruikt afhankelijk van het 

soort materiaal dat dient gesteriliseerd te worden, voornamelijk of het materiaal bestand is tegen de 

zware belasting van de cyclus. De blitzsterilisatie is een programma met een ingekorte droogfase, 

enkel voor ladingen die dringend en onmiddellijk nodig zijn. Dit programma wordt in de meeste 

gevallen uitgevoerd in de kleine autoclaven. 

Dagelijks gebeurt op elke autoclaaf, alvorens materiaal gesteriliseerd wordt,  ook onderhoud 

(reinigen met vochtige pluisvrije doek, verwijderen achtergebleven vuil en controle afvoeropeningen) 

en wordt automatisch een lektest opgestart die gevolgd wordt door een Bowie-Dick test 
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(programmaduur 5 min).  Indien het resultaat van deze test niet goed is, mag de autoclaaf niet 

gebruikt worden. Elke maandag gebeurt ook nog een biologische controle.  

Naast de bovenvermelde autoclaven is, zoals reeds vermeld, ook een plasmasterilisator (Sterrad) 

aanwezig.  Theoretisch mag het totale gewicht van de lading maximaal 7,8 kg bedragen. Het gewicht 

van de sets wordt echter (nog) niet echt gecontroleerd en sommige sets gaan tot 18 kg. De 

samenstelling van de sets gebeurt door de materiaalmeester en daarbij wordt geen rekening 

gehouden met gewicht, grootte en perforatiegevaar. Op de plasmasterilisator gebeurt elke week (op 

maandag) onderhoud (reiniging PVC afdekschild, indien nodig vernieuwen) en een biologische 

controle.  Er wordt slechts één programma uitgevoerd op deze sterilisator, met een programmaduur 

van 55 min. 

Om traceerbaarheid te kunnen garanderen, wordt, na ontladen van de sterilisator en vrijgave van de 

lading, elke set gelabeld. Deze vrijgave gebeurt door de adjunct hoofdverpleegkundige of de 

vervanger.  2.6 Magazijn 

Na het sterilisatieproces wordt het materiaal op de rekken uit de autoclaaf of plasmasterlisator 

genomen. Er wordt gecontroleerd of de lading voldoende droog is en vervolgens worden de sets 

gesorteerd op rekken. Op deze rekken ligt het materiaal dan ter beschikking voor de logistieke 

medewerkers die de karren samenstellen voor de diensten/OK’s. 

 

3 Financiële benadering van de make-or-buy beslissing CSA UZ Gent 

In de literatuurstudie werd eerder al beschreven welke de verschillende technieken zijn om de make-

or-buy beslissing financieel te benaderen. In dit deel wordt de kostenbenadering verder uitgewerkt 

voor de make-or-buy beslissing die dient genomen te worden in de centrale sterilisatieafdeling in het 

UZ Gent.  3.1 Scope 

Om het kostenmodel op te maken dat kan gebruikt worden om het financiële aspect van de make-or 

buy beslissing te beschouwen, is het van belang de scope van de uitbesteding duidelijk te bepalen. 

Zoals eerder al aangegeven, mag bij het bepalen van de kostprijs voor interne productie immers 
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enkel rekening gehouden worden met relevante kosten. Afhankelijk van wat binnen de scope valt, 

kunnen die kosten verschillend zijn.  

De make-or-buy beslissing binnen de CSA UZ Gent heeft betrekking op instrumenten die niet tot hun 

core-business behoren. Dit zijn dus instrumenten niet bestemd voor de OK’s, maar zijn afkomstig van 

de verschillende diensten binnen het UZ. Hierbij wenst men zich bovendien te richten op een top 10 

van materialen die het meest verwerkt worden binnen de centrale sterilisatie afdeling. Verder is het 

de bedoeling, indien gekozen wordt voor uitbesteding, om de vrijgekomen capaciteit meer optimaal 

te benutten voor hun core-business activiteiten. De vrijgekomen capaciteit zal met andere woorden 

niet ingenomen worden door bijvoorbeeld nieuwe producten of activiteiten die aangetrokken 

kunnen worden.  

Om de top 10 te bepalen werden gedurende de maand maart (2012) registraties uitgevoerd. Elk 

instrument dat binnengebracht werd vanuit de diensten werd geregistreerd door een CSA 

medewerker. De resultaten van de registraties worden weergegeven in bijlage 1. Op basis van deze 

registraties werd een top 10 opgemaakt van instrumenten die in aanmerking komen om uitbesteed 

te worden. In de tabel hieronder (Tabel 8) wordt deze top 10 weergegeven. Voor elk item worden 

ook de aantallen getoond die in maart binnen CSA UZ1 en CSA UZ2 werden verwerkt. Het is duidelijk 

dat de top 10 hoofdzakelijk bepaald wordt door instrumenten die verwerkt worden in UZ2, met 

andere woorden, er worden meer “niet – core- business”- instrumenten verwerkt in UZ2 dan in UZ1.  

Artikel  Aantal UZ 1 Aantal UZ 2 Aantal Tot 

Schaar Groot 416 3779 4195 
Pincet anatomisch 192 988 1180 
Kocher anatomisch 74 759 833 
Knopsonde 168 596 764 
Schaar Klein 138 503 641 
Ballon + masker volw/kind 0 238 238 
Naaldvoerder 0 191 191 
Nierbekken groot / klein 28 161 189 
Wondhechting 0 139 139 
Tang Dopper 0 125 125 

Tabel 8: Top 10 niet-core business instrumenten verwerkt in CSA UZ Gent 



 
42 

3.2 Kostenmodel 

De kostprijs voor interne productie van bovenstaande items, werd bepaald door gebruik te maken 

van een kostenmodel dat werd opgesteld op basis van de voor de betreffende make-or-buy 

beslissing relevante kosten. Dit is van belang om tot een correcte beslissing te komen (Bruggeman et 

al., 2010). In het beschouwde geval van UZ Gent gaat het om de mogelijke uitbesteding van enkele 

(top 10) items en wordt de capaciteit niet in vraag gesteld. De capaciteit zal met andere woorden 

onveranderd blijven (zelfde aantal wasmachines, autoclaven,…). Het gaat hier dus NIET om een 

investerings- of desinvesteringsbeslissing, maar om een korte termijn (make-or-buy) beslissing. Het 

kostenmodel dat wordt gebruikt, zal bijgevolg een direct costing model zijn en geen full costing 

model. 

3.2.1 Sunk costs en andere irrelevante kosten 

Irrelevante kosten worden gevormd door deze kosten die niet beïnvloed worden door de beslissing 

om bepaalde items te gaan uitbesteden.  

Een eerste belangrijke, irrelevante kost en ook een “sunk cost”, is de kost van afschrijving van de 

apparatuur. Zoals hierboven reeds gesteld, wordt het aantal wasmachines, autoclaven,… niet in 

vraag gesteld en zal dit aantal gelijk blijven. Ook de kost voor rentederving is een sunk cost en zal 

bijgevolg niet in rekening gebracht worden.  

Andere irrelevante kosten, maar daarom geen sunk costs, zijn indirecte bezoldigingen, de kost voor 

onderhoud aan de machines, (her)validatiekosten voor de machines, kost voor reparatie, 

kantoorbenodigdheden, … Deze kosten dienen immers ook gemaakt te worden in het geval de 10 

betrokken items worden uitbesteed.  

Hieronder (Tabel 9) wordt een overzicht gegeven van de verschillende fabricagekosten waarbij werd 

aangeduid welke kosten irrelevant zijn voor het bepalen van de kostprijs voor interne productie bij 

de make-or-buy beslissing.  
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 Relevant Irrelevant 

Directe kosten Grondstoffen  

Directe bezoldigingen 

Energie & hulpstoffen 

X 

X 

X 

 Productiekosten 

Bedrijfskosten Indirecte bezoldigingen 

Afschrijven machines 

Afschrijven gebouw 

Verwarming  

Verlichting  

Verzekering 

Elektriciteit 

Onderhoud  

Bedrijfsbelasting 

Rente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Fabricagekosten 

Beheerskosten  Bezoldiging leiding 

Bezoldiging Administratie

Kantoorbenodigdheden 

Water kantoor 

Verwarming kantoor 

Verlichting kantoor 

Verzekering 

Elektriciteit  

Onderhoud kantoor 

Afschrijving gebouw 

Afschrijving meubilair 

Bedrijfsbelasting 

 X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Tabel 9: Algemeen overzicht relevante en irrelevante kosten voor beschouwde case 

 

3.2.2 Relevante kosten en hun waardering  

Relevante kosten voor de make-or-buy beslissing zijn in dit geval de directe productiekosten, 

aangezien deze zullen beïnvloed worden door de beslissing. Deze directe productiekosten omvatten 

materiaalkosten, arbeidskost en kost voor energie en hulpstoffen.  
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3.2.2.1 Directe materiaalkosten 

De directe materiaalkosten omvatten de vaste kost voor aankoop van het instrument en de 

verpakkingskost.  

Instrumenten die worden gebruikt in het ziekenhuis (zoals schaartjes, pincetten,…) dienen door het 

ziekenhuis aangekocht te worden (met uitzondering van de zogenaamde leensets, maar deze vallen 

buiten de scope van deze studie). Het aankopen van deze instrumenten gebeurt op dit moment op 

kosten van de centrale sterilisatie afdeling. Indien gekozen zou worden om het betreffende 

instrument uit te besteden, valt deze kost voor aankoop weg. Deze kost zou bij uitbesteden 

opgenomen zijn in de “huurprijs” die per instrument dient betaald te worden. Deze kost dient dus in 

rekening gebracht te worden in het kostenmodel voor het berekenen van de kostprijs van interne 

productie.  

Een aangekocht instrument wordt echter een aantal keer hergebruikt totdat het instrument 

onvoldoende functioneert, roestvorming vertoont of verloren raakt. Bij het in rekening brengen van 

de kost voor aankoop, moet dus rekening gehouden worden met dit hergebruik. Om dit hergebruik 

in te schatten moet een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de instrumenten die tegen 

een zeer lage prijs worden aangekocht en bij slijtage (roestvorming,…) onmiddellijk worden 

weggesmeten en anderzijds de duurdere instrumenten die worden hersteld bij defecten. Voor de 

goedkopere instrumenten wordt dit aantal geschat op gemiddeld 6 keer. Bij de duurdere 

instrumenten zoals een naaldvoerder, doppertang, ballon en masker en de wondhechtingsset  zal het 

aantal keer dat ze hergebruikt worden veel hoger liggen. Een inschatting van dit aantal keer 

hergebruik van de duurdere instrumenten kon men binnen het UZ echter niet geven, waardoor de 

kostprijsberekening voor deze instrumenten op een andere manier zal benaderd moeten worden. 

Nierbekkens tenslotte zullen over het algemeen minder snel moeten vervangen worden aangezien 

dit type instrument minder gevoelig is voor slijtage. Daardoor wordt het aantal keer hergebruik voor 

deze instrumenten op 30 keer vastgelegd. Bij de ingeschatte aantallen keren hergebruik dient 

opgemerkt te worden dat dit aantal niet gebaseerd is op metingen. Om het echte gemiddelde te 

kennen zou men gedurende een periode dit hergebruik moeten opvolgen.  



 
45 

 

Artikel  Kostprijs 
(aankoop) 

Schaar Groot 1,25 €/stuk 
Pincet anatomisch 1,08 €/stuk 
Kocher anatomisch 2,10 €/stuk 
Knopsonde 0,58 €/stuk 
Schaar Klein 1,25 €/stuk 
Ballon + masker volw/kind 145,7 €/stuk 
Naaldvoerder 35 €/stuk 
Nierbekken groot /  
                      klein 

9,20 €/stuk 
8,45 €/stuk 

Wondhechting 506 €/stuk 
Tang Dopper 30 €/stuk 
Tabel 10: Kostprijs voor aankoop per artikel (top 10) 

Een tweede relevante kost is de kost voor verpakking van het materiaal. Elk item dat gesteriliseerd 

wordt, wordt immers eerst verpakt. Zoals eerder al werd toegelicht zal afhankelijk van het 

instrument, alsook van het soort sterilisatie, de verpakking verschillend zijn. Verder zal ook de 

hoeveelheid materiaal dat gebruikt wordt voor de verpakking verschillen onder andere naargelang 

de grootte van het instrument en de bestemming van het instrument. Instrumenten of sets voor 

diensten worden enkelvoudig verpakt, terwijl materiaal bestemd voor het OK dubbel verpakt wordt. 

In het kostenmodel dat werd opgesteld, dient dan ook aangegeven te worden welk 

verpakkingsmateriaal dat gebruikt wordt, alsook de hoeveelheid die hiervoor nodig is. In bijlage 2 

worden de verschillende verpakkingen en hun kost weergegeven en in Tabel 11 wordt het gebruikte 

type verpakking voor elk artikel uit de top 10 (scope) getoond.  

Artikel  Gebruikte verpakking 

Schaar Groot ZAK LAMINAAT 100x270 mm 
Pincet anatomisch ZAK LAMINAAT 75x270 mm 
Kocher anatomisch ZAK LAMINAAT 100x270 mm 
Knopsonde ZAK LAMINAAT 75x270 mm 
Schaar Klein ZAK LAMINAAT 100x200 mm 
Ballon + masker volw/kind Zak tegen stof 
Naaldvoerder ZAK LAMINAAT 100x270 mm 
Nierbekken groot  ZAK LAMINAAT 200x420 mm 
Nierbekken klein ZAK LAMINAAT 200x320 mm 
Wondhechting KING ONE STEP 101X101REF KC62 
Tang Dopper ZAK LAMINAAT 120x400 mm 

Tabel 11: Verpakkingstype per artikel (top 10) 
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3.2.2.2 Directe arbeidskost 

Een derde relevante post in het kostenmodel wordt gevormd door de directe arbeidskost. Aan het 

verwerken van de items binnen de centrale sterilisatie afdeling zijn immers verschillende 

handelingen gekoppeld (zie hiervoor ook §2 Procesflow). Deze handelingen brengen een arbeidskost 

met zich mee. Om deze kost te bepalen werd op basis van tijdsmetingen de duur van elke handeling 

bepaald. Voor de waardering van deze kost, wordt gebruik gemaakt van een standaard kostprijs voor 

arbeid. Deze standaard kostprijs werd vastgelegd rekening houdende met de gemiddelde 

anciënniteit en het gemiddelde niveau van de medewerkers die de handelingen uitvoeren. De 

standaard die in onderstaand model wordt gebruikt is de arbeidskost voor een medewerker met 12  

jaar anciënniteit van een niveau D. Deze kost bedraagt gemiddeld 18 euro per uur (opmerking: hierbij 

zijn kinderbijslag, sociaal abonnement en fietsvergoeding niet inbegrepen, wat betekent dat de 

werkelijke kost in feite nog iets hoger ligt). 

Afhankelijk van het betreffende item zijn bepaalde handelingen al dan niet nodig, zo wordt 

bijvoorbeeld niet elk item manueel gereinigd. In het kostenmodel kan dan ook aangegeven worden 

of de betreffende handeling al dan niet van toepassing is. Zoals eerder al vermeld werd, betreffen de 

items die binnen de scope vallen losse instrumenten voor de diensten. Deze losse instrumenten 

worden vanuit de verschillende diensten aangeleverd in de sterilisatieafdeling in groene bakken. Dit 

aanleveren gebeurt direct in de vuile zone en bijgevolg passeren de instrumenten niet langs de 

voorpost. In de vuile zone worden deze groene bakken geledigd, worden de instrumenten 

gesorteerd, eventueel gedemonteerd en in een mandje gelegd. Deze mandjes worden ofwel eerst in 

het ultrasoonbad behandeld ofwel onmiddellijk op een rek geplaatst voor de wasmachine. Na het 

beëindigen van de wascyclus wordt het rek uit de wasmachine genomen en  op een kar geplaatst. 

Deze kar wordt verplaatst naar een rek binnen de verpakkingszone waarop de mandjes vervolgens 

geplaatst worden in afwachting van verdere verwerking. Deze verdere verwerking betreft een extra 

controle (op goede reiniging en werking) en verpakken van het materiaal. Na het verpakken worden 

ze vervolgens in mandjes geplaatst op een autoclaafkar. Hierbij worden gelijke instrumenten zoveel 

als mogelijk in serie “verwerkt” en gesorteerd op een autoclaafkar gelegd. Na het succesvol 

beëindigen van de cyclus wordt deze aan de andere kant (de kant van het magazijn) uitgeladen. Hier 

wordt het materiaal tenslotte op de voorziene plaats in het magazijn verdeeld. De geregistreerde 

tijdsduur voor de verschillende handelingen voor de top 10 instrumenten wordt in het overzicht 

hieronder (Tabel 12) weergegeven. 
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Tabel 12: Tijdsduur handelingen voor de verwerking instrumenten binnen CSA 
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3.2.2.3 Kost voor energie en hulpstoffen 

Verder mag ook de kost voor energie en hulpstoffen niet vergeten worden. Indien een instrument in 

de centrale sterilisatie afdeling wordt verwerkt, zijn hiervoor, naast elektriciteit, ook verschillende 

hulpstoffen, zoals stoom, water, detergent,… nodig. 

Om de kosten voor energie en hulpstoffen te waarderen, werd gebruik gemaakt van een standaard 

kostprijs per (machine)cyclus. Deze standaard kostprijs voor een machinecyclus werd bepaald op 

basis van wat de leveranciers van de betreffende machines in hun lastenboek (specificaties) 

weergeven en op basis van beschikbare (historische) data van de verbruiken.  

Om de kost van energie en hulpstoffen vervolgens per instrument te bepalen, moet deze totale kost 

van de cyclus nog gedeeld worden door het aantal instrumenten die in één lading worden 

behandeld. Om verdere berekeningen te doen, werd ervan uitgegaan dat elke machine (ultrasoon, 

wasmachine en autoclaaf) de maximale capaciteit bevat en dat alle instrumenten in de betrokken 

cyclus dezelfde zijn. In bijlage 3 wordt per instrument de berekening van de lading in elk toestel 

weergegeven. In werkelijkheid zal dit scenario echter nooit voorvallen, aangezien de toestellen nooit 

volledig gevuld worden met één enkel type instrument, maar wel met een mengeling van 

verschillende instrumenten, afhankelijk van wat dient verwerkt te worden. Bovendien wordt ook niet 

elk toestel telkens maximaal gevuld, maar de lading zal afhankelijk zijn van de werkdruk op dat 

moment (alsook de eventuele nodige beschikbaarheid van het instrument). De methode die verder 

wordt gebruikt, gaat dus uit van een optimale benuttig van de capaciteit, maar verschilt van de 

werkelijke situatie. Dit betekent dat in realiteit de kost aan energie en hulpstoffen per instrument 

wat kan verschillen van de kost die hier wordt berekend en verder gebruikt. Om de werkelijke 

gemiddelde kost te bepalen kunnen eventueel registraties uitgevoerd worden gedurende een 

bepaalde periode om de “gemiddelde” lading per toestel te bepalen. Dit werd in deze thesis echter 

niet uitgevoerd en is uitgegaan van de veronderstelling dat het verschil geen significante impact zou 

hebben op de uitkomst van de make-or-buy beslissing.   

Opmerking: aangezien in de top 10 lijst van meest voorkomende te verwerken items voor diensten 

geen materialen voorkomen die dienen manueel gereinigd te worden, alsook niet gesteriliseerd te 

worden met plasma, worden de kostprijzen van deze cycli niet verder behandeld.  
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3.2.2.3.1 Ultrasoonbehandeling 
Om de kostprijs van de ultrasoon behandeling te bepalen werd, zoals eerder aangegeven, gebruik 

gemaakt van een aantal schattingen. Zo wordt het water in het ultrasoonbad niet bij elke 

behandeling opnieuw vernieuwd. Het aantal keer dat het hergebruikt wordt is afhankelijk van de 

vervuilingsgraad van het water. Met andere woorden wordt dit voornamelijk “op het zicht” bepaald. 

Om een gemiddelde kostprijs vast te leggen werd gesteld dat het water uit het ultrasoonbad 

vernieuwd wordt elke 5 behandelingen. Om het werkelijke gemiddelde aantal keer te kennen, kan 

men in dit geval ook gedurende een periode registraties uitvoeren. Verder wordt ook de lading van 

het ultrasoonbad bepaald door de workload op dat moment. Afhankelijk van wat teruggestuurd 

wordt van de diensten naar de centrale sterilisatieafdeling, wordt het ultrasoonbad meer of minder 

gevuld (meer of minder items per lading). De kostprijs van de ultrasoonbehandeling wordt bepaald 

door het verbruik van water, detergent en elektriciteit. Hieronder (Tabel 13) wordt de berekening 

van een ultrasooncyclus weergegeven.  

  kost per 
eenheid

benodigde 
hoeveelheid

eenheid totale kost 

Water € 3,40 m³ 0,02 m³ € 0,06 
detergent aniosyme DD1 € 12,41 L 0,04 L € 0,54 
Elektriciteit € 0,10 kWh 0,50 kWh € 0,05 
Totale kost ultrasooncyclus € 0,65 

Tabel 13: kostprijs ultrasooncyclus 

Een ultrasooncyclus kost volgens bovenstaande berekening dus gemiddeld 0,65 euro.  

3.2.2.3.2 Machinale reiniging 
Om de prijs van een reinigingscyclus te bepalen (zie Tabel 14) , werd rekening gehouden met de 

waterconsumptie (zowel gewoon water als gedemineraliseerd water), het elektriciteitsverbruik, het 

stoomverbruik en tenslotte ook het detergentverbruik (alkalisch en neutraliserend detergent). Het 

gemiddeld verbruik van de 2 soorten detergenten en het water (gewoon en RO water) werd bepaald 

op basis van het gemiddelde verbruik per cyclus voor de verschillende wasmachines geregistreerd in 

maart 2012. Volgens onderstaande berekening kost een wascyclus gemiddeld 3,50 euro. 



 
50 

 

  Kost per 
eenheid 

benodigde 
hoeveelheid 

eenheid totale 
kost 

DO water € 6,00 m³ 0,090 m³ € 0,54 
Water € 3,40 m³ 0,090 m³ € 0,31 
elektriciteit € 0,10 kWh 5,6 kWh € 0,56 
detergent 1 (Mediclean) € 4,06 L 0,274 L € 1,11 
detergent 2 (Mediklar) € 3,54 L 0,023 L € 0,08 
Stoom € 0,02 kg 30 Kg € 0,55 
totale kost per cyclus € 3,15 

Tabel 14: Kostprijs machinale reinigingscyclus. 3.2.2.3.3 Stoomsterilisatie (autoclaafcyclus) 
De kostprijs voor een autoclaafcyclus (Tabel 15) wordt bepaald door het waterverbruik, 

elektriciteitsverbruik, verbruik van stoom en het verbruik van compressed air. De totale kost van een 

cyclus wordt geschat op 3,50 euro.  

  kost/ 
eenheid 

eenheid verbruik Eenheid totale 
kost 

RO water € 6,00 m³ 0,44 m³/h € 2,64 
elektriciteit € 0,10 kWh 2 kWh € 0,20 
clean steam € 0,03 kg 25 kg/h € 0,65 
compressed air € 0,02 m³ 0,4 m³ € 0,01 
totale kost per cyclus € 3,50 

Tabel 15: Kostprijs autoclaafcyclus. 3.2.2.3.4 Drogen in droogkast 
De kost voor het drogen van instrumenten of onderdelen wordt buiten beschouwing gelaten, omdat 

dit in principe als een niet relevante kost kan beschouwd worden. De droogkast staat continu 

aangeschakeld en wordt ook gebruikt voor verschillende instrumenten die buiten de scope van deze 

studie vallen. Gezien de droogkast continu energie verbruikt en dit verbruik bij uitbesteding gelijk zal 

blijven (maar de droogkast zal minder gevuld worden), wordt deze kost dus niet in rekening 

gebracht.  

3.2.3 Kostprijsmodel CSA UZ Gent 

Op basis van bovenstaande zaken, werd een algemeen kostenmodel opgesteld. Het algemene model 

wordt in Figuur 6 getoond. In dit model dienen parameters en waarden ingevuld te worden (grijze 

vakjes) die bepaald worden door het instrument waarvan men de kostprijs voor interne productie 

(direct costing voor make-or-buy beslissing) wenst te kennen.  
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kostprijsberekening item:

type reiniging
type sterilisatie

Aankoopkost instrument
Standaard # keer hergebruik
Kost instrument #DEEL/0!

Verpakkingsmateriaal Type kost / eenheid hoeveelheid (# of m) totaal
One-stepverpakking € 0,00 € 0,00

Laminaat € 0,00 € 0,00
Dustcover € 0,00 € 0,00

activiteit duur (sec) arbeidskost / uur van toepassing? eenheid activiteit

aantal 
instrumenten/ 
eenheid totaal

VUILE ZONE
materiaal uit groene bak halen
materiaal in mandje leggen
materiaal demonteren/openen (indien 
nodig)

€ 18,00 #DEEL/0!

mandjes in ultrasoonbad zetten + 
ultrasoonbad opstarten

€ 18,00 #DEEL/0!

mandje uit ultrasoonbad halen en op rek 
wasmachine plaatsen

€ 18,00 #DEEL/0!

mandje op rek wasmachine plaatsen 
(indien geen ultrasoon)

€ 18,00 #DEEL/0!

rek op kar naar wasmachine verplaatsen € 18,00 #DEEL/0!
rek in wasmachine steken + wasmachine 
opstarten

€ 18,00 #DEEL/0!

manuele reiniging € 18,00 #DEEL/0!
PROPERE ZONE
rek uit wasmachine op kar plaatsen na 
beëindigen wascyclus

€ 18,00 #DEEL/0!

kar verplaatsen naar rek om mandjes op 
te stockeren

€ 18,00 #DEEL/0!

mandje op rek in propere zone plaatsen € 18,00 #DEEL/0!
mandje van rek nemen en naar 
inpaktafel verplaatsen

€ 18,00 #DEEL/0!

materiaal controleren, (assembleren) en 
verpakken (eventueel ticket invullen)

€ 18,00 #DEEL/0!

verpakte instrument in mandje plaatsen € 18,00 #DEEL/0!
mandje op autoclaafkar plaatsen € 18,00 #DEEL/0!
autoclaafkar in autoclaaf plaatsen € 18,00 #DEEL/0!
STERIELE ZONE (MAGAZIJN)
plaatsen van het rek uit de autoclaaf op 
een kar

€ 18,00 #DEEL/0!

transport van item naar logistiek en 
opslag in magazijn

€ 18,00 #DEEL/0!

cyclus kost/cyclus lading/cyclus van toepassing? totaal
manuele reiniging neen € 0,00
ultrasoon € 0,65 € 0,00
machinale reiniging € 3,15 € 0,00
autoclaafcyclus € 3,50 € 0,00

 
KOST ITEM #DEEL/0!

Directe productiekosten 
Directe materiaalkost

Directe arbeidskost

Energie en hulpstoffen

Instrument

 

Figuur 6: algemeen kostenmodel voor berekening kostprijs interne productie bij een make-or-buy beslissing 
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3.3 Kosten in geval van de “make” beslissing (interne productie) 

3.3.1 Kost voor interne verwerking 

Voor elk van de instrumenten of items die binnen de scope van de studie vallen werd het model 

verder aangevuld en uitgewerkt. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de 

goedkopere instrumenten (+ nierbekkens) en anderzijds de duurdere instrumenten waarvan het 

aantal keer hergebruik niet kon worden ingeschat.  

3.3.1.1 Kost interne verwerking van goedkopere instrumenten binnen de scope 

De uitgewerkte versies voor elk van de items zijn toegevoegd in bijlage 3. Een overzicht van de 

interne verwerkingsprijzen voor de goedkopere instrumenten wordt hieronder in Tabel 16 

weergegeven.  

Item Kostprijs interne 
verwerking 

Geschatte aantal 
keer hergebruik 

Schaar Groot 0,33 €/stuk 6 
Pincet anatomisch 0,30 €/stuk 6 
Kocher anatomisch 0,47 €/stuk 6 
Knopsonde 0,20 €/stuk 6 
Schaar Klein 0,38 €/stuk 6 
Nierbekken groot / 
                      klein 

0,76 €/stuk 
0,65 €/stuk 

30 
30 

Tabel 16: kostprijs van interne verwerking voor de goedkopere instrumenten binnen de scope 

Zoals eerder al werd opgemerkt betreffen deze bovenstaande kostprijzen voor de verschillende 

items benaderingen (schattingen) aangezien uitgegaan wordt van een optimale capaciteitsbenutting, 

gemiddelde waarden van verbruiken en een gemiddelde arbeidskost. Indien de capaciteit 

bijvoorbeeld minder optimaal wordt benut, zal de kost per item logischerwijze stijgen. 

3.3.1.2 Kost interne verwerking van duurdere instrumenten binnen de scope 

Voor deze instrumenten kon in het UZ Gent geen inschatting gemaakt worden van het aantal keer 

hergebruik en zal bijgevolg een andere benadering noodzakelijk zijn.  Voor deze instrumenten zal 

nagegaan worden hoeveel keer het item dient hergebruikt te worden om de leveranciersprijs (zie 

paragraaf 3.4 tabel 19) te kunnen benaderen. De kostprijs voor interne verwerking en het te 

benaderen aantal keer hergebruik wordt hieronder (Tabel 17) getoond. De uitgewerkte modellen 

voor kostprijsberekening alsook de samenstelling van de wondhechtingsset worden weergegeven in 

bijlage 3. Opmerking: ballon + masker en doppertang worden niet aangeboden door de leverancier 

en zullen dan ook niet verder behandeld worden.  
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Item Kostprijs interne 
verwerking 

Aantal keer 
hergebruik 

Ballon + masker volw/kind - - 
Naaldvoerder 0,47 €/stuk 100 
Wondhechting 2,44 €/stuk 5000 
Tang Dopper - - 

Tabel 17:kostprijs van interne verwerking voor de dure instrumenten en het te benaderen aantal keer hergebruik voor 
deze kostprijs. 

Bij deze berekeningen dient nog opgemerkt te worden dat de bijkomende kost voor “onderhoud” 

aan de instrumenten in het UZ Gent buiten beschouwing werd gelaten. De kostprijs voor interne 

verwerking zal in werkelijkheid dus nog wat hoger liggen. Volgens het kostprijsmodel moet de 

naaldvoerder minimum 100 keer hergebruikt worden om de kostprijs van de leverancier te kunnen 

benaderen, voor de wondhechtingsset zou dit 5000 keer moeten zijn. Indien het aantal keer 

hergebruik ver onder deze aantallen ligt, kan dus een mogelijk financieel voordeel gehaald worden 

uit het uitbesteden van deze items. Om dit financieel voordeel te bepalen, dient het werkelijke aantal 

keer hergebruik gekend te zijn. Bovenstaande benadering voor de wondhechtingsset is echter een 

heel sterke vereenvoudiging, aangezien een set samengesteld wordt uit verschillende instrumenten 

(zie bijlage 3) waarvan de snelheid van slijtage zal verschillen afhankelijk van de toepassing. Om een 

echt correcte inschatting te maken zou voor elk van de instrumenten in de set afzonderlijk een 

opvolging van het aantal keer hergebruik moeten gebeuren.     

3.3.2 Opportuniteitskost ten gevolge van het houden van voorraad 

Verder kan ook nog rekening gehouden worden met de opportuniteitskost verbonden met het feit 

dat geen vervanging meer nodig is van de voorraad aan nieuwe instrumenten. Indien het UZ zelf de 

items aankoopt en verwerkt, zal er ook een bepaalde voorraad aan items ter beschikking zijn die 

werden aangekocht door de centrale sterilisatie afdeling. Indien gekozen zou worden voor 

uitbesteding dient deze hoeveelheid niet aangekocht te worden. In dat geval wordt enkel betaald 

aan de leverancier per verbruikt item. De kost voor het houden van voorraad valt dan ten laste van 

de leverancier. Hieronder in Tabel 18 wordt de voorraad weergegeven die wordt gehouden van de 

top 10 items en de kost die daarmee samengaat. De voorraad die reeds aanwezig is, zal echter 

behouden blijven en de opportuniteit schuilt in het feit dat een vervangingskost zou wegvallen. Uit 

de tabel blijkt echter dat de voorraad aan nieuwe instrumenten en dus de daarmee verbonden kost, 

klein is. Bijgevolg zal deze “opportuniteit” niet doorslaggevend zijn.  
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Artikel  Aantal in 
voorraad 

Kost/eenheid Kost 
voorraad 

Schaar Groot 0 1,25 €/stuk 0 € 
Pincet anatomisch 100 1,08 €/stuk 108 € 
Kocher anatomisch 0 2,10 €/stuk 0 € 
Knopsonde 260 0,58 €/stuk 150,8 € 
Schaar Klein 90 1,25 €/stuk 112,5 € 
Ballon + masker volw/kind 0 145,70 €/stuk 0 € 
Naaldvoerder 0 35 €/stuk 0 € 
Nierbekken groot /  
                       klein 

0 
0 

9,20 €/stuk 
8,45 €/stuk 

0 € 
0 € 

Wondhechting 0 506 €/stuk 0 € 
Tang Dopper 0 30 €/stuk 0 € 

Tabel 18: Kostprijs van de voorraad voor de verschillende instrumenten. 3.4 Kosten in geval van “buy beslissing” of outsourcing 

Sterima-Vanguard is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de aanmaak en de verkoop/verhuur van 

steriele verzorgingssets die metalen instrumenten bevatten alsook van individueel verpakte metalen 

instrumenten. Wanneer gekozen wordt voor outsourcing van bepaalde CSA activiteiten, staat het 

bedrijf in voor het aanleveren van verpakte en gesteriliseerde instrumenten en sets aan het 

ziekenhuis. Wanneer een overeenkomst wordt aangegaan met de firma voor outsourcing, worden de 

metalen instrumenten gehuurd en na gebruik aan de firma terug bezorgd in bevuilde toestand.  

De instrumenten worden na gebruik opgehaald in het ziekenhuis in rolcontainers die eigendom zijn 

van Sterima-Vanguard en in bruikleen (gratis) ter beschikking worden gesteld. De frequentie van 

ophaling van instrumenten wordt contractueel vastgelegd (na afspraak tussen ziekenhuis en bedrijf) 

en over het algemeen bedraagt de frequentie 1 tot 2 keer per week. De firma Sterima-Vanguard 

verbindt zich er ook toe om bestellingen die geplaatst worden vόόr 12 uur de volgende vaste 

leveringsdag te leveren.  

De huur van instrumenten gebeurt tegen eenheidsprijzen per stuk en per levering. Deze 

eenheidsprijzen per stuk en per levering voor de instrumenten die binnen de scope van deze thesis 

vallen, worden in Tabel 19 weergegeven en zijn gebaseerd op een offerte op datum van 27/04/2012 

en rekening houdende met een bepaalde afnamehoeveelheid. Doppertang en ballon (+ masker) zijn 

instrumenten die niet kunnen aangeboden worden, en worden bijgevolg niet vermeld in 

onderstaande tabel.  
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Item Kostprijs in geval 
van “huur” (prijs 

excl btw) 

Afname op 
jaarbasis 

SCHAAR 14 CM M (= schaar groot) 0,3284  € 50.340 
ANATOMISCH PINCET 14CM M  0,2075  € 14.160 
KOCHER 14 CM M (= Kocher anatomisch) 0,3514 € 9.996 
Knopsonde 0,2248 € 9.168 
MICROSCHAAR 11 CM M (= Schaar Klein) 0,3878 € 7.692 
NAALDVOERDER HEGAR M (= Naaldvoerder) 0,4349 € 2.292 
NIERBEKKEN 750 CC 0,7778 € 2.268 
Wondhechting 2,3021 € 1.668 

Tabel 19: Kostprijzen items bij STERIMA-VANGUARD 3.5 Bijkomende financiële overwegingen bij de make-or-buy beslissing. 

In voorgaande paragrafen werd de kost voor interne productie en de kost in geval van outsourcing 

bepaald en weergegeven. Naast de kost voor interne verwerking versus de kost per instrument in 

geval van outsourcing moeten ook andere mogelijke financiële overwegingen in rekening gebracht 

worden bij het nemen van een make-or-buy beslissing.  

3.5.1 Impact op workload (benodigde FTE) 

Indien gekozen wordt om een bepaald pakket aan activiteiten (instrumenten) te gaan uitbesteden, 

zal dit impact hebben op de workload en bijgevolg ook op de benodigde full time equivalents (FTE).  

Aangezien ballon (+ masker) en doppertang niet aangeboden worden door Sterima-Vanguard, 

worden deze beide items verder niet in rekening gebracht. 

Rekening houdende met de registraties in maart 2012 (referentiemaand), wordt bepaald hoeveel 

directe arbeid niet meer zal moeten geleverd worden binnen het CSA. Activiteiten zoals het 

verzamelen van materiaal (voor het binnengebracht wordt bij CSA) en andere logistieke activiteiten 

zullen gelijk blijven, en zullen geen besparing in workload opleveren. Voor elk instrument dat binnen 

de scope valt en kan aangeboden worden door Sterima-Vanguard, werd de totale arbeidstijd nodig 

om het instrument te verwerken bepaald (dit rekening houdende met de groottes van de ladingen). 

Op basis van deze arbeidstijd en de registraties kan de totale tijdsduur om de instrumenten te 

verwerken bepaald worden per maand. Dit wordt hieronder in Tabel 20 getoond.  
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Artikel Aantal Tot arbeid/item 
(sec) 

totaal (sec) 
/maand 

uren/maand

Schaar Groot 4195 16,31 68420,45 19,01 
Pincet anatomisch 1180 15,42 18195,60 5,05 
Kocher anatomisch 833 16,31 13586,23 3,77 
Knopsonde 764 13,91 10627,24 2,95 
Schaar Klein 641 26,31 16864,71 4,68 
Naaldvoerder 191 16,31 3115,21 0,87 
Nierbekken  189 25 4725,00 1,31 
Wondhechting 139 117,29 16303,31 4,53 
TOTAAL       40,86 

Tabel 20: Invloed outsourcing op workload 

Uit bovenstaande blijkt dat indien gekozen zou worden voor het uitbesteden van de instrumenten 

voor diensten die in het aangeboden gamma van Sterima-Vanguard voorkomen, maandelijks 

ongeveer 40 arbeidsuren vrijkomen. Dit komt overeen met 0,25 FTE en een kost van ongeveer 720 

euro per maand. Het spreekt voor zich dat wanneer dergelijke workload wegvalt, het belangrijk is om 

de vrijgekomen “arbeidsuren” in te vullen door bijvoorbeeld andere activiteiten (met toegevoegde 

waarde) of dat deze gerationaliseerd worden. 

3.5.2 Andere overwegingen 

Eerst en vooral is het van belang dat de “goederenstromen” duidelijk gescheiden worden. Materiaal 

dat gehuurd wordt, mag niet vermengd worden met eigen materiaal. Indien eigen materiaal meegaat 

met de stroom naar de leverancier,  gaat dit verloren. Sterima-Vanguard werkt immers met een 

“poolsysteem”, waarbij instrumenten afkomstig van verschillende klanten samengebracht en 

verwerkt worden.  Eens terug bij de leverancier kan dus niet achterhaald worden van welke klant het 

materiaal afkomstig is. Indien hier niet voldoende aandacht aan wordt besteed in het ziekenhuis, kan 

dit ertoe leiden dat sneller materiaal moet vervangen worden omdat instrumenten verloren raken in 

de goederenstroom naar de leverancier.   

Een bijkomende belangrijke opmerking is dat het ziekenhuis aansprakelijk is voor de schade die aan 

de gehuurde en in bruikleen gekregen goederen teweeg gebracht wordt, met uitzondering van 

slijtage. Het ziekenhuis is met andere woorden ook aansprakelijk voor verlies van het materiaal door 

diefstal of vernieling, enz. Aangezien bij de leverancier gewerkt wordt met een poolsysteem, zal dit in 

praktijk niet snel opgemerkt worden, maar indien het opgemerkt wordt, zullen aankoopprijzen 

doorgerekend worden aan het ziekenhuis.  
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4 Niet financiële overwegingen bij de make-or-buy beslissing  4.1 Kwaliteit 

In het geval van de instrumenten die binnen de scope vallen van deze scriptie, kan gesteld worden 

dat de gewenste kwaliteit zeker kan “aangekocht” worden, ondanks de specifieke kwaliteitseisen die 

ook steeds strenger worden. De externe leverancier is immers een ervaren bedrijf op vlak van 

steriele dienstverlening en kwaliteit. In theorie zou er met andere woorden geen kwaliteitsverschil 

mogen bestaan tussen de “make” en de “buy” optie. 

Indien gekozen wordt voor interne productie heeft men anderzijds wel een betere controle over de 

kwaliteit en kan snel ingegrepen worden bij kwaliteitsafwijkingen. Inspectie van inkomend materiaal 

bij uitbesteding kan in dit geval niet toegepast worden, gezien het materiaal dient steriel gehouden 

te worden.   4.2 Kwantiteit 

Bij het nemen van een make-or-buy beslissing is kwantiteit over het algemeen een minder belangrijk 

element, maar dit betekent niet dat dit niet moet in rekening gebracht worden. Zoals eerder al werd 

aangegeven in de literatuurstudie kan het belangrijk zijn dat de aantallen van de instrumenten die 

worden uitbesteed voldoende groot zijn om bij de leverancier rendabel te zijn. Bij Sterima-Vanguard 

wordt geen bepaalde minimale hoeveelheid vooropgesteld die dient afgenomen te worden, maar 

het is vanzelfsprekend dat de kostprijs voor uitbesteding sterk zal beïnvloed worden door deze 

hoeveelheid. Wanneer de jaarlijkse afname beperkter is, zal ook de huurprijs hoger zijn. In het geval 

van de top 10 instrumenten, is de afname relatief hoog, waardoor “gunstigere” prijzen kunnen 

aangeboden worden. De offerteprijzen zijn in het geval van de instrumenten die binnen de scope 

vallen dan ook vergelijkbaar met de prijzen voor interne productie. Indien zou gekozen worden voor 

het uitbesteden van meerdere instrumenten (buiten de top 10), is het dus belangrijk om hier 

rekening mee te houden, aangezien afhankelijk van de afnamehoeveelheid het prijsverschil groter 

(en minder gunstig) kan worden. 4.3 Afhankelijkheid van de externe leverancier 

Gezien er in België heel weinig spelers zijn op de markt om CSA activiteiten te gaan uitbesteden, 

betekent dit dat de externe leverancier zich in een superieure positie bevindt ten opzichte van het 

ziekenhuis (de klant). In dit opzicht is het belangrijk de bedenking te maken dat de leverancier 

relatief makkelijk de prijzen (die nu van toepassing zijn) kan opdrijven. Dit betekent dat de financiële 
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uitkomst van vandaag verschillend kan zijn van de uitkomst in de toekomst indien gekozen wordt 

voor uitbesteding en de leverancier de prijzen aanpast. Het is dan ook van belang voor het ziekenhuis 

dat bij contractonderhandelingen hier rekening mee gehouden wordt en dat duidelijke afspraken 

contractueel worden vastgelegd.   

Doordat de volledige uitbesteding van de sterilisatie activiteiten binnen het UZ Gent alsook de 

uitbesteding van sets voor OK’s (hun core-business) niet ter discussie gesteld wordt, zal de 

afhankelijkheid van de externe leverancier relatief beperkt blijven. Indien nodig, is het terug 

omschakelen op interne productie onmiddellijk mogelijk aangezien de kennis en de capaciteit 

volledig binnen het UZ aanwezig blijft.  4.4 Bespreking mogelijke andere risico’s in geval van outsourcing 

Doordat enkel instrumenten voor diensten binnen de scope vallen en dus de core-business 

(sterilisatie van sets bestemd voor operatiekwartier) intern gehouden wordt, is het risico op verlies 

van vaardigheden en kennis van processen (interne expertise) verwaarloosbaar of nagenoeg 

onbestaand.   

Wat wel een mogelijk “risico” is, en waarmee dus rekening moet gehouden worden, is een 

verminderde flexibiliteit. Indien alles intern verwerkt wordt is het mogelijk  om instrumenten aan te 

leveren die dringend nodig maar niet onmiddellijk beschikbaar zijn in het magazijn. Indien de 

instrumenten worden uitbesteed, wordt het ziekenhuis afhankelijk van de afgesproken 

leverfrequentie en -termijnen. Het is dus belangrijk om hiermee zoveel als mogelijk rekening te 

houden bij een contractonderhandeling en het vastleggen van de leverfrequenties.  

Tot slot kan ook nog het mogelijke risico op transportproblemen aangehaald worden. Belangrijk is 

dus, indien er meerdere mogelijke leveranciers zijn, dit in overweging te nemen. In het ideale geval is 

de vestiging van de leverancier niet te veraf en is de bereikbaarheid van het ziekenhuis optimaal. In 

het geval van Sterima-Vanguard is de vestiging voor medische dienstverlening in België gesitueerd in 

Bissegem, Kortrijk. Met andere woorden het risico op transportproblemen is verwaarloosbaar. 
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DEEL 3 Discussie en conclusie   

1 Inleiding 
 

Voor de OK’s is de centrale sterilisatieafdeling de drijvende kracht voor de goederenstroom van 

medische hulpmiddelen. Belangrijke elementen voor deze afdeling zijn dan ook het afleveren van de 

vereiste kwaliteit en het beheersen van de stroom medische hulpmiddelen. Naast het beleveren van 

de OK’s, staat de CSA in het UZ Gent ook in voor het voorzien van instrumenten op de verschillende 

diensten. Dit wordt als de niet-core business activiteit van de afdeling beschouwd. Om de stroom aan 

medische hulpmiddelen naar het OK toe beter te kunnen beheersen, en zich dus meer op de core-

business activiteiten te kunnen concentreren, wil men in het UZ Gent outsourcing van bepaalde 

activiteiten in overweging nemen. Het is belangrijk dit op een correcte manier te doen, zodat finaal 

geen activiteiten worden uitbesteed die beter niet zouden uitbesteed worden.  

2 Resultaten en discussie 

Voor de case in geval van het UZ Gent, werd in eerste instantie de financiële kant van de make-or –

buy beslissing beschouwd. Hiervoor werd een kostenmodel opgemaakt gebaseerd op de relevante 

kosten. Aangezien aanpassingen van de capaciteit niet in overweging worden genomen, is het 

kostenmodel beperkt tot het bepalen van de directe productiekosten. Om deze directe 

productiekosten te bepalen werden een aantal veronderstellingen gemaakt, zoals voor de 

cyclusprijzen per instrument, waarbij uitgegaan werd van een optimaal inzetten van de capaciteit. Dit 

betekent dat de prijzen voor interne productie in werkelijkheid mogelijks iets hoger zullen liggen, 

aangezien de veronderstelde situatie praktisch nooit zal voorvallen.  

Binnen de scope van deze scriptie vallen een reeks goedkopere instrumenten, waarvan het aantal 

keer hergebruik ingeschat werd op 6 keer, alsook een aantal duurdere instrumenten, waarvan geen 

inschatting kon gemaakt worden van het aantal keer hergebruik. Voor beide soorten instrumenten 

werd bijgevolg een andere benadering gebruikt om na te gaan of outsourcing al dan niet interessant 

kan zijn. Een overzicht van de prijzen voor interne productie vs. de kostprijs bij outsourcing voor de 

reeks “goedkopere” instrumenten wordt hieronder in Tabel 21 weergegeven.  
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Item Kostprijs in geval 
van outsoucing 

Kostprijs interne 
productie 

SCHAAR 14 CM M (= schaar groot) 0,3284  € 0,33 € 
ANATOMISCH PINCET 14CM M  0,2075  € 0,30 € 
KOCHER 14 CM M (= Kocher anatomisch) 0,3514 € 0,47 € 
Knopsonde 0,2248 € 0,20 € 
MICROSCHAAR 11 CM M (= Schaar Klein) 0,3878 € 0,38 € 
NIERBEKKEN  0,7778 € 0,76 € 

Tabel 21: overzicht kostprijzen interne productie vs outsourcing voor de reeks “goedkopere” instrumenten 

Het is duidelijk dat voor bovenstaande items de kostprijs voor interne productie vergelijkbaar is aan 

de leveranciersprijs. Bijgevolg kan voor deze instrumenten geen direct financieel voordeel gehaald 

worden uit de outsourcing van deze activiteiten. 

In het geval van de “duurdere” items werd het aantal keer hergebruik, nodig om de leveranciersprijs 

te benaderen, bepaald. De resultaten worden hieronder in Tabel 22 getoond.  

Item Kostprijs in geval 
van outsoucing 

Kostprijs interne 
productie 

Aantal keer 
hergebruik 

NAALDVOERDER  0,4349 €/stuk 0,47 €/stuk 100 
Wondhechting 2,3021 €/stuk 2,44 €/stuk 5000 

Tabel 22: overzicht kostprijs outsourcing en aantal keer hergebruik nodig om de leveranciersprijs te benaderen 

In het geval van de duurdere instrumenten blijkt dat het aantal keer dat deze instrumenten moeten 

hergebruikt worden om de leveranciersprijs te kunnen benaderen hoog zijn en in het geval van de 

wondhechtingsset onrealistisch hoog. Wanneer deze instrumenten dus veel minder hergebruikt 

worden dan de hierboven weergegeven aantallen, kan het outsourcen van deze items een financieel 

voordeel opleveren. Hoe groot dit voordeel al dan niet zal zijn, hangt af van het effectieve aantal keer 

hergebruik, dat in kaart zou moeten gebracht worden.  

Andere mogelijke financiële voordelen in het geval van outsourcing zijn het wegvallen van de 

vervangingskost voor het houden van voorraad nieuwe instrumenten en een verminderde workload 

(0,25 FTE). De vervangingskost voor het houden van voorraad is echter minimaal en kan bijgevolg 

niet doorslaggevend zijn bij het nemen van de make-or-buy beslissing. In het geval van de 

verminderde workload is het bovendien van belang dat de vrijgekomen arbeidsuren ofwel nuttig 

worden ingevuld ofwel gerationaliseerd worden. Indien men dit niet zou doen, zou dit een extra kost 

betekenen die in rekening dient gebracht te worden bij uitbesteding.  Daarnaast dient ook 

opgemerkt te worden dat, indien gekozen wordt voor uitbesteding, de totale kostprijs per verwerkt 

item voor de “niet-uitbestede” instrumenten, zal toenemen. De overheadkosten zullen dan immers 
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over een kleiner volume moeten gespreid worden. Indien bovendien de capaciteit niet volledig meer 

opgevuld wordt, zal ook hier een bijkomende kost aan verbonden zijn. Tenslotte zijn er ook mogelijks 

nog verborgen kosten, zoals de kost van verlies aan eigen materiaal in de flow naar de leverancier, 

indien zou gekozen worden voor uitbesteding van activiteiten.   

Naast de financiële zijn er ook andere aspecten die belangrijk zijn om een correcte beslissing te 

nemen. Een mogelijk risico waarmee men kan te maken krijgen wanneer gekozen wordt voor 

uitbesteding, is een verminderde flexibiliteit. Daar waar bij interne productie relatief snel en 

makkelijk materiaal kan aangeleverd worden bij noodgevallen, zal dit bij uitbesteding moeilijker (en 

mogelijks duurder) zijn. Een ander nadeel is de grotere hoeveelheid voorraad aan instrumenten die 

zal nodig zijn, aangezien dat materiaal dat naar de leverancier gestuurd wordt gedurende 2 weken 

niet beschikbaar is. Een grotere voorraad impliceert ook een extra kost. Verlies aan kwaliteit en 

kennis, alsook afhankelijkheid van de leverancier vormen daarentegen geen risico’s bij het 

uitbesteden van de beschouwde items. Omdat de scope beperkt is tot enkele instrumenten en dus 

intern nog heel veel andere instrumenten en sets zullen verwerkt worden, zal ook de kennis niet 

verloren gaan. Bovendien is het terug overschakelen naar interne productie, indien nodig, relatief 

eenvoudig, daar de capaciteit en kennis voorhanden blijft.  

3 Besluit 

Binnen de scope van items die in aanmerking komen voor uitbesteding moet een onderscheid 

gemaakt worden tussen twee types instrumenten. Enerzijds zijn er de goedkopere instrumenten 

waarbij uitbesteding niet omiddellijk zou leiden tot een direct financiëel voordeel, aangezien de prijs 

voor interne productie overeenkomt met de leveranciersprijs. Voor dit type instrumenten kan enkel 

een financieel voordeel gehaald worden uit een besparing op workload, mits de voorwaarde dat de 

vrijgekomen arbeidsuren ook gerationaliseerd worden. In het geval van deze groep instrumenten is 

het belangijk de vraag te stellen of de besparing in FTE opweegt tegen de risico’s van het outsourcen.  

Anderzijds vallen binnen de scope ook een tweetal duurdere items, die meerdere keren hergebruikt 

worden. Het aantal keer hergebruik zou echter zeer hoog moeten zijn om de leveranciersprijs te 

kunnen benaderen. Voor dit type instrumenten zou uitbesteding hoogstwaarschijnlijk een direct 

financieel voordeel kunnen opleveren. Hoe groot dit directe financiële voordeel is, hangt af van het 

aantal keer hergebruik van de verschillende instrumenten. Om de rekening te maken dienen deze 

aantallen in kaart gebracht te worden. Naast het directe financiële voordeel, gelden voor deze 

instrumenten dezelfde indirecte voordelen als de goedkopere instrumenten alsook dezelfde risico’s. 



 
62 

In het geval van de duurdere instrumenten is het dus mogelijk dat de voordelen wel opwegen tegen 

de nadelen.  

Zoals de scope nu gedefiniëerd werd, kan gesteld worden dat outsourcing een minder gunstige 

uitkomst is van de make-or-buy beslissing. Wanneer de scope echter zou geherdefinieerd worden 

naar de duurdere instrumenten voor diensten en poli’s is het mogelijk dat outsourcing wel 

interessant wordt. Het spreekt voor zich dat eerst de beide kostprijzen dan opnieuw dienen 

vergeleken te worden om dit met zekerheid te kunnen stellen. Aangezien het dan 

hoogstwaarschijnlijk instrumenten of items zal betreffen die minder frequent worden gebruikt, zal 

immers ook de prijs van de leverancier minder gunstig zijn (minder grote afnamehoeveelheid 

betekent hogere prijzen).  Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat alle bovenstaande 

resultaten betrekking hebben op een make-or-buy beslissing waarbij een restrictie werd opgelegd in 

verband met de beschikbare capaciteit, die ongewijzigd blijft. Indien deze restrictie zou wegvallen, is 

het mogelijk dat de uitkomst van de make-or-buy beslissing ook beïnvloed wordt. Wijzigingen in 

capaciteit betekent dan wel dat men te maken heeft met een (des)investeringsbeslissing, waardoor 

ook een ander kostenmodel zal moeten gebruikt worden om de beslissing financiëel te benaderen. 

Kosten die in het huidige model niet zijn opgenomen, zoals afschrijving van apparatuur, worden in 

dat geval wel relevant en dienen bijgevolg in rekening gebracht te worden.  
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Bijlage 1 Registraties instrumenten CSA Maart 2012 
 

Artikel UZ 1 Aantal UZ 
1 

Aantal UZ 
2 

Aantal 
Tot 

Accordeonslang 0 4 4 
Babylog 0 10 10 
Babylog peer 0 1 1 
Babylog stuk 0 1 1 
Balgje 0 0 0 
Ballon + masker volw/kind 0 238 238 
Ballon bruin 0 2 2 
Ballon grijs 0 2 2 
Ballon groen 0 2 2 
Ballon roze 0 1 1 
Ballonsonde 0 2 2 
Bedpan 0 0 0 
Bevochtiger 0 2 2 
Bipolaire kabel + pincet 0 1 1 
blaassonde 0 0 0 
Blok grijs 0 0 0 
Bokaal glas 0 0 0 
Bullowset 0 0 0 
Canule 0 0 0 
Canule keel 0 0 0 
Catheter 0 0 0 
Centraal infuus 0 0 0 
Curette 2 1 3 
Diathermiesnoer 0 50 50 
Dilatoren 0 38 38 
Dissectieset 0 1 1 
Doekklemmen 0 4 4 
Draad 0 0 0 
Drager verstuiver 0 0 0 
Elektrode 0 0 0 
Enucleatieset oftalmologie 0 1 1 
Filter 0 28 28 
Filter Macquet 0 2 2 
Haak 0 0 0 
Haakjes 2 2 4 
Horlogeglas 0 4 4 
Intubatieslang 0 0 0 
Irrigator 0 0 0 
Kabel blauw 0 3 3 
Kabels 0 100 100 
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Kan 2 0 2 
Kelk 0 2 2 
Klep + filter 0 2 2 
Klep grijs 0 1 1 
Knopsonde 168 596 764 
Kocher anatomisch 74 759 833 
Kocher chirurgisch 8 23 31 
Koffielepel 0 4 4 
Kom 0 0 0 
Kom blauw 0 14 14 
Lepel groot 0 1 1 
Logicleiding 0 2 2 
Lus (geel - groen) 0 1 1 
Maatbeker 0 0 0 
Magneet 0 5 5 
Mandrain 0 2 2 
Masker 0 51 51 
Mondstuk 0 4 4 
Monopolaire kabel 0 0 0 
Mosquito anatomisch 
gebogen 

0 3 3 

Mosquito anatomisch recht 12 44 56 
Mosquito chirurgisch gebogen 0 0 0 
Mosquito chirurgisch recht 0 2 2 
Naaldvoerder 0 191 191 
Navelcatheterisatie 0 0 0 
Neusspeculum 0 18 18 
Nierbekken groot / klein 28 161 189 
Nietjesmachine 0 0 0 
Oogschelp 0 0 0 
Oorspeculum 0 19 19 
ORL set 0 0 0 
Pin + mandrin 0 0 0 
Pincet 20 0 20 
Pincet anatomisch 192 988 1180 
Pincet Bajonet 10 11 21 
Pincet chirurgisch 2 22 24 
Pincet fijn 0 0 0 
Pincet iris gebogen 0 1 1 
Pincet iris recht 0 0 0 
Plateau 0 11 11 
PM kabel 0 107 107 
PM linnen 0 0 0 
PM set 0 46 46 
Pomp zuurstof 0 1 1 
Portex tussenstuk 0 3 3 
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Pot glas 0 0 0 
Pot metaal 0 1 1 
Punktieset (ascites) 0 0 0 
Punktieset (bot) 0 0 0 
Punktieset (lumbaal) 0 0 0 
Punktieset (pleura) 0 0 0 
Punktieset (sternum) 0 0 0 
Schaar Groot 416 3779 4195 
Schaar Klein 138 503 641 
Schaar klein gebogen 0 1 1 
Schaar liston 0 1 1 
Schaar Mayo 0 19 19 
Schaar McIndoe 0 1 1 
Schroevendraaier 0 2 2 
Servostukken 0 2 2 
Set zwarte stukken 0 0 0 
Slang klein / groot 0 0 0 
Slang transportcouveuse 0 0 0 
Slangentang 0 0 0 
Sleufsonde 8 57 65 
Sonde Rush 0 8 8 
Spatel 0 0 0 
Speculum 0 8 8 
Spoelkan 0 0 0 
Spoelnaald 4 21 25 
Statief groot / klein 2 117 119 
Tang 2 0 2 
Tang biopsie 0 0 0 
Tang Dopper 0 125 125 
Tang knip 0 1 1 
Tang Magyll 0 25 25 
Teletermometer 0 0 0 
Tongspatel 10 21 31 
Tracheaset 0 0 0 
Trechter rood 0 2 2 
Tussenstuk 0 2 2 
Urinaal 0 0 0 
Veiligheidsspeld 0 1 1 
Verbandkom 0 26 26 
Verstuiver 0 3 3 
Verbandset 0 6 6 
Verlosset 0 0 0 
Waskom 0 85 85 
Wattedrager 0 0 0 
Weitlaner 0 1 1 
Werkset cornea 0 1 1 
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Wondhaakje 0 1 1 
Wondhechting 0 139 139 
Wondspoelnaald 2 26 28 
Zenuwhaak 0 0 0 
Zuiger  4 2 6 
Zuiger + mandrain 0 0 0 
Zuurstofreservoir 0 15 15 
Zwarte ballon 0 1 1 
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Bijlage 2 Overzicht gebruikte verpakkingen en bijhorende kostprijzen 
 

STERIKING kost / 
verpakking 

verpakking aantal/ 
verpakking 

kost/ 
eenheid 

KING ONE STEP 45X45 REF 62018 € 92,928 1DS480 480 € 0,194 
KING ONE STEP 60x60 REF 62024 € 78,408 1DS240 240 € 0,327 
KING ONE STEP 76X76 REF KC6203 € 71,438 1DS144 144 € 0,496 
KING ONE STEP 101X101REF KC62 € 98,736 1DS120 120 € 0,823 
KING ONE STEP 121X121 REF K € 126,563 1DS96 96 € 1,318 
KING ONE STEP 137X137 REF K € 80,725 1DS48 48 € 1,682 
KING ONE STEP 137X182 REF K € 138,230 1DS48 48 € 2,880 

 

 

LAMINAAT kost / 
verpakking 

verpakking aantal (stuks of 
m)/ verpakking 

kost / 
eenheid 

ZAK LAMINAAT 75x270 mm € 81,022 1 DS3600 3600 € 0,023 
ZAK LAMINAAT 120x400 mm € 70,132 1 DS1200 1200 € 0,058 
ZAK LAMINAAT 100x200 mm € 35,066 1 DS1800 1800 € 0,019 
ZAK LAMINAAT 150x350 mm € 94,525 1 DS1800 1800 € 0,053 
ZAK LAMINAAT 150x270 mm € 75,577 1 DS1800 1800 € 0,042 
ZAK LAMINAAT 200x320 mm € 113,256 1 DS1200 1200 € 0,094 
ZAK LAMINAAT 10x27 mm € 80,949 1 DS3000 3000 € 0,027 
ZAK LAMINAAT 200x420 mm € 60,258 1 DS 600 600 € 0,100 
ZAK LAMINAAT 270x350 mm € 61,202 1 DS 600 600 € 0,102 
ZAK LAMINAAT 15x20 mm € 37,752 1 DS1200 1200 € 0,031 
ROL LAMINAAT 50 mm € 12,439 1 ROL 200 € 0,062 
ROL LAMINAAT 75 mm € 15,754 1 ROL 200 € 0,079 
ROL LAMINAAT 90 mm € 22,506 1 ROL 200 € 0,113 
ROL LAMINAAT 15 cm € 31,460 1 DS 2 400 € 0,079 
ROL LAMINAAT 20 cm € 39,736 1 ROL 200 € 0,199 
ROL LAMINAAT 32 cm zonder plooi € 59,532 1 ROL 200 € 0,298 
ROL LAMINAAT 400 mm € 84,289 1 ROL 200 € 0,421 
ZAK LAMINAAT 75x150 mm € 36,010 1 DS2400 2400 € 0,015 
LAMINAAT/TYVEC ROL 75 mmx70 mm € 72,131 1 DS 4 280 € 0,258 
LAMINAAT/TYVEC ROL 100 mmx70 mm € 92,933 1 DS 4 280 € 0,332 
LAMINAAT/TYVEC ROL 150 mmx70 mm € 135,520 1 DS 4 280 € 0,484 
LAMINAAT/TYVEC ROL 200 mmx70 mm € 89,545 1 DS2 140 € 0,640 
LAMINAAT/TYVEC ROL 250 mmx70 mm € 116,158 1 DS2 140 € 0,830 
LAMINAAT/TYVEC ROL 300 mmx70 mm € 130,675 1 DS2 140 € 0,933 
LAMINAAT/TYVEC ROL 400 mmx70 mm € 99,218 1 ST 70 € 1,417 
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DUSTCOVER kost / 
verpakking 

verpakking aantal/ 
verpakking 

kost / 
eenheid 

Dustcover 60x76 cm € 78,771 1 DS100 100 € 0,788 
Dustcover 40x76 cm € 53,869 1 DS100 100 € 0,539 
Dustcover 20x30 cm € 81,118 1 DS500 500 € 0,162 
Dustcover 40x55 cm € 108,961 1 DS250 250 € 0,436 
Dustcover beschermzakje 15x25 cm € 69,103 1 DS500 500 € 0,138 
Dustcover beschermzakje 20x30 cm € 81,118 1 DS500 500 € 0,162 

 

Andere kost / 
verpakking 

verpakking aantal/ 
verpakking 

kost/ 
eenheid 

zak tegen stof € 128,410 1DS750 750 € 0,171 
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Bijlage 3 Kostprijsberekeningen voor interne productie  Bijlage 3.1 Kostprijsberekening kleine schaar 
kostprijsberekening item:

type reiniging machinale reiniging
type sterilisatie stoomsterilisatie

Aankoopkost instrument € 1,25
Standaard # keer hergebruik 6
Kost instrument € 0,21

Verpakkingsmateriaal Type kost / eenheid hoeveelheid (# of m) totaal
One-stepverpakking niet van toepassing € 0,00 0 € 0,00

Laminaat ZAK LAMINAAT 100x200 mm € 0,02 1 € 0,02
Dustcover niet van toepassing € 0,00 0 € 0,00

activiteit duur (sec) arbeidskost / uur van toepassing? eenheid activiteit

aantal 
instrumenten/ 
eenheid totaal

VUILE ZONE
materiaal uit groene bak halen
materiaal in mandje leggen
materiaal demonteren/openen (indien 
nodig)

3 18 ja instrument 1 € 0,0150

mandjes in ultrasoonbad zetten + 
ultrasoonbad opstarten

12 18 ja lading ultrasoon 300 € 0,0002

mandje uit ultrasoonbad halen en op rek 
wasmachine plaatsen

5 18 ja mandje (wasmachine) 75 € 0,0003

mandje op rek wasmachine plaatsen 
(indien geen ultrasoon)

3 18 neen mandje (wasmachine) 75 € 0,0000

rek op kar naar wasmachine verplaatsen 6 18 ja rek 900 € 0,0000
rek in wasmachine steken + wasmachine 
opstarten

15 18 ja rek 900 € 0,0001

manuele reiniging 0 18 neen instrument 1 € 0,0000
PROPERE ZONE
rek uit wasmachine op kar plaatsen na 
beëindigen wascyclus

15 18 ja rek 900 € 0,0001

kar verplaatsen naar rek om mandjes op 
te stockeren

5 18 ja rek 900 € 0,0000

mandje op rek in propere zone plaatsen 2 18 ja mandje (wasmachine) 75 € 0,0001
mandje van rek nemen en naar 
inpaktafel verplaatsen

5 18 ja mandje (autoclaaf) 20 € 0,0013

materiaal controleren, (assembleren) en 
verpakken (eventueel ticket invullen)

20 18 ja instrument 1 € 0,1000

verpakte instrument in mandje plaatsen 2 18 ja instrument 1 € 0,0100
mandje op autoclaafkar plaatsen 5 18 ja mandje (autoclaaf) 20 € 0,0013
autoclaafkar in autoclaaf plaatsen 15 18 ja autoclaafkar 320 € 0,0002
STERIELE ZONE (MAGAZIJN)
plaatsen van het rek uit de autoclaaf op 
een kar

15 18 ja autoclaafkar 320 € 0,0002

transport van item naar logistiek en 
opslag in magazijn

10 18 ja mandje (autoclaaf) 20 € 0,0025

cyclus kost/cyclus lading/cyclus van toepassing? totaal
manuele reiniging neen € 0,0000
ultrasoon € 0,65 300 ja € 0,0022
machinale reiniging € 3,15 900 ja € 0,0035
autoclaafcyclus € 3,50 320 ja € 0,0109

 
KOST ITEM € 0,38

Schaar Klein

Directe productiekosten 
Directe materiaalkost

Directe arbeidskost

Energie en hulpstoffen

Instrument
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Lading ultrasoon kleine schaar 
aantal mandjes/us 4 (kleine) 
aantal instrumenten 75 klein mandje 

Totaal 300 instr/us 

lading wasmachine kleine schaar 
aantal mandjes/Wasmachine 12 kleine 
aantal instrumenten/mandje 75 klein mandje 
Totaal 900 instr/wascyc 

lading autoclaaf kleine schaar 
aantal mandjes/autoclaaf 16 kleine 
aantal instrumenten/mandje 20 klein mandje 
Totaal 320 instr/stercycl 
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 Bijlage 3.2 Kostprijsberekening grote schaar 
kostprijsberekening item:

type reiniging machinale reiniging
type sterilisatie stoomsterilisatie

Aankoopkost instrument € 1,25
Standaard # keer hergebruik 6
Kost instrument € 0,21

Verpakkingsmateriaal Type kost / eenheid hoeveelheid (# of m) totaal
One-stepverpakking niet van toepassing € 0,00 0 € 0,00

Laminaat ZAK LAMINAAT 100x270 mm € 0,03 1 € 0,03
Dustcover niet van toepassing € 0,00 0 € 0,00

activiteit duur (sec) arbeidskost / uur van toepassing? eenheid activiteit

aantal 
instrumenten/ 
eenheid totaal

VUILE ZONE
materiaal uit groene bak halen
materiaal in mandje leggen
materiaal demonteren/openen (indien 
nodig)

3 18 ja instrument 1 € 0,0150

mandjes in ultrasoonbad zetten + 
ultrasoonbad opstarten

12 18 ja lading ultrasoon 300 € 0,0002

mandje uit ultrasoonbad halen en op rek 
wasmachine plaatsen

5 18 ja mandje (wasmachine) 75 € 0,0003

mandje op rek wasmachine plaatsen 
(indien geen ultrasoon)

3 18 neen mandje (wasmachine) 75 € 0,0000

rek op kar naar wasmachine verplaatsen 6 18 ja rek 900 € 0,0000
rek in wasmachine steken + wasmachine 
opstarten

15 18 ja rek 900 € 0,0001

manuele reiniging 0 18 neen instrument 1 € 0,0000
PROPERE ZONE
rek uit wasmachine op kar plaatsen na 
beëindigen wascyclus

15 18 ja rek 900 € 0,0001

kar verplaatsen naar rek om mandjes op 
te stockeren

5 18 ja rek 900 € 0,0000

mandje op rek in propere zone plaatsen 2 18 ja mandje (wasmachine) 75 € 0,0001
mandje van rek nemen en naar 
inpaktafel verplaatsen

5 18 ja mandje (autoclaaf) 20 € 0,0013

materiaal controleren, (assembleren) en 
verpakken (eventueel ticket invullen)

10 18 ja instrument 1 € 0,0500

verpakte instrument in mandje plaatsen 2 18 ja instrument 1 € 0,0100
mandje op autoclaafkar plaatsen 5 18 ja mandje (autoclaaf) 20 € 0,0013
autoclaafkar in autoclaaf plaatsen 15 18 ja autoclaafkar 320 € 0,0002
STERIELE ZONE (MAGAZIJN)
plaatsen van het rek uit de autoclaaf op 
een kar

15 18 ja autoclaafkar 320 € 0,0002

transport van item naar logistiek en 
opslag in magazijn

10 18 ja mandje (autoclaaf) 20 € 0,0025

cyclus kost/cyclus lading/cyclus van toepassing? totaal
manuele reiniging neen € 0,00
ultrasoon € 0,65 300 ja € 0,00
machinale reiniging € 3,15 900 ja € 0,00
autoclaafcyclus € 3,50 320 ja € 0,01

 
KOST ITEM € 0,33

Schaar Groot

Directe productiekosten 
Directe materiaalkost

Directe arbeidskost

Energie en hulpstoffen

Instrument
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Lading ultrasoon grote schaar 
aantal mandjes/us 4 (kleine) 
aantal instrumenten 75 klein mandje 
Totaal 300 instr/us 

lading wasmachine grote schaar 
aantal mandjes/wasmachine 12 kleine 

aantal instrumenten/mandje 75 klein mandje 
Totaal 900 instr/wascyc 
lading autoclaaf grote schaar 
aantal mandjes/autoclaaf 16 kleine 
aantal instrumenten/mandje 20 klein mandje 

Totaal 320 instr/stercycl 
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 Bijlage 3.3 Kostprijsberekening anatomische pincet 
kostprijsberekening item:

type reiniging machinale reiniging
type sterilisatie stoomsterilisatie

Aankoopkost instrument € 1,08
Standaard # keer hergebruik 6
Kost instrument € 0,18

Verpakkingsmateriaal Type kost / eenheid hoeveelheid (# of m) totaal
One-stepverpakking niet van toepassing € 0,00 0 € 0,00

Laminaat ZAK LAMINAAT 75x270 mm € 0,02 1 € 0,02
Dustcover niet van toepassing € 0,00 0 € 0,00

activiteit duur (sec) arbeidskost / uur van toepassing? eenheid activiteit

aantal 
instrumenten/ 
eenheid totaal

VUILE ZONE
materiaal uit groene bak halen
materiaal in mandje leggen
materiaal demonteren/openen (indien 
nodig)

2 18 ja instrument 1 € 0,0100

mandjes in ultrasoonbad zetten + 
ultrasoonbad opstarten

12 18 ja lading ultrasoon 200 € 0,0003

mandje uit ultrasoonbad halen en op rek 
wasmachine plaatsen

5 18 ja mandje (wasmachine) 50 € 0,0005

mandje op rek wasmachine plaatsen 
(indien geen ultrasoon)

3 18 neen mandje (wasmachine) 50 € 0,0000

rek op kar naar wasmachine verplaatsen 6 18 ja rek 600 € 0,0001
rek in wasmachine steken + wasmachine 
opstarten

15 18 ja rek 600 € 0,0001

manuele reiniging 0 18 neen instrument 1 € 0,0000
PROPERE ZONE
rek uit wasmachine op kar plaatsen na 
beëindigen wascyclus

15 18 ja rek 600 € 0,0001

kar verplaatsen naar rek om mandjes op 
te stockeren

5 18 ja rek 600 € 0,0000

mandje op rek in propere zone plaatsen 2 18 ja mandje (wasmachine) 50 € 0,0002
mandje van rek nemen en naar 
inpaktafel verplaatsen

5 18 ja mandje (autoclaaf) 20 € 0,0013

materiaal controleren, (assembleren) en 
verpakken (eventueel ticket invullen)

10 18 ja instrument 1 € 0,0500

verpakte instrument in mandje plaatsen 2 18 ja instrument 1 € 0,0100
mandje op autoclaafkar plaatsen 5 18 ja mandje (autoclaaf) 20 € 0,0013
autoclaafkar in autoclaaf plaatsen 15 18 ja autoclaafkar 320 € 0,0002
STERIELE ZONE (MAGAZIJN)
plaatsen van het rek uit de autoclaaf op 
een kar

15 18 ja autoclaafkar 320 € 0,0002

transport van item naar logistiek en 
opslag in magazijn

10 18 ja mandje (autoclaaf) 20 € 0,0025

cyclus kost/cyclus lading/cyclus van toepassing? totaal
manuele reiniging neen € 0,0000
ultrasoon € 0,65 200 ja € 0,0033
machinale reiniging € 3,15 600 ja € 0,0052
autoclaafcyclus € 3,50 320 ja € 0,0109

 
KOST ITEM € 0,30

pincet

Directe productiekosten 
Directe materiaalkost

Directe arbeidskost

Energie en hulpstoffen

Instrument
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Lading ultrasoon pincet 
aantal mandjes/us 4 (kleine) 
aantal instrumenten 50 klein mandje 
Totaal 200 instr/us 

lading wasmachine pincet 
aantal mandjes/Wasmachine 12 kleine 
aantal instrumenten/mandje 50 klein mandje 

Totaal 600 instr/wascyc 
lading autoclaaf pincet 
aantal mandjes/autoclaaf 16 kleine 
aantal instrumenten/mandje 20 klein mandje 
Totaal 320 instr/stercycl 
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 Bijlage 3.4 Kostprijsberekening anatomische kocher 
Aankoopkost instrument € 2,10
Standaard # keer hergebruik 6
Kost instrument € 0,35

Verpakkingsmateriaal Type kost / eenheid hoeveelheid (# of m) totaal
One-stepverpakking niet van toepassing € 0,00 0 € 0,00

Laminaat ZAK LAMINAAT 100x270 mm € 0,03 1 € 0,03
Dustcover niet van toepassing € 0,00 0 € 0,00

activiteit duur (sec) arbeidskost / uur van toepassing? eenheid activiteit

aantal 
instrumenten/ 
eenheid totaal

VUILE ZONE
materiaal uit groene bak halen
materiaal in mandje leggen
materiaal demonteren/openen (indien 
nodig)

3 € 18,00 ja instrument 1 € 0,0150

mandjes in ultrasoonbad zetten + 
ultrasoonbad opstarten

12 € 18,00 ja lading ultrasoon 300 € 0,0002

mandje uit ultrasoonbad halen en op rek 
wasmachine plaatsen

5 € 18,00 ja mandje (wasmachine) 75 € 0,0003

mandje op rek wasmachine plaatsen 
(indien geen ultrasoon)

3 € 18,00 neen mandje (wasmachine) 75 € 0,0000

rek op kar naar wasmachine verplaatsen 6 € 18,00 ja rek 900 € 0,0000
rek in wasmachine steken + wasmachine 
opstarten

15 € 18,00 ja rek 900 € 0,0001

manuele reiniging 0 € 18,00 neen instrument 1 € 0,0000
PROPERE ZONE
rek uit wasmachine op kar plaatsen na 
beëindigen wascyclus

15 € 18,00 ja rek 900 € 0,0001

kar verplaatsen naar rek om mandjes op 
te stockeren

5 € 18,00 ja rek 900 € 0,0000

mandje op rek in propere zone plaatsen 2 € 18,00 ja mandje (wasmachine) 75 € 0,0001
mandje van rek nemen en naar 
inpaktafel verplaatsen

5 € 18,00 ja mandje (autoclaaf) 20 € 0,0013

materiaal controleren, (assembleren) en 
verpakken (eventueel ticket invullen)

10 € 18,00 ja instrument 1 € 0,0500

verpakte instrument in mandje plaatsen 2 € 18,00 ja instrument 1 € 0,0100
mandje op autoclaafkar plaatsen 5 € 18,00 ja mandje (autoclaaf) 20 € 0,0013
autoclaafkar in autoclaaf plaatsen 15 € 18,00 ja autoclaafkar 320 € 0,0002
STERIELE ZONE (MAGAZIJN)
plaatsen van het rek uit de autoclaaf op 
een kar

15 € 18,00 ja autoclaafkar 320 € 0,0002

transport van item naar logistiek en 
opslag in magazijn

10 € 18,00 ja mandje (autoclaaf) 20 € 0,0025

cyclus kost/cyclus lading/cyclus van toepassing? totaal
manuele reiniging neen € 0,0000
ultrasoon € 0,65 300 ja € 0,0022
machinale reiniging € 3,15 900 ja € 0,0035
autoclaafcyclus € 3,50 320 ja € 0,0109

 
KOST ITEM € 0,47

Directe productiekosten 
Directe materiaalkost

Directe arbeidskost

Energie en hulpstoffen

Instrument
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Lading ultrasoon anatomische kocher 
aantal mandjes/us 4 (kleine) 
aantal instrumenten 75 klein mandje 
Totaal 300 instr/us 

lading wasmachine anatomische kocher 
aantal mandjes/Wasmachine 12 kleine 

aantal instrumenten/mandje 75 klein mandje 
Totaal 900 instr/wascyc 
lading autoclaaf anatomische kocher 
aantal mandjes/autoclaaf 16 kleine 
aantal instrumenten/mandje 20 klein mandje 

totaal 320 instr/stercycl 
 



 
77 

 Bijlage 3.5 Kostprijsberekening knopsonde 
kostprijsberekening item:

type reiniging machinale reiniging
type sterilisatie stoomsterilisatie

Aankoopkost instrument € 0,58
Standaard # keer hergebruik 6
Kost instrument € 0,10

Verpakkingsmateriaal Type kost / eenheid hoeveelheid (# of m) totaal
One-stepverpakking niet van toepassing € 0,00 0 € 0,00

Laminaat ZAK LAMINAAT 75x270 mm € 0,02 1 € 0,02
Dustcover niet van toepassing € 0,00 0 € 0,00

activiteit duur (sec) arbeidskost / uur van toepassing? eenheid activiteit

aantal 
instrumenten/ 
eenheid totaal

VUILE ZONE
materiaal uit groene bak halen
materiaal in mandje leggen
materiaal demonteren/openen (indien 
nodig)

1 18 ja instrument 1 € 0,0050

mandjes in ultrasoonbad zetten + 
ultrasoonbad opstarten

12 18 ja lading ultrasoon 240 € 0,0003

mandje uit ultrasoonbad halen en op rek 
wasmachine plaatsen

5 18 ja mandje (wasmachine) 60 € 0,0004

mandje op rek wasmachine plaatsen 
(indien geen ultrasoon)

3 18 neen mandje (wasmachine) 60 € 0,0000

rek op kar naar wasmachine verplaatsen 6 18 ja rek 720 € 0,0000
rek in wasmachine steken + wasmachine 
opstarten

15 18 ja rek 720 € 0,0001

manuele reiniging 0 18 neen instrument 1 € 0,0000
PROPERE ZONE
rek uit wasmachine op kar plaatsen na 
beëindigen wascyclus

15 18 ja rek 720 € 0,0001

kar verplaatsen naar rek om mandjes op 
te stockeren

5 18 ja rek 720 € 0,0000

mandje op rek in propere zone plaatsen 2 18 ja mandje (wasmachine) 60 € 0,0002
mandje van rek nemen en naar 
inpaktafel verplaatsen

5 18 ja mandje (wasmachine) 60 € 0,0004

materiaal controleren, (assembleren) en 
verpakken (eventueel ticket invullen)

10 18 ja instrument 1 € 0,0500

verpakte instrument in mandje plaatsen 2 18 ja instrument 1 € 0,0100
mandje op autoclaafkar plaatsen 5 18 ja mandje (autoclaaf) 30 € 0,0008
autoclaafkar in autoclaaf plaatsen 15 18 ja autoclaafkar 480 € 0,0002
STERIELE ZONE (MAGAZIJN)
plaatsen van het rek uit de autoclaaf op 
een kar

15 18 ja autoclaafkar 480 € 0,0002

transport van item naar logistiek en 
opslag in magazijn

10 18 ja mandje (autoclaaf) 30 € 0,0017

cyclus kost/cyclus lading/cyclus van toepassing? totaal
manuele reiniging neen € 0,0000
ultrasoon € 0,65 240 ja € 0,0027
machinale reiniging € 3,15 720 ja € 0,0044
autoclaafcyclus € 3,50 480 ja € 0,0073

 
KOST ITEM € 0,20

knopsonde

Directe productiekosten 
Directe materiaalkost

Directe arbeidskost

Energie en hulpstoffen

Instrument
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Lading ultrasoon knopsonde 

aantal mandjes/us 4 (kleine) 
aantal instrumenten 60 klein mandje 

totaal 240 instr/us 

lading wasmachine knopsonde 

aantal mandjes/Wasmachine 12 kleine 

aantal instrumenten/mandje 60 klein mandje 

totaal 720 instr/wascyc 

lading autoclaaf knopsonde 

aantal mandjes/autoclaaf 16 kleine 
aantal instrumenten/mandje 30 klein mandje 

totaal 480 instr/stercycl 
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 Bijlage 3.6 Kostprijs nierbekken groot 
kostprijsberekening item:

type reiniging machinale reiniging
type sterilisatie stoomsterilisatie

Aankoopkost instrument € 9,20
Standaard # keer hergebruik 30
Kost instrument € 0,31

Verpakkingsmateriaal Type kost / eenheid hoeveelheid (# of m) totaal
One-stepverpakking niet van toepassing € 0,00 0 € 0,00

Laminaat ZAK LAMINAAT 200x420 mm € 0,10 1 € 0,10
Dustcover niet van toepassing € 0,00 0 € 0,00

zak tegen stof niet van toepassing € 0,17 0 € 0,00

activiteit duur (sec) arbeidskost / uur van toepassing? eenheid activiteit

aantal 
instrumenten/ 
eenheid totaal

VUILE ZONE
materiaal uit groene bak halen
materiaal in mandje leggen
materiaal demonteren/openen (indien 
nodig)

2 18 ja instrument 1 € 0,0100

mandjes in ultrasoonbad zetten + 
ultrasoonbad opstarten

0 18 neen nvt nvt € 0,0000

mandje uit ultrasoonbad halen en op rek 
wasmachine plaatsen

0 18 neen nvt nvt € 0,0000

mandje op rek wasmachine plaatsen 
(indien geen ultrasoon)

2 18 ja instrument 1 € 0,0100

rek op kar naar wasmachine verplaatsen 6 18 ja rek 20 € 0,0015
rek in wasmachine steken + wasmachine 
opstarten

15 18 ja rek 20 € 0,0038

manuele reiniging 0 18 neen nvt nvt € 0,0000
PROPERE ZONE
rek uit wasmachine op kar plaatsen na 
beëindigen wascyclus 15

18 ja rek 20 € 0,0038

kar verplaatsen naar rek om mandjes op 
te stockeren 5

18 ja rek 20 € 0,0013

mandje op rek in propere zone plaatsen 2 18 ja instrument 1 € 0,0100
mandje van rek nemen en naar 
inpaktafel verplaatsen 5

18 ja per aantal 5 € 0,0050

materiaal controleren, (assembleren) en 
verpakken (eventueel ticket invullen) 10

18 ja instrument 1 € 0,0500

verpakte instrument in mandje plaatsen 2 18 ja instrument 1 € 0,0100
mandje op autoclaafkar plaatsen 5 18 ja mandje (autoclaaf) 6 € 0,0042
autoclaafkar in autoclaaf plaatsen 15 18 ja autoclaafkar 48 € 0,0016
STERIELE ZONE (MAGAZIJN)
plaatsen van het rek uit de autoclaaf op 
een kar

15 18 ja autoclaafkar 48 € 0,0016

transport van item naar logistiek en 
opslag in magazijn

10 18 ja mandje (autoclaaf) 6 € 0,0083

cyclus kost/cyclus lading/cyclus van toepassing? totaal
manuele reiniging neen € 0,0000
ultrasoon   neen € 0,0000
machinale reiniging € 3,15 20 ja € 0,1574
extra droogcyclus (in geval van manuele 
reiniging?)

neen € 0,0000

autoclaafcyclus € 3,50 48 ja € 0,0729

 
KOST ITEM € 0,76

nierbekken groot

Directe productiekosten 
Directe materiaalkost

Directe arbeidskost

Energie en hulpstoffen

Instrument

 



 
80 

 

Lading ultrasoon 

aantal mandjes/us nvt (kleine) 
aantal instrumenten nvt set 

totaal nvt instr/us 

lading wasmachine 

aantal mandjes/Wasmachine 20 eenheden 

aantal instrumenten/mandje 1 set 

totaal 20 instr/wascyc 

lading autoclaaf 

aantal STU/autoclaaf 8 STU 

aantal instrumenten/STU 6 eenheden 

totaal 48 instr/stercycl 
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 Bijlage 3.7 Kostprijsberekening nierbekken klein 
kostprijsberekening item:

type reiniging machinale reiniging
type sterilisatie stoomsterilisatie

Aankoopkost instrument € 8,45
Standaard # keer hergebruik 30
Kost instrument € 0,28

Verpakkingsmateriaal Type kost / eenheid hoeveelheid (# of m) totaal
One-stepverpakking niet van toepassing € 0,00 0 € 0,00

Laminaat ZAK LAMINAAT 200x320 mm € 0,09 1 € 0,09
Dustcover niet van toepassing € 0,00 0 € 0,00

activiteit duur (sec) arbeidskost / uur van toepassing? eenheid activiteit

aantal 
instrumenten/ 
eenheid totaal

VUILE ZONE
materiaal uit groene bak halen
materiaal in mandje leggen
materiaal demonteren/openen (indien 
nodig)

2 18 ja instrument 1 € 0,0100

mandjes in ultrasoonbad zetten + 
ultrasoonbad opstarten

0 18 neen nvt nvt € 0,0000

mandje uit ultrasoonbad halen en op rek 
wasmachine plaatsen

0 18 neen nvt nvt € 0,0000

mandje op rek wasmachine plaatsen 
(indien geen ultrasoon)

2 18 ja instrument 1 € 0,0100

rek op kar naar wasmachine verplaatsen 6 18 ja rek 30 € 0,0010
rek in wasmachine steken + wasmachine 
opstarten

15 18 ja rek 30 € 0,0025

manuele reiniging 0 18 neen nvt nvt € 0,0000
PROPERE ZONE
rek uit wasmachine op kar plaatsen na 
beëindigen wascyclus 15

18 ja rek 30 € 0,0025

kar verplaatsen naar rek om mandjes op 
te stockeren 5

18 ja rek 30 € 0,0008

mandje op rek in propere zone plaatsen 2 18 ja instrument 1 € 0,0100
mandje van rek nemen en naar 
inpaktafel verplaatsen 5

18 ja per aantal 5 € 0,0050

materiaal controleren, (assembleren) en 
verpakken (eventueel ticket invullen) 10

18 ja instrument 1 € 0,0500

verpakte instrument in mandje plaatsen 2 18 ja instrument 1 € 0,0100
mandje op autoclaafkar plaatsen 5 18 ja mandje (autoclaaf) 8 € 0,0031
autoclaafkar in autoclaaf plaatsen 15 18 ja autoclaafkar 64 € 0,0012
STERIELE ZONE (MAGAZIJN)
plaatsen van het rek uit de autoclaaf op 
een kar

15 18 ja autoclaafkar 64 € 0,0012

transport van item naar logistiek en 
opslag in magazijn

10 18 ja mandje (autoclaaf) 8 € 0,0063

cyclus kost/cyclus lading/cyclus van toepassing? totaal
manuele reiniging neen € 0,0000
ultrasoon   neen € 0,0000
machinale reiniging € 3,15 30 ja € 0,1050
extra droogcyclus (in geval van manuele 
reiniging?)

neen € 0,0000

autoclaafcyclus € 3,50 64 ja € 0,0547

 
KOST ITEM € 0,65

nierbekken klein

Directe productiekosten 
Directe materiaalkost

Directe arbeidskost

Energie en hulpstoffen

Instrument
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Lading ultrasoon 

aantal mandjes/us nvt (kleine) 
aantal instrumenten nvt set 

totaal nvt instr/us 

lading wasmachine 

aantal mandjes/Wasmachine 30 kleine 

aantal instrumenten/mandje 1 set 

totaal 30 instr/wascyc 

lading wasmachine 

aantal mandjes/Wasmachine 30 kleine 

aantal instrumenten/mandje 1 set 

totaal 30 instr/wascyc 

 



 
83 

Bijlage 3.8 Kostprijsberekening naaldvoerder 
kostprijsberekening item:

type reiniging machinale reiniging
type sterilisatie stoomsterilisatie

Aankoopkost instrument € 35,00
Standaard # keer hergebruik 100
Kost instrument € 0,35

Verpakkingsmateriaal Type kost / eenheid hoeveelheid (# of m) totaal
One-stepverpakking niet van toepassing € 0,00 0 € 0,00

Laminaat ZAK LAMINAAT 100x270 mm € 0,03 1 € 0,03
Dustcover niet van toepassing € 0,00 0 € 0,00

activiteit duur (sec) arbeidskost / uur van toepassing? eenheid activiteit

aantal 
instrumenten/ 
eenheid totaal

VUILE ZONE
materiaal uit groene bak halen
materiaal in mandje leggen
materiaal demonteren/openen (indien 
nodig)

3 18 ja instrument 1 € 0,0150

mandjes in ultrasoonbad zetten + 
ultrasoonbad opstarten

12 18 ja lading ultrasoon 300 € 0,0002

mandje uit ultrasoonbad halen en op rek 
wasmachine plaatsen

5 18 ja mandje (wasmachine) 75 € 0,0003

mandje op rek wasmachine plaatsen 
(indien geen ultrasoon)

3 18 neen mandje (wasmachine) 75 € 0,0000

rek op kar naar wasmachine verplaatsen 6 18 ja rek 900 € 0,0000
rek in wasmachine steken + wasmachine 
opstarten

15 18 ja rek 900 € 0,0001

manuele reiniging 0 18 neen instrument 1 € 0,0000
PROPERE ZONE
rek uit wasmachine op kar plaatsen na 
beëindigen wascyclus

15 18 ja rek 900 € 0,0001

kar verplaatsen naar rek om mandjes op 
te stockeren

5 18 ja rek 900 € 0,0000

mandje op rek in propere zone plaatsen 2 18 ja mandje (wasmachine) 75 € 0,0001
mandje van rek nemen en naar 
inpaktafel verplaatsen

5 18 ja mandje (autoclaaf) 20 € 0,0013

materiaal controleren, (assembleren) en 
verpakken (eventueel ticket invullen)

10 18 ja instrument 1 € 0,0500

verpakte instrument in mandje plaatsen 2 18 ja instrument 1 € 0,0100
mandje op autoclaafkar plaatsen 5 18 ja mandje (autoclaaf) 20 € 0,0013
autoclaafkar in autoclaaf plaatsen 15 18 ja autoclaafkar 320 € 0,0002
STERIELE ZONE (MAGAZIJN)
plaatsen van het rek uit de autoclaaf op 
een kar

15 18 ja autoclaafkar 320 € 0,0002

transport van item naar logistiek en 
opslag in magazijn

10 18 ja mandje (autoclaaf) 20 € 0,0025

cyclus kost/cyclus lading/cyclus van toepassing? totaal
manuele reiniging neen € 0,0000
ultrasoon € 0,65 300 ja € 0,0022
machinale reiniging € 3,15 900 ja € 0,0035
extra droogcyclus (in geval van manuele 
reiniging?)

neen € 0,0000

autoclaafcyclus € 3,50 320 ja € 0,0109

 
KOST ITEM € 0,47

naaldvoerder

Directe productiekosten 
Directe materiaalkost

Directe arbeidskost

Energie en hulpstoffen

Instrument
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Lading ultrasoon naaldvoerder 
aantal mandjes/us 4 (kleine) 
aantal instrumenten 75 klein mandje 

totaal 300 instr/us 

lading wasmachine naaldvoerder 
aantal mandjes/Wasmachine 12 kleine 
aantal instrumenden/mandje 75 klein mandje 
totaal 900 instr/wascyc 

lading autoclaaf naaldvoerder 
aantal mandjes/autoclaaf 16 kleine 
aantal instrumenden/mandje 20 klein mandje 
totaal 320 instr/stercycl 
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Bijlage 3.9 Kostprijsberekening wondhechtingsset 
 

kostprijsberekening item:

type reiniging machinale reiniging
type sterilisatie stoomsterilisatie

Aankoopkost instrument € 506,00
Standaard # keer hergebruik 5000
Kost instrument € 0,10

Verpakkingsmateriaal Type kost / eenheid hoeveelheid (# of m) totaal
One-stepverpakking KING ONE STEP 101X101REF KC € 0,82 1 € 0,82

Laminaat niet van toepassing € 0,00 0 € 0,00
Dustcover niet van toepassing € 0,00 0 € 0,00

activiteit duur (sec) arbeidskost / uur van toepassing? eenheid activiteit

aantal 
instrumenten/ 
eenheid totaal

VUILE ZONE
materiaal uit groene bak halen
materiaal in mandje leggen
materiaal demonteren/openen (indien 
nodig)

23 18 ja set 1 € 0,1150

mandjes in ultrasoonbad zetten + 
ultrasoonbad opstarten

12 18 ja lading ultrasoon 4 € 0,0150

mandje uit ultrasoonbad halen en op rek 
wasmachine plaatsen

5 18 ja set 1 € 0,0250

mandje op rek wasmachine plaatsen 
(indien geen ultrasoon)

3 18 neen set 1 € 0,0000

rek op kar naar wasmachine verplaatsen 6 18 ja rek 12 € 0,0025
rek in wasmachine steken + wasmachine 
opstarten

15 18 ja rek 12 € 0,0063

manuele reiniging 0 18 neen set 1 € 0,0000
PROPERE ZONE
rek uit wasmachine op kar plaatsen na 
beëindigen wascyclus

15 18 ja rek 12 € 0,0063

kar verplaatsen naar rek om mandjes op 
te stockeren

5 18 ja rek 12 € 0,0021

mandje op rek in propere zone plaatsen 2 18 ja set 1 € 0,0100
mandje van rek nemen en naar 
inpaktafel verplaatsen

5 18 ja set 1 € 0,0250

materiaal controleren, (assembleren) en 
verpakken (eventueel ticket invullen)

111 18 ja set 1 € 0,5550

verpakte instrument in mandje plaatsen 5 18 ja set 1 € 0,0250
mandje op autoclaafkar plaatsen 5 18 ja set 1 € 0,0250
autoclaafkar in autoclaaf plaatsen 15 18 ja autoclaafkar 16 € 0,0047
STERIELE ZONE (MAGAZIJN)
plaatsen van het rek uit de autoclaaf op 
een kar

15 18 ja autoclaafkar 16 € 0,0047

transport van item naar logistiek en 
opslag in magazijn

10 18 ja mandje (autoclaaf) 1 € 0,0500

cyclus kost/cyclus lading/cyclus van toepassing? totaal
manuele reiniging neen € 0,0000
ultrasoon € 0,65 4 ja € 0,1632
machinale reiniging € 3,15 12 ja € 0,2624
extra droogcyclus (in geval van manuele 
reiniging?)

neen € 0,0000

autoclaafcyclus € 3,50 16 ja € 0,2187

 
KOST ITEM € 2,44

wondhechtingsset

Directe productiekosten 
Directe materiaalkost

Directe arbeidskost

Energie en hulpstoffen

Instrument
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Lading ultrasoon wondhechtingsset 
aantal mandjes/us 4 (kleine) 
aantal instrumenten 1 set 
totaal 4 instr/us 

lading wasmachine wondhechtingsset 
aantal mandjes/Wasmachine 12 kleine 
aantal instrumenten/mandje 1 set 

totaal 12 instr/wascyc 
lading autoclaaf wondhechtingsset 
aantal mandjes/autoclaaf 16 kleine 
aantal instrumenten/mandje 1 set 
totaal 16 instr/stercycl Bijlage 3.10 Samenstelling wondhechtingsset 

WONDHECHTINGSPAK GEWOON prijs/stuk excl. BTW aantal totaalprijs excl. BTW
doekklem (= Backhaus doekklem 13 cm) 20,00 € 2 40,00 €
mosquitto gebogen zonder tanden 37,00 € 2 74,00 €
kocher met tanden (= kocher 16 cm gebogen met tanden) 40,00 € 1 40,00 €
kocher zonder tanden (= pean 16 cm gebogen) 38,00 € 1 38,00 €
chirurgische schaar (= Mayo-Stille schaar 17 cm gebogen) 53,00 € 1 53,00 €
Metzenbaumschaar (Metzenbaumschaar 18 cm gebogen) 42,00 € 1 42,00 €
Anatomisch pincet 14 cm 16,00 € 1 16,00 €
Chirurgisch pincet 14 cm 18,00 € 1 18,00 €
Gillis pincet 15 cm 40,00 € 1 40,00 €
Kleine diamantnaaldvoerder 15 cm (= Crile-Wood diamantnaaldvoerder 15 cm) 145,00 € 1 145,00 €

506,00 €TOTAAL EXCL. BTW  
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