
 

 

PERSBERICHT 9-12-2011 

STERIMA-VANGUARD haalt zilver op Supply Chain Award 2011! 

Als kleinere speler tussen giganten als Delhaize, Telenet, Caterpillar, Nespresso en 

UCB/Baxter/Tri-Vizor behaalde STERIMA-VANGUARD heel verdienstelijk zilver op de Supply 

Chain Award. De jury was zeer onder de indruk van het innovatieve supply chain proces dat 

het bedrijf uit Bissegem (Kortrijk), samen met zijn klant Smith & Nephew, ontwikkelde voor 

instrumenten en implantaten voor orthopedische chirurgie.  

Als specialist in reiniging en sterilisatie van chirurgisch materiaal kent STERIMA-VANGUARD de 

uitdagingen van de zorgsector. Een van die uitdagingen situeert zich in het operatiekwartier bij 

orthopedische ingrepen. Bij elke gewrichtsoperatie kiest de chirurg ter plaatse de juiste implantaten 

uit een hele verzameling kunstgewrichten. Hij stelt de juiste combinatie samen uit bijna 400 

verschillende stuks. Al die gewrichten en onderdeeltjes moeten natuurlijk aanwezig zijn. Net als een 

hele batterij instrumenten. Uiteraard allemaal netjes gepresenteerd en gesteriliseerd. Alle 

implantaten en bijhorende instrumenten worden op bestelling geleverd door de fabrikant. Na de 

operatie moet alles weer steriel gemaakt worden. De implantatenvoorraad moet aangevuld worden. 

Zodat de hele set aan een volgend ziekenhuis kan aangeboden worden.  Een complex proces, dat 

regelmatig chaotisch verliep.  Met alle gevolgen van dien. 

STERIMA-VANGUARD en Smith & Nephew beslisten om dit samen aan te pakken. Smith&Nephew is 

een implantatenfabrikant die wereldwijd actief is. De twee bedrijven tekenden een nieuwe supply 

chain uit voor de orthopedische implantaten en instrumenten. De uitdaging? De instrumenten 

voortaan steriel aanleveren aan de ziekenhuizen, samen met de implantaten. Timing en precisie zijn 

cruciaal: een operatie wacht niet. 

Met dit concept combineert STERIMA-VANGUARD zijn medische expertise met zijn logistieke kennis. 

Samen met Smith&Nephew verrichte het bedrijf pionierswerk. Beide bedrijven herschreven de 

supply chain. Het nieuwe traject maakt komaf met laattijdige leveringen van instrumenten, onnodige 

risico’s voor de patiënt en niet-garandeerbare steriliteit van de instrumenten. De instrumenten 

worden na gebruik in het operatiekwartier vervoerd naar een state-of-the-art sterilisatie-platform in 

Bissegem. Daar ondergaan ze een verwerkingsproces dat beantwoordt aan de strengste 

kwaliteitseisen. Een gestructureerde en geïntegreerde logistieke aanpak – inclusief nachtleveringen – 

zorgt ervoor dat de juiste instrumenten en implantaten op het juiste moment op de juiste plaats 

aanwezig zijn. Zo kan elke ingreep zoals gepland worden uitgevoerd. 

STERIMA-VANGUARD en Smith&Nephew bieden door hun samenwerking een unieke nieuwe service 

aan ziekenhuizen. Kwaliteit, patiëntveiligheid en efficiëntie staan daarbij op de eerste plaats. De 

ziekenhuizen die het systeem proberen, zijn snel overtuigd van alle voordelen van de steriele 

aanlevering. 

Beide partners investeerden samen ongeveer € 5.000.000 in dit supply chain project. Het gaat dan 

om reprocessing, logistiek, systeemintegratie (IT) en change management.  



 

 

Bij de start focuste men bij wijze van experiment op 5 ziekenhuizen en 1 soort implantaat. Vandaag , 

1 jaar later, is het concept al een succes. Maar liefst 140 ziekenhuizen rekenen op deze nieuwe 

service voor de aanlevering van hun Smith & Nephew implantaten en instrumenten.  

Dit concept – en de samenwerking tussen STERIMA-VANGUARD en Smith&Nephew – is uniek in de 

wereld. Deze nieuwe dienstverlening tussen bedrijven en ziekenhuizen groeit gestaag uit tot een 

heuse trend. De impact van dit succesverhaal overtuigde ook de jury van de prestigieuze Supply 

Chain Award. STERIMA-VANGUARD en Smith&Nephew waren met hun Joint Adventure één van de 

zes kanshebbers op de hoofdbekroning. In de finale moest het bedrijf uit Bissegem en zijn partner 

enkel het grote Delhaize laten voorgaan. 

(Einde persbericht)  

 

 
 

 

Meer info over deze award, over STERIMA-VANGUARD, Smith&Nephew en de outsourcing van 

sterilisatie bij gewrichtsoperaties? Neem contact op met Chantal Lemahieu, Marketing Manager 

STERIMA-VANGUARD (Tel. 0497/58.93.21 of e-mail: chantal.lemahieu@sterima-vanguard.be) 

Supply Chain Award: www.supplychainaward.be 

STERIMA-VANGUARD: www.sterima-vanguard.be 

Smith&Nephew: www.smith-nephew.com 

 

De uitgebreide presentatie over de samenwerking tussen STERIMA-VANGUARDen Smith&Nephew 

vindt u op slideshare en staat als Issuu op website www.sterima-vanguard.be 

 

Op de foto v.l.n.r. :  

Rudi Vranckx (Reporter, VRT), Jef Van Dijck (Project Manager, 

STERIMA-VANGUARD, Edwin Van den Sande (Gastheer) 


