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Dat de Parametric Release qua inhoud en 
uitstraling in de afgelopen 50 edities naar een 
hoger niveau is gebracht, is volgens Marcel 
vooral aan de leden van SVN te danken: “Zij 
hebben dit alles mogelijk gemaakt, samen 
met de mensen die hun vakinhoudelijke 
bijdrage leveren.” Het lijkt Marcel interessant 
als de medewerkers van de afdelingen 
en de technische medewerkers die zich 
dagelijks met het vakgebied bezig houden, 
in het magazine worden geïnterviewd. “Hun 
kijk op zaken, hun visie en hun dagelijkse 
vraagstellingen zijn zeer belangrijk”, zegt 
Marcel. ‘Internationale verschillen’ en 
‘wetenschappelijke studies naar een specifiek 
onderwerp’ zouden volgens hem nog twee 
leuke aanvullingen kunnen zijn. 

Groot gewaardeerd goed
45 jaar SVN is volgens Marcel Klerk alleen 
maar mogelijk omdat de vereniging enorm 
leeft in ons land en een bijdrage levert aan het 
vakgebied. “SVN is een groot en gewaardeerd 
goed binnen ons vakgebied. Iedereen die 
werkzaam is binnen het vakgebied kent 
SVN. Van hoog tot laag. Als ik één tip zou 
moeten geven dan zou deze kort en simpel 

zijn: gewoon doorgaan! SVN heeft binnen 
Nederland duidelijk toegevoegde waarde. Ik 
hoop dan ook dat de vereniging de komende 
45 jaar op dezelfde voet wordt voortgezet en 
dat ook ik mijn bijdrage mag blijven leveren.”

Verder kijken
We mogen trots zijn op het niveau dat wij 
met elkaar hebben bereikt binnen Nederland, 
vertelt Marcel. “Wij zijn ons bewust van het 
feit dat veilig werken en steriliteit breder 
gedragen moeten worden en dat we 
verder moeten kijken dan alleen maar naar 
de apparatuur zelf. Hierin speelt SVN een 
grote rol. Minder trots kunnen we zijn op 
het feit dat Nederland steeds minder zelf 
produceert. Dit geldt ook voor sterilisatie- en 
desinfectieapparatuur. Terwijl juist hier veel 
kennis en kunde aanwezig is om samen tot 
een goed product te komen.”

Actief aan de slag
Marcel hoeft niet lang na te denken op de 
vraag wie veel heeft betekend voor het vak. 
“Dit zijn de medewerkers van de afdelingen 
en de hoofden van de afdelingen van de 
ziekenhuizen die elke dag kritisch kijken naar 

het vakgebied en zich telkens weer afvragen 
waar de kwaliteit en de veiligheid kunnen 
worden verbeterd. Zij zijn diegenen die het 
mogelijk maken om vraagstukken binnen 
SVN neer te leggen zodat wij er met zijn allen 
actief mee aan de slag kunnen gaan.”

Over 45 jaar
Kijkend naar de toekomst zegt Marcel: “Ik 
ben even oud als SVN, dus ben er over 45 
jaar waarschijnlijk niet meer. Maar ik hoop 
dat de vereniging zich voortzet zoals zij dit 
in de afgelopen 45 jaar heeft gedaan. Met 
volle overtuiging en inzet. Tijden en mensen 
veranderen maar ik denk dat SVN nooit zal 
stoppen. SVN is een aanspreekpunt binnen 
het vakgebied waar wij allen voordeel van 
hebben. Als lid van SVN en actief lid van de 
werkgroepen zal ik mijn kennis en expertise 
blijven delen binnen SVN om een onderdeel 
te zijn en te blijven binnen het vakgebied 
reiniging, desinfectie en sterilisatie.” 
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“SVN is een groot 
en gewaardeerd goed 
binnen ons vakgebied”
Marcel Klerk (45) is ‘met veel plezier’ technisch adviseur 
bij PMT Partners Medische Techniek BV en sinds 2002 
werkzaam in het vak. Zijn voornaamste taak is het 
borgen van de kwaliteit en veiligheid van de sterilisatie- 
en desinfectieapparatuur. Daarnaast houdt hij zich 
bezig met de ontwikkelingen in procestechnologie en 
procesbesturingen binnen ziekenhuizen en industrie. 
Marcel leest Parametric Release, ‘een vakblad met inhoud’, 
omdat het magazine hem inzicht geeft in wat er binnen 
het vakgebied speelt. “Met deze informatie kijk ik hoe we 
hiermee binnen onze eigen organisatie kunnen omgaan.”


