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Evaluatie (na)scholing Antibioticaresistentie en typering, 16 januari 2018,  

Van der Valk, Veenendaal 
 
 

De verstrekte informatie voorafgaand aan de training is correct 8,1 

Ik heb voldoende informatie gehad tijdens het volgen van de training 8,1 

De inhoud van de training was logisch en begrijpelijk 7,8 

Er werd ingegaan op gestelde vragen 8,3 

De training heeft bruikbare kennis opgeleverd 8,1 

Het trainingsprogramma was afwisselend 8,2 

De geboden ruimte voor discussie was 8,1 

Het niveau van de training sloot aan bij mijn kennisniveau 8,1 

Ik ben tevreden over de gevolgde training 8,0 

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de docent Fer Vlaspolder 8,2 

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de docent Thijs Bosch 8,1 

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de docent Veronica Weterings 7,9 

Ik ben tevreden over de workshops  8,1 

Ik beoordeel de locatie met 8,3 

Hoe tevreden bent u in het algemeen over deze scholingsdag? 8,1 

 
Extra geplaatste opmerkingen: 

 Geeft altijd weer nieuwe inzichten en gaat dieper in op niet zo vaak gebruikte technieken. 

 Actualiteit en casuïstiek 

 Combinatie theorie en praktijk. 

 Workshops RIVM erg leerzaam, onderwerp was prima om kennis weer even op te halen. 

 Goede Locatie / Goed voorbereide presentaties. 

 Duidelijke uitleg over achtergronden en typeringen m.b.t. antibioticaresistentie. Een onderwerp dat 

op dit moment erg hot is. 

 Interactie / Goede planning tijdsbewaking. /Onderwijs door 'terzake deskundigen'." 

 Meer inzicht gekregen in Typeringsmogelijkheden. 

 Kleine groep met veel interactie. 

 praktijkgericht 

 Goede aanvulling voor mijn kennis, heel veel aan gehad en een uitdaging om mij er verder in te 
gaan verdiepen. 

 Interessante informatie. Leuk onderwerp. 

 Info over huidige (voor mij nieuw) labtechnieken + uitleg over toekomstmogelijkheden. 

 Extra info over diverse typeringen -> kan er mee aan de gang in de praktijk. 

 AB resistentie goede opfrisser. / Uitleg typering -> voorbeelden en info. 

 Bij casusbespreking nog meer aandacht op typeringen ipv outbreak 

 Typeringsverhaal is te gedetailleerd. 


