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STIP maakt gebruik van evaluatieformulieren voor haar eigen 
verbetertraject. Het evaluatieformulier wordt door iedere deel-
nemer aan het eind van de training ingevuld. De evaluaties 
worden door STIP verwerkt en op de website gepubliceerd.

ContactEvaluatie

Stichting Trainingen Infectie Preventie
Trainingen voor in de zorg

Basishygiëne, 
een zorg voor ons allen

Inleiding

Onwetendheid over de besmettingswegen en de passende hy-
giëne of infectiepreventie maatregelen, heeft in het verleden 
veel slachtoffers gemaakt. Het grootste probleem is dat wij 
de (besmettelijke) micro-organismen met het blote oog niet 
kunnen zien en de gevolgen van de besmettingen zich pas 
later als infecties openbaren. Bewustzijn over hygiënisch han-
delen aan de patiënt kan helpen meer leed en pijn van infectie 
voorkomen.

Doel

Door kennisoverdracht bewustwording creëren voor het 
belang van basishygiëne in de dagelijkse zorg voor de kwets-
bare bewoner of patiënt.

Doelgroep

Alle zorgverleners, medisch, para-medisch, verpleegkundig, 
verzorgend, zorgondersteunend  tot vrijwilligers. 
Kortom iedereen die wil zorgen voor goede zorg.

Inhoud training

De training wordt gegeven door deskundigen infectiepreven-
tie met een ruime ervaring en deskundigheid. Tijdens deze 
training komen onder andere de volgende leerdoelen aan bod: 
inzicht krijgen in het verspreiden en het vóórkomen van mi-
cro-organismen; weten wanneer welke persoonlijke hygiëne 
maatregelen genomen moeten worden; kledingvoorschriften 
routinematig kunnen toepassen; persoonlijke bescherming-
maatregelen kunnen toepassen op die momenten als dat 
nodig is (handschoen, masker, bril, schort en muts). 

Trainingsdagen

De bijeenkomst duurt 2,5 uur. Voorbereiding is niet noodzake-
lijk. Na de training zal van een ieder inzet nodig zijn om de 
stappen ter verbetering van basishygiëne te verwezenlijken.

Programma

• voorstelronde en inventarisatie vragen en verwachtingen;
• besmettingswegen (gedrag) van een bacterie en virus;
• pauze;
• het gedrag van de gezondheidsmedewerker;
• voorkom overdracht, bescherm jezelf;
• afsluiting.

Inschrijving

Trainingsdatum in overleg. Trainingslocatie is binnen de in-
stelling en wordt door de instelling verzorgd. Inschrijving en 
informatie via: info@infectiepreventieopleidingen.nl
Groepsgrootte maximaal 20 personen.


