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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

Infectiepreventie
Verbeterplan
Inleiding

Het verbeteren van infectiepreventie geeft een betere con-
tinuïteit indien dit gestructureerd, volgens een voorop gesteld 
plan loopt. Deze training biedt inzicht in verschillende kwali- 
teitsinstrumenten, die bij een verbeteractie gebruikt kunnen 
worden. Onderdeel van de training is het zelf werken aan een 
verbeterplan, zodat het gebruik van kwaliteitsinstrumenten in 
het vervolg vanzelfsprekender is.

Doel

De cursist heeft na het volgen van de 2 daagse training:

• kennis van basale kwaliteitsinstrumenten, zoals: doel-
stelling (SMART) formuleren, kwaliteitscirkels, project-
matig werken.

• de vaardigheid om met de opgedane kennis een concreet 
en afgebakend infectiepreventie verbeterplan voor zijn of 
haar afdeling of organisatie te maken.

Doelgroep

De volgende doelgroepen kunnen de training volgen:

• Adviseurs infectiepreventie
• Contactpersonen Infectie Preventie
• Veiligheidsmedewerkers in de gezondheidszorg

Inhoud training
 
De training wordt gegeven door een deskundige infectiepre-
ventie en kwaliteitscoördinator met ruime deskundigheid op 
het gebied van infectiepreventie en verbetertrajecten. De the-
orie wordt met praktijkopdrachten in workshops afgewisseld.

Tijdens deze training komen onder andere de volgende items 
aan bod: 

Lesdag 1

• Theorie
• Doelstelling formuleren (SMART)
• Visgraat analyse
• Kwaliteitscirkels (Deming cyclus)
• Projectmatig werken (opdrachtgever, projectleider en af-

stemming/afbakening)
• Workshop
• Smart formuleren “eigen” verbeterdoelstellingen
• Afbakenen opdracht
• Opzet of structuur verbeterplan

Lesdag 2

• Theorie
• Kwaliteitscirkels en (eenvoudige-) toetsinstrumenten 

opzetten
• Projectmatig werken (do’s and don’ts)
• Workshop
• huiswerk presenteren
• bijstellen verbeterplan
• opzetten toetsinstrument

Trainingsdagen

Voorafgaand aan de training dient de deelnemer met de 
opdrachtgever te overleggen over het te kiezen onderwerp of 
probleemstelling voor de training en dit vast te leggen. Rond 
het gekozen onderwerp krijgt u voorwerk aangeleverd. Na de 
eerste trainingsdag dient u uw plan verder uit te werken, te 
bespreken met de opdrachtgever en bijvoorbeeld een opzet 
voor toetsingen of een presentatie te maken ter voorbereiding 
aan de tweede trainingsdag.

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via de website van STIP, hier staan de 
actuele data, locaties en prijzen van de trainingen.

 


