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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

Infectiepreventiebeleid in 
verpleeghuizen en 
verzorgingshuizen 
Infectiepreventie een zorg voor ons allen

Inleiding

Infectiepreventie in de zorg is een noodzaak, maar hoe com-
bineert men dit met een goede woonsfeer voor de bewo- 
ners? Hoe krijgt men medewerkers zo ver dat ze de opgestelde 
richtlijnen volgen? Hoe maken we inzichtelijk wat er allemaal 
bij ‘infectiepreventie’ komt kijken? Vraagstukken waar leden 
van de Infectie Preventie Commissie en het management  
tegen aan lopen. 

Doel

Bewustwording bieden voor het belang van infectiepreventie 
binnen de totale organisatie, zodat de aanwezigen voor de in-
stelling een verbetertraject kunnen starten.

Doelgroep

Leden Infectie Preventie Commissie  en/of het management 
van de instelling.

Inhoud training
 
Tijdens deze training komen (onder andere) de volgende on-
derwerpen aan bod:

• weet wanneer materialen gereinigd, gedesinfecteerd of 
gesteriliseerd moeten worden

• wat is infectiepreventie
• infectiepreventie en wetgeving
• infectiepreventie nieuws
• stand van zaken infectiepreventie in eigen huis, dit kan 

gemeten worden
• wat te doen met resultaten
• hoe kan infectiepreventie verbeterd worden in de in-

stelling
• gezamenlijke verbeteracties diverse locaties

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 infectiepreventie te verwezen- 
lijken.

Programma
• ontvangst
• start bijeenkomst, voorstelronde en inventarisatie vraag-

stukken en verwachtingen
• infectiepreventie in verpleeg- en verzorgingshuizen
• pauze
• strategie infectiepreventie in eigen huis
• afsluiting

Inschrijving

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

 


