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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

Infectiepreventiemaat- 
regelen bij ESBL 
Training infectiepreventie bij cliënten met ESBL

Inleiding

Steeds vaker dragen cliënten bacteriën bij zich die resistent zijn 
tegen antibiotica, zoals bacteriën met ESBL. ESBL (Extended 
Spectrum Beta-lactamase) is een verzamelnaam voor enzy-
men die door bacteriën worden aangemaakt als bescherming 
tegen antibiotica. Dankzij die ESBL’s zijn de bacteriën resistent 
tegen vele antibiotica.

Deze workshop biedt u kennis en kunde. U ontvangt de beno-
digde achtergrondinformatie over hygiëne en infectiepreven-
tie bij deze cliënten. Het doel van deze training is erachter te 
komen hoe wij micro-organismen overdragen en hoe we spe- 
cifiek de overdracht van ESBL kunnen voorkomen in diverse 
zorgsettings.

Doel

Kennis bevordering infectiepreventie in relatie tot resistente 
micro-organismen, zoals een bacterie met ESBL. Hierdoor 
minder kans op het verkrijgen van een epidemie. 

Doelgroep

Medewerkers in verpleeghuizen, woonzorgcentra of thuiszorg 
die zorgen voor cliënten met ESBL of die deze behandelen. Dit 
zijn bijvoorbeeld: 

• verpleegkundigen
• verzorgenden
• therapeuten
• contactpersonen infectiepreventie (CIP). 

Inhoud training
 
De training wordt gegeven door deskundigen infectiepreven-
tie met een ruime ervaring en deskundigheid. Tijdens deze 
training komen onder andere de volgende items aan bod:

• wat is ESBL, hoe krijgt iemand ESBL,
• wat betekent deze resistente bacterie voor de cliënt zelf,
• wat betekent deze resistente bacterie voor medewerkers 

in de zorginstelling
• wat betekent zo’n resistente bacterie voor de omgeving
• hoe moeten we hygiënisch werken om te vermijden dat 

we andere mensen of onszelf besmetten met ESBL
• met veel praktijkvoorbeelden en workshop maatregelen- 

lijst voor je eigen werkomgeving

Resultaten

Wat levert deze training op in de praktijk:

• Kennis van de praktische toepassing van infectiepreventie
• Praktische vertaalslag van hygiënisch werken bij een 

cliënt met ESBL gericht op woonzorg, verpleeghuiszorg of 

thuiszorg
• Bewustwording van de eigen rol en gedrag naar cliënten 

met ESBL, de bejegening van deze cliënten en de omgev-
ing; kunnen adviseren en communiceren

Trainingsdagen

Training van 13.30-16.30 uur; vanaf 13.00 uur ontvangst. 
Deze cursus kan ook bij u op locatie gegeven worden, voor  
informatie: info@infectiepreventieopleidingen.nl. 

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk via de website van STIP, hier staan de 
actuele trainingsmogelijkheden en de actuele locaties waar de 
training gegeven wordt.

De cursus start bij een deelname van minimaal 12 personen, 
groepsgrootte maximaal 20 personen.

 


