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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

Integraal infectie- 
preventiebeleid
Bepaal de infectiepreventie strategie voor uw organisatie

Inleiding

Infectiepreventie draagt bij aan een veilige en gezonde woo-
nomgeving voor uw cliënten
Hoe kunnen organisaties handen en voeten geven aan hun 
eigen infectiepreventiebeleid? 
Dit interactieve middagsymposium biedt u verdieping in een 
aantal actuele infectiepreventiethema’s. Met behulp van de 
aangereikte handvatten stippelt u in een workshop de infec-
tiepreventie strategie uit voor uw eigen organisatie.

Doelgroep

Leden Infectiepreventie commissie, specialisten ouderen ge-
neeskunde, managers uit verpleeghuizen en woonzorgcentra.

Inhoud training en Trainingsdagen

Indien training op locatie: programma kan in samenspraak 
worden aangepast.

Programma

13.00-13.10  
Opening
13.10-13.35  
Infectiepreventie, verbetering door inzicht.  Wat wil de over- 
heid, wat wil de klant, wat wil de organisatie zelf? 
Pieter Sloot
13.35-14.00  
Infectiepreventie,verbetering door kennisbevordering. 
Medewerkers bekwaam maken op gebied van infectiepre-
ventie, basisscholingen of specifieke scholingen rondom 
besmettelijke aandoeningen bijv Noro, ESBL.;
Carolien Oldenkamp - Berkelaar
14.00-14.25  
Infectiepreventie, verbetering door controle:  Inventarisaties: 
meten en bewustwording, gebaseerd op landelijke richtlijnen; 
Anja Haenen van SNIV (Surveillance Netwerk Infectieziekten 
Verpleeghuizen, RIVM)
14.25-14.50  
Infectiepreventie, verbetering door cultuurombuiging:  Hand-
vatten voor managementniveau en personeelsbeleid.  
Pieter Sloot
14.50-15.00  
Theepauze
15.00-16.15  
Workshop: bepaal de infectiepreventie strategie voor uw 
eigen instelling Begeleiding: Pieter Sloot, Carolien Oldenkamp
16.15-16.45  
Terugkoppeling en evaluatie allen
16.45   
Sluiting ActiZ

Sprekers (in wisselende samenstelling):

• A. Haenen, hygiënist Epidemiologie en Surveillance, RIVM
• C. Oldenkamp – Berkelaar, deskundige infectiepreventie
• P.F.M. Sloot, kwaliteitscoördinator

Inschrijving

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

De training gaat door als er minimaal 15 aanmeldingen zijn. 

 


