Stichting Trainingen Infectie Preventie
Trainingen voor in de zorg

Reiniging en desinfectie
van materiaal, apparatuur
en ruimten

Programma

Inleiding

•
•

Zorgverleners, willen de cliënten graag een prettige, maar
vooral ook veilige woonomgeving bieden. Een woonomgeving
die schoon oogt, fris ruikt en tevens microbiologisch veilig is.
Dit moet echter niet ten koste gaan van gezondheidsrisico’s
voor medewerkers, door hen onnodig te laten werken met
schadelijke desinfectiemiddelen. Een zorginstelling dient te
beschikken over een weloverwogen reinigings- en desinfectiebeleid. Tevens dient er protocollair gewerkt te worden om
onveilige situaties voor patiënten en medewerkers te voorkomen.
Doel

•
•
•
•

•

ontvangst
voorstelronde en inventarisatie vraagstukken en verwachtingen
theorie van reiniging en desinfectie
werking en soorten desinfectiemiddelen en globale wettelijke randvoorwaarden voor gebruik van deze middelen
pauze
reiniging en desinfectie van materiaal, apparatuur, inventaris en ruimten
evaluatie afsluiting.

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

Inzicht bieden in een weloverwogen reinigings- en desinfectiebeleid binnen de instelling.
Doelgroep
Alle zorgverleners, medisch, para-medisch, verpleegkundig, verzorgend, zorgondersteunend tot vrijwilligers. Kortom
iedereen die een veilige werkplek nastreven.
Inhoud training
De training wordt gegeven door adviseurs infectiepreventie
met een ruime ervaring en deskundigheid. Tijdens deze training komen onder andere de volgende leerdoelen aan bod en
de cursist:
•
•
•
•
•
•

weet wanneer materialen gereinigd, gedesinfecteerd of
gesteriliseerd moeten worden
heeft kennis van desinfectiemiddelen en methoden, gebaseerd op vigerende wetgeving
weet wat essentieel voor goede reiniging en wat essentieel is voor goede desinfectie
heeft kennis van oppervlaktedesinfectie
heeft kennis van desinfectie van apparatuur
krijgt praktijkvoorbeelden

Trainingsdagen
De bijeenkomst duurt 2 uur. Voorbereiding is niet noodzakelijk.
Na de training wordt van alle deelnemers voldoende motivatie
en acceptatie verwacht om adequaat de reiniging en desinfectie van ruimten, inventaris en apparatuur toe te passen en
uit te dragen.

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

Contact
Postbus 110 - 3430 AC Nieuwegein
Tel : 030 - 630 13 84 - Fax : 030 630 12 74
www.infectiepreventieopleidingen.nl
info@infectiepreventieopleidingen.nl

