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Evaluatie Training Desinfectiebeleid, 17 mei 2018, Van der Valk Veenendaal 
Training gegeven door: Jan Willem Andriessen, Ben Minderhoud en Philip de Vries. 

 

Geef een cijfer, waarbij 1 de laagste en 10 de hoogste score is  
 

De verstrekte informatie voorafgaand aan de training is correct 8,0 

Ik heb voldoende informatie gehad tijdens het volgen van de training 7,8 

De inhoud van de training was logisch en begrijpelijk 7,9 

Er werd ingegaan op gestelde vragen 8,4 

De training heeft bruikbare kennis opgeleverd 7,8 

Het trainingsprogramma was afwisselend 7,8 

De geboden ruimte voor discussie was 8,0 

Het niveau van de training sloot aan bij mijn kennisniveau 7,9 

Ik ben tevreden over de gevolgde training 8,0 

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de docent Ben Minderhoud 8,0 

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de docent Jan Willem Andriessen 8,1 

Ik ben tevreden over de kwaliteit van de docent Philip de Vries 8,0 

Ik beoordeel de locatie met  8,1 

 Hoe tevreden bent u in het algemeen over deze scholingsdag? 8,0 

 
Wat vond u sterke punten: 

 " - Casus Ben heel praktisch en praktijkgericht. 
- Catering en lunch top!" 

 Praktisch, bruikbaar en de casusbesprekingen. 

 Toch wat tips gekregen om mee te nemen voor ons ziekenhuis (desinfectiecommissie). 
 " - Goede presentaties + handige toetslijst in syllabus. 
 Erg benieuwd naar list met 'geaccepteerde' desinfectans door CBTG. Bijzonder dat 

niemand van de deelnemers bekend zijn met deze producten." 
 " - Opzet van programma. 

- Leuke sprekers. 
- Discussies in de middag. 
- Huiswerk vooraf. 
- tijden (10.00-16.00)" 

 Begin en eindtijd. 
 Duidelijk en up-to-date info. 
 De cursus was zeer interessant. Er was veel ruimte voor vragen binnen het programma 

was hier rekening mee gehouden. 
 Goede interactie en discussiemogelijkheden. 
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 De informatie is heel duidelijk en heeft voor mij de juiste verdieping gegeven. Ik kan met 
deze informatie nu op de juiste manier omgaan met de middelen die wij gebruiken. 

 " - Sluit goed aan bij beroepsgroep.  
- Voldoende afwisseling.  
- Deskundige sprekers." 

 Philip weet heel veel! 
 Verdieping op bepaalde vlakken, bijv. Concentraties van middelen. 
 Goede begeleiding en praktische insteek. 
 Voldoende ruimte voor vragen en discussies. 
 " - Veel discussie over onderwerpen waar we tegenaan lopen. 

- Uitwisselen van processchema geeft nieuwe inzichten. 
- Er was voldoende ruimte om vragen te stellen en die gaven ook leuke discussies." 

 Onderlinge uitwisseling en casusbespreking. 
 Verdieping was interessant. 

 
Wat vindt u punten te verbetering 
- Discussie soms te lang met dezelfde personen aan het woord soms langdradig." 
- Tijd te kort (maar dat blijft zo :) 
- Het zal aan mij liggen, maar soms had ik moeite om heet goed te kunnen verstaan. 
- Deelnemers komen niet met vragen en er komen meer vragen dan antwoorden bij. Is niet 

negatief." 
- Basiskennis aan begin van de training toevoegen. Erg drukke dag. 
- Lange discussie. Beter begeleiden. 
- Geen. 
- Teveel gericht op biogenesis, minder op medische hulpmiddelen en geneesmiddelen 

(reiniging/desinfectie) 
- Voorbereiding iets eerder versturen, maar dat was geloof ik alleen deze keer verlaat. 
- Graag nog uitbreiding richting verpleeghuizen e.d. 
- "Lastig om concensus te bereiken over te gebruiken middelen. 
- Standpunt nog onduidelijk, maar zal volgen middels position paper." 
- Geen concrete handvaten bij de hiaten in de wet- en regelgeving. 
- Meer basiskennis bijv. Wat doet alcohol, waterstofperoxide etc. Meer over de verschillen in 

wet- en regelgeving. Hoe houd je alles uit elkaar? 


