Stichting Trainingen Infectie Preventie
Trainingen voor in de zorg

Beademing en
Infectiepreventie
Inleiding

Trainingsdagen

Beademing is de belangrijkste risicofactor voor het oplopen
van een longontsteking. In de Prezies registratie van 20042007 is het percentage patiënten met een beademinggerelateerde pneumonie 9,4 %; het percentage beademingsperiodes met een pneumonie is 8,7 %. De incidentiedichtheid is
12,1 infecties per 1000 beademingsdagen. De richtlijnen van
de Werkgroep Infectie Preventie bieden veel handvatten om
infecties te voorkomen. Hoe geven we hier een praktische invulling van in de dagelijkse praktijk.

De nascholing is een eendaagse nascholing; de dag start om
10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Daarnaast hebben de deelnemers voorbereidingstijd nodig om zich in bovengenoemde
richtlijn en de eigen situatie bij beademing te verdiepen.
Qua voorbereiding dienen deelnemers op de hoogte te zijn
van de WIP-richtlijn ‘Longontsteking bij beademde patiënten:
niet-medicamenteuze preventie’ en het eigen beleid.
Deelnemers vullen met betrekking tot de workshop, vooraf
een checklist in met de eigen handelwijze bij de gebruikte
apparatuur en middelen.

Doel
Het verbreden en verdiepen van kennis op het gebied van beademing en beademingsgerelateerde infectiepreventie problemen.
Doelgroep
Gediplomeerde adviseurs infectiepreventie
Inhoud training
De cursus wordt gegeven door deskundigen: Ton Haans, nurse
practitioner beademing UMC Radboud en Frans Loeffen, deskundige infectiepreventie, Maasziekenhuis. Beide inleiders
hebben zowel in samenwerking als individueel, zich in ruime
mate verdiept in beademing en de daarbij mogelijke infectie
risico’s en infectiepreventie mogelijkheden.
Tijdens deze nascholing komen onder andere de volgende
items, in relatie tot infectiepreventie, aan bod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luchtwegen, anatomie en fysiologie
Respiratoire insufficiëntie
Beademing, invasief en non-invasief
Beademingsapparatuur
Handbeademing
Verneveling
Filters, kunstneuzen
Infectierisico’s, potentieel pathogene micro-organismen,
endogeen en exogeen
Algemene voorzorgsmaatregelen
SDD
Preventie van beademingsgerelateerde pneumonie (VAP)
mondzorg
Endotracheaal uitzuigen (open, gesloten, semi open systeem)
Subglottis drainage
Rol van de adviseur infectiepreventie

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.

Programma
Vanaf 9.30
Ontvangst met koffie en thee
10.00-10.15
Opening en kennismaking, door dagcoördinator STIP
10.15-12.15
Kwestie van ventileren, een blik op de anatomie/fysiologie van
de respiratie en beademing, Ton Haans
12.15-13.00
Lunch
13.00-14.30
ZAP the VAP ! (Voorkomen van beademingsgerelateerde
pneumonie), Frans Loeffen
14.30-15.30
Workshops
15.30-16.00
Korte terugkoppeling en evaluatie
16.00 		
Sluiting
Inschrijving
Inschrijving is mogelijk via de website van STIP, hier staan de
actuele data, locaties en prijzen van de trainingen.
De cursus start bij een deelname van minimaal 15 en maximaal 20 personen.
Accreditatie
- VHIG: 30 punten
- Kwaliteitsregister V&V

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

