Stichting Trainingen Infectie Preventie
Trainingen voor in de zorg

Doorbreek de besmettingscyclus voor goede zorg
Inleiding
Infecties lijken vaak onvermijdelijk in de zorg. Hoe verlagen we
de kans op het ontwikkelen van een infectie bij de cliënten?
Hoe voorkómen we dat cliënten besmet raken met ziekmakende micro-organismen? Hoe wordt zo’n besmetting tot stand
gebracht en hoe kunnen we de overdracht van micro-organismen doorbreken? Deze training is uitermate geschikt om bij
een bestaand infectieprobleem in te zetten om alle neuzen
één kant op te krijgen.
Doel
Inzicht geven in de besmettingscyclus, zodat de aanwezige
groep bewust wordt van de mogelijkheden om deze cyclus te
doorbreken.
Doelgroepen
Alle zorgverleners, medisch, para-medisch, verpleegkundig,
verzorgend, zorgondersteunend tot vrijwilligers. Kortom iedereen die infecties bij de cliënten wil voorkomen.
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 uit welke schakels de besmettingscyclus bestaat;
weet hoe de schakels van de besmettingscyclus doorbroken
kunnen worden;
heeft de vaardigheid om infectiepreventie handelingen te integreren in het eigen handelen;
Trainingsdagen
De bijeenkomst duurt 2 uur. Voorbereiding is niet noodzakelijk.
Na de training zal van een ieder inzet nodig zijn om de stappen
ter verbetering van infectiepreventie te verwezenlijken.
Programma
•
•
•
•
•
•

ontvangst
de schakels van de besmettingscyclus
mogelijkheden om de schakels te doorbreken
pauze
workshop doorbreek de schakels in eigen huis
afsluiting

Trainingsdatum in overleg met de organisatie. Trainingslocatie
is binnen de instelling en wordt door de instelling verzorgd.
Inschrijving en informatie via:
info@infectiepreventieopleidingen.nl.
Inschrijving
De training wordt in-company verzorgd.
Groepsgrootte maximaal 16 personen.

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

