Stichting Trainingen Infectie Preventie
Trainingen voor in de zorg

Luchtbeheersing
infectiepreventie op de
operatiekamer

Inschrijving
Inschrijving is mogelijk via de website van STIP, hier staan de
actuele data, locaties en prijzen van de trainingen.

Inleiding
Bij doorbreking van de huid vervalt de barrière voor bacteriën en staat een patiënt hieraan bloot. Het zorgdragen voor
schone lucht verkleint risico’s van besmettingen.
Of de lucht schoon is hangt af van techniek en mens. De techniek dient een goede luchtbehandeling te genereren, echter
de mensen die in die lucht werken kunnen door hun handelwijze de luchtstromen beïnvloeden en de luchtkwaliteit verminderen.
Doel
Inzicht bieden in het belang van luchtbehandeling en het beheersen van de luchtstromingen tijdens de werkzaamheden
in de kliniek
Doelgroep
Alle OK- medewerkers betrokken bij de zorg voor de patiënt
rond ingrepen.
Inhoud training
De training wordt gegeven door deskundigen infectiepreventie met een ruime ervaring en deskundigheid. Tijdens deze
training komen onder andere de volgende items aan bod:
•
•
•
•
•
•

wat is luchtbehandeling
richtlijnen, wetgeving en normen
filtering van lucht
luchtstromen, overdruk
praktijkvoorbeelden
workshop: aan de hand van de eigen plattegrond de optimale luchtstromen bepalen

Voorbereiding en studiebelasting
De bijeenkomst duurt 4 uur (13.00-17.00). Voor de workshop
dient een kopie van de plattegrond van de kliniek meegenomen te worden. Na de training wordt van alle deelnemers
voldoende motivatie en acceptatie verwacht om adequaat om
te gaan met lucht en luchtbeheersing en dit uit te dragen.
Programma
•
•
•
•
•
•

ontvangst en voorstelronde, inventarisatie vraagstukken
en verwachtingen
theoretisch kader rondom luchtbehandeling
luchtbeheersing in de praktijk
pauze
workshop luchtstromen
afsluiting

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
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