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

ContactEvaluatie

Stichting Trainingen Infectie Preventie
Trainingen voor in de zorg

Outbreakmanagement
Inleiding

Het herkennen van een outbreak en het vervolgens gezamen-
lijk zorgdragen voor het inperken van de outbreak vergt een 
multidisciplinaire aanpak.

Doel

Het vergaren van kennis over resistentieproblematiek, out-
breakmanagement en het actief trainen door middel van prak-
tijkgerichte casusbehandeling. Hierdoor bent u op (mogelijke) 
toekomstige situaties voorbereid en getraind.

Doelgroep

De doelgroep omvat meerdere functies die betrokken zijn bij 
microbiologische endemische verheffingen in ziekenhuizen 
(max. 30 personen):

• managers / leden Raden van Bestuur
• leden infectie commissie
• medisch specialisten
• artsen microbiolooog
• kwaliteitsfunctionarissen
• deskundigen infectiepreventie

Inhoud training 

Deze interactieve training wordt gegeven door professionals 
die meerdere outbreaks hebben gemanaged in verschillende 
ziekenhuizen en een vertegenwoordiger van de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg (IGZ) met veel ervaring in het begeleiden 
en toetsen van endemische verheffingen in allerlei zorgorgan-
isaties.
Deze praktische training bestaat uit een deel theorie over 
resistentieproblematiek, outbreakmanagement en een deel 
interactieve casus training in de workshop ‘s middag.Tijdens 
deze nascholing komen onder andere de volgende items aan 
bod:

• De definitie van outbreaks
• Resistentieproblematiek en consequenties
• De oorzaken van microbiologische outbreaks / ende-

mische verheffingen
• Strategie keuzen in de aanpak van outbreakmanagement
• IGZ visie aanpak outbreaks.

Trainingsdagen

Deelnemers nemen kennis van het beleid en de protocol-
len van hun eigen organisatie. Het beleid en de protocollen 
worden meegenomen naar de training en komen tijdens de 
workshop ter sprake. Naast deze eendaagse training van 
10.00 tot 16.00 uur, is voorbereidingstijd nodig om kennis te 
nemen van het eigen beleid.

Programma

10.00-10.15
Welkom + voorstelrondje
10.15-10.45
Resistentie problematiek + consequenties 
Dr. A. Troelstra (arts microbioloog UMCU)
10.45-11.30
Outbreakmanagement 
Mw. L. de Graaf-Miltenburg (deskundige infectiepreventie 
UMCU)
11.30-12.15
Keuzes en vangnetten volgens IGZ 
Mw. M. Bilkert-Mooiman (Senior Inspecteur Infectie Preventie 
IGZ)
12.15-12.30
Uitleg werkwijze workshop, indeling werkgroepen met  
taakverdeling,
Pieter Sloot, kwaliteitscoördinator
12.30-13.15
Lunch
13.15-14.45
Workshops 
(5 werkgroepen van 6 personen krijgen chronologische  
casuïstiek aangeboden  en bepalen strategieën en concrete 
interventies)

De syllabus wordt ter plekke uitgereikt.

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 personen, 
groepsgrootte is maximaal 30 personen.

Accreditatie:

VHIG: 30 accreditatiepunten in categorie 4.
GAIA: 5 Contacturen.

 

 


