Stichting Trainingen Infectie Preventie
Trainingen voor in de zorg

Sterilisatie van
instrumentarium
in de kliniek
Inleiding
Voor het doorbreken van huid en slijmvliezen, invasieve ingrepen, dient men gebruik te maken van steriele instrumenten.
Na gebruik dient het instrumentarium een volwaardig sterilisatieproces te doorlopen, alvorens de instrumenten bij een
volgende patiënt gebruikt mogen worden.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg stimuleert het uitbesteden van het gehele sterilisatieproces gezien de complexiteit van dit proces. Voor klinieken die zelf de sterilisatie van
het instrumentarium in de hand houden of meer willen weten
van die kritische processen heeft STIP deze training ontwikkeld. De training biedt kennis van het gehele traject van een
gebruikt instrument tot een veilig gesteriliseerd instrument.
U leert welke controlemomenten en controlemiddelen er zijn
om het proces te monitoren en mogelijke fouten in het proces
te herkennen.
Deelnemers aan de training hebben basiskennis nodig van infectiepreventie. Deze training sluit aan op de module: infectiepreventie in de kliniek.

Trainingsdagen
De training duurt twee middagen (13.00-16.30). Als voorbereiding dient men kennis te hebben van de routing van de diverse
processen in de eigen organisatie. Na de eerste dag heeft de
cursist tijd nodig voor een huiswerkopdracht rond de processen in de kliniek. Na de training hebben de deelnemers kennis
van de kritische stappen in het sterilisatieproces. Zo kunnen
ze bewuster en met voldoende motivatie en acceptatie adequaat de stappen ter verbetering van uw eigen sterilisatietraject verwezenlijken en uitdragen.
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 8 personen,
groepsgrootte maximaal 16 personen.

Doel
Preventie van het ontstaan van infecties bij patiënten
door preventie van overdracht van micro-organismen via
instrumentarium. Kennisbevordering van het geheel aan
processen rondom sterilisatie en steriel houden van instrumentarium.
Doelgroep
Alle medewerkers van privéklinieken en zelfstandige behandelcentra die betrokken zijn bij het sterilisatieproces.
Inhoud training
De training wordt gegeven door P. de Haas, Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen en
C. Oldenkamp, deskundige infectiepreventie. Beiden met een
ruime ervaring en deskundigheid.
Tijdens deze training komen onder andere de volgende items
aan bod:
•
•
•
•
•
•

de routing van instrumentarium op locatie
het reinigingsproces
het desinfectieproces
verpakken
het sterilisatieproces
transport en opslag

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.
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