Bijlage 1

Training CIP verzorgd door Amphia en STIP

Algemene informatie
LINK heeft gesprekken gevoerd met 2 aanbieders van CIP training inzake inhoud, locatie training,
doel, doelgroep en kosten. Deze zijn voor u op een rij gezet. Onze conclusie o.b.v. de gesprekken en
documentatie is dat de training aangeboden door STIP en Amphia, inhoudelijk gelijk is.
Doel CIP training
Deze scholing biedt kennis en inzicht ter verbetering van de kwaliteit van infectiepreventie in de
zorginstelling van de cursist.
Doelgroep CIP training
De scholing infectiepreventie is bestemd voor zorgverleners die al werkzaam zijn in zorginstellingen
zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra en GGZ instellingen en die een extra taak
hebben op het gebied van infectiepreventie. In deze scholing wordt de cursist opgeleid tot
contactpersoon/aandachtsvelder op het gebied van infectiepreventie. Het doel van deze functie is
dat de kennis van infectiepreventie in de zorginstellingen effectiever wordt geïmplementeerd.
Amphia: scholing infectiepreventie voor Contactpersonen Infectiepreventie in zorginstellingen
Inhoud
Naast theoretische achtergrond over infectiepreventie leert de cursist ook om de geleerde informatie
toe te passen, zowel tijdens de lessen als in de praktijk. De scholing bestaat uit 5 dagen waarvan de
deelnemers op laatste dag een uitgewerkte praktijkopdracht zullen presenteren.
Lesdag 1: Infectiepreventie en microbiologie, bacteriën en virussen, persoonlijke hygiëne,
handhygiëne (workshop), algemene voorzorgsmaatregelen, afval en opslag, reiniging desinfectie en
sterilisatie
Lesdag 2: besmettingsleer, infectie en dragerschap, urinelozing en stoelgang, verzorging van wonden,
medische hulpmiddelen (workshop), MRSA/BRMO
Lesdag 3: transmissieroutes, isolatievormen, persoonlijke beschermingsmiddelen (workshop),
outbreak management (workshop), uitleg praktijkopdracht
Lesdag 4: Uitvoeren audit (workshop), implementeren van verbetervoorstellen, bespreken
praktijkopdracht
Lesdag 5: Presenteren van de praktijkopdracht, evaluatie
Groepsgrootte
De groepsgrootte van de scholing is maximaal 20 en minimaal 10 cursisten.
Locatie
De scholing kan op iedere gewenste locatie gegeven worden.
Kosten
De kosten voor de scholing bedragen 400 euro per persoon (indien het Amphia geen locatie en lunch
hoeft te regelen).
Contact
Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling infectiepreventie van het Amphia ziekenhuis
infectiepreventiescholing@amphia.nl of 076-5953188
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STIP/ Actiz Leernetwerk: training infectiepreventie bij kwetsbare ouderen voor
Contactpersonen Infectiepreventie
Inhoud
STIP (Stichting Trainingen Infectie Preventie) biedt een thematisch leernetwerk infectiepreventie aan,
gericht op professionals die in de ouderenzorg werken.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
•
•
•
•
•
•
•
•

Microbiologie: wat zijn micro-organismen, waar zitten ze en hoe moet een zorgmedewerker
hiermee omgaan?
Overdracht van micro-organismen
Infectiepreventieve maatregelen: handhygiëne, persoonlijke hygiëne en gebruik van
beschermende middelen
Reiniging, desinfectie en steriliteit
Bloedoverdraagbare ziekten
Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie
Antibiotica en resistentie van micro-organismen
Invulling van de taak van een Contactpersoon Infectiepreventie

De training duurt 4 lesdagen met aansluitend een dagdeel minisymposium.
Groepsgrootte
De training wordt gegeven aan minimaal 12 en maximaal 20 cursisten.
Locatie
De training wordt centraal in het land gegeven maar kan ook bij u op locatie worden verzorgd.
Kosten
• 12-19 personen: € 995 (BTW loze activiteit en excl. locatie en lunch).
• Vanaf 20 personen: € 730 (BTW loze activiteit en excl. locatie en lunch).
Contact
STIP
Postbus 110
3430AC Nieuwegein
info@infectiepreventieopleidingen.nl, tel. 030-6301384 of 06-37687005
www.infectiepreventieopleidingen.nl
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