
HERKEN JE DIT?

Infectiepreventie en hygiënisch werken volgens de protocollen en afspraken binnen je organisatie klinkt als iets 

vanzelfsprekends, juist in de zorg voor kwetsbare mensen. In de afgelopen coronatijd werd dit nog eens extra 

duidelijk. Echter, in de langdurige zorg waar zaken als huiselijkheid, lastig te instrueren cliënten en samenwerking met 

mantelzorgers en vrijwilligers de dagelijkse praktijk zijn, is infectiepreventie toch een vak apart.

Voor die praktijksituaties waar je tegenaan kunt lopen of mogelijk al tegenaan gelopen bent, is een basisscholing hygiëne 

en infectiepreventie ontwikkeld!

WAT?

Rezisto, het regionale zorgnetwerk voor infectiepreventie en antibioticaresistentie, organiseert de komende maanden 

vier gratis scholingen met thema’s op het gebied van hygiëne en infectiepreventie. De scholingen worden gegeven 

volgens het principe van ‘Samen leren in de Wijk’. Een vorm van scholing, waarbij naast een deel theorie, de basis 

wordt gevormd door situaties die je in de praktijk tegenkomt. Je krijgt alle ruimte om je vragen en ervaringen mee te 

nemen naar de scholing en deze met zorgcollega’s van verschillende organisaties uit te wisselen onder begeleiding 

van een deskundige infectiepreventie. In bijeenkomsten van ongeveer 3 uur fris je je kennis op, hoor je hoe anderen 

het aanpakken en leer je van elkaar. Een thema sluit je af met een korte praktijkopdracht die je uitvoert op je eigen 

werkplek.

VOOR WIE?

Alle verzorgenden, verpleegkundigen, helpenden, welzijnsmedewerkers en thuiszorgmedewerkers in de langdurige 

zorg. Op een later moment ook voor vrijwilligers en mantelzorgers. Thema 1 en 4 worden digitaal gegeven via zoom. 

Thema 2 en 3 vinden live plaats in Tilburg (thema 2) en Oosterhout (thema 3).

DATUM THEMA

GOED OM TE WETEN:

• De scholingen zijn geaccrediteerd door V&VN met 3 punten per scholing.

• Thema’s staan op zichzelf, dus welk thema je kiest en of je er 1 of meer doet, is aan jou.

GRATIS BASISSCHOLING -
TERUG NAAR DE BASIS
VOOR VEILIGE ZORG

Donderdag 13 

oktober, Digitaal

13.30-16.00 uur

1. OMGAAN MET INFECTIEPREVENTIE BIJ URINEWEGINFECTIE

Hier leer je onder andere hoe te werken volgens de richtlijn urineweginfecties, op de juiste manier afnemen 

van urine voor onderzoek en hoe op een veilige manier om te gaan met urine als uitscheidingsproduct.

Dinsdag 25 

oktober, Live

13.30-16.00 uur

2. OMGAAN IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK MET RESISTENTE MICRO-ORGANISMEN

Hier gaan we in op wat resistente micro-organismen zijn, waarom het zo belangrijk is hier meer over te 

weten en hoe jij kan bijdragen aan het voorkomen van besmetting van clienten en jezelf met resistente 

micro-organismen. 

Dinsdag 8 

november, Live

18.30-21.00 uur

3. VERLENEN VAN GOEDE ZORG TIJDENS GEBRUIK VAN PBM; REINIGING EN DESINFECTIE

Hier leer je over de basisprincipes en het doel van PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen), welke PBM je 

waar gebruikt en over de basis van reiniging en desinfectie op de werkvloer. 

Dinsdag 22 

november, 

Digitaal

13.30-16.00 uur

4. OMGAAN IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK MET COVID-19

Hier gaan we in op de verschillende aspecten van covid-19 die van belang zijn op de werkvloer zoals 

verspreidingsroutes, voorkomen van besmetting en isolatiemaatregelen. Daarnaast zal er ruimte zijn voor 

ieders persoonlijke ervaringen met covid-19 op de eigen werkplek en de aanpak aldaar.

ENTHOUSIAST GEWORDEN?

Meld je dan vóór 19 september 2022 aan via y.hermans@nazb.nl o.v.v je naam, functie, 

welk(e) thema(‘s) je kiest en je BIG nummer indien van toepassing. Je ontvangt na

inschrijving een definitieve bevestiging met een zoomlink voor de digitale scholing of het

adres voor de live scholing.


