
 

 

Maandag 15 november en maandag 6 december 2021 

Train-de-trainer infectiepreventie:  
OPLEIDING TOT REFERENT IN VERBAND MET PREVENTIE EN CONTROLE VAN 

INFECTIES IN RESIDENTIËLE ZORGINSTELLINGEN. 

 

ALGEMEEN EN DOELSTELLING 

De COVID-19 pandemie bracht een aantal aandachts-

punten en kwetsbaarheden aan het licht in de zwaar 

getroffen residentiële zorginstellingen. Daarbij gaat het 

o.a. om een hiaat in kennis en vaardigheden m.b.t. 

infectiepreventie en –controle. 

Met dit train-de-trainer programma wensen wij 

referenten op te leiden in verband met preventie en 

controle van infecties in residentiële zorginstellingen. In 

deze interactieve opleiding zal niet enkel de nadruk 

liggen op COVID-19, maar ook op de andere belangrijke 

micro-organismen verantwoordelijk voor uitbraken in 

residentiële zorginstellingen. Na deze opleiding en korte 

test zal er een attest uitgereikt worden.  

 

PROGRAMMA  

• Wettelijk kader en taak als referent 

• Micro-organismen verantwoordelijk voor uitbraken in 

residentiële zorginstellingen 

• Workshops omtrent basisprincipes handhygiëne en 

hanteren van persoonlijke beschermingsmiddelen 

• Coaching technieken: hoe je team motiveren, omgaan 

met weerstand en jezelf profileren als referent 

• Aandachtspunten voor schoonmaak en afvalverwerking 

• Uitbouw van een verbeterproject op maat van 

residentiële zorginstellingen en kwaliteitsbevordering 

• Intervisie m.b.t. korte praktijktoepassing 

 

De opleiding wordt georganiseerd door het Ziekenhuis 

Oost-Limburg – campus Sint-Jan en campus Maas en 

Kempen, Hogeschool UCLL en HBO Verpleegkunde 

Genk. 

 

DOELGROEP 

De opleiding tot referent in verband met preventie en 

controle van infecties in residentiële zorginstellingen is 

gericht op verpleegkundig personeel, verzorgend 

personeel en andere hulpverleners werkzaam in de 

residentiële zorginstellingen (voor ouderen, personen 

met een psychisch probleem of een handicap en 

kwetsbare kinderen of jongeren). 

 

PRAKTISCH 

Locatie en datum 

Maandag 15/11/2021 van 09u00-16u30 en maandag 

06/12/2021 van 09u00-16u00 

UCLL – campus LiZa (Schiepse Bos 5, 3600 Genk) 

Prijs 

Gratis deelname door financiering van de Koning 

Boudewijnstichting 

Contact 

Melissa.reymen@ucll.be 

Contact practisch en inschrijvingen 

Navormingen@ucll.be  

Meer info en inschrijvingen via: 

https://research-

expertise.ucll.be/nl/navormingen/train-de-trainer-

infectiepreventie-0 
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