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Studiegebied: Gezondheidszorg
Aard van de navorming: Postgraduaat - module basisopleiding
Desinfectie en sterilisatietechnieken
i.s.m. vzw Vereniging Sterilisatie in het Ziekenhuis

Omschrijving

Doelgroep
eventueel
toelatingsvoorwaarden

Het postgraduaat bestaat uit een basis- en verdiepingsmodule. De
basismodule kan afzonderlijk gevolgd worden. Jaarlijks wordt de
basismodule ingericht, tweejaarlijks de verdiepingsmodule.
De basiscursus is opgebouwd uit volgende deelonderwerpen:
 Inleiding en historiek
 Organisatie van de CSA
 Groepsdynamica
 Biologie en epidemiologie
 Reiniging en desinfectie
 Verpakkingen en inpakmethoden
 Sterilisatiemethoden
 Procescontrole
 Materialenkennis
 Arbeidsgeneeskundige aspecten
 Standaardvoorzorgsmaatregelen
 Kwaliteitshandboek en logistieke systemen
Het programma van de verdiepingscursus is op aanvraag te bekomen.
Elke lesdag van de basiscursus of van de verdiepingscursus kan
afzonderlijk als module gevolgd worden.
Alle personeelsleden die tewerkgesteld zijn in diensten voor sterilisatie
en alle personen die belangstelling hebben voor sterilisatie van
medische hulpmiddelen
Voor kandidaten die werken op een CSA of diensten waar de sterilisatie
van medische hulpmiddelen gebeurt, is er geen specifiek diploma
vereist.
Kandidaten die niet werken op een dergelijke eenheid of afdeling moeten
de derde graad van het secundair onderwijs voltooid hebben.

Omvang in
studiepunten

20 studiepunten (Basiscursus: 8 studiepunten – Verdiepingscursus: 12
studiepunten)

Evaluatie

Schriftelijk examen

Certificering

Getuigschrift postgraduaat na het volgen van basis- &
verdiepingsmodule.
Wie enkel de basiscursus volgt en het examen met succes aflegt, krijgt
een afzonderlijk getuigschrift.

Periode / data
(nog onder
voorbehoud)

Basiscursus: donderdagen 2 & 16 oktober, 13 en 27 november, 4 & 11
december 2008, 8 & 22 januari, 5 & 19 februari 2009
Examen: donderdag 5 maart van 9 tot 12 u
De verdiepingscursus wordt ingericht in het academiejaar 2010-2011

Prijs

Basiscursus: € 575 – verdiepingscursus € 875 – moduledag: € 75

Docenten

Docenten uit de hogeschool en personen met ervaring uit het werkveld

Locatie

KATHO campus Roeselare

Contact

Goedele Baekelandt - KATHO: goedele.baekelandt@katho.be
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Walter Accoe – VSZ: walter.accoe@uzgent.be

Telefoon

051 23 23 30

Fax

051 22 82 58

E-mail

luk.nuytten@katho.be

Meer info

www.katho.be

