Vr. 25 mei 2018

Do. 14 juni 2018

Stoom Steriliseren

Validatie en MDR

Doel:
Na afloop van de training hebben
de deelnemers een beter inzicht in
het stoomsterilisatieproces voor het
steriliseren van instrumenten. Daardoor
is het inzicht in de werkzaamheden
tijdens de dagelijkse praktijk vergroot.
De onderwerpen die tijdens de training
aan bod komen worden ondersteund
door een aantal experimenten.
Doelgroep:
Deze training is bedoeld voor
beginnende en ervaren medewerkers
die direct of indirect betrokken zijn bij
het reininge en desinfecteren; (ervaren)
medewerkers CSA, Teamleiders CSA,
medewerkers MIT, etc.
Inhoud:
Stoomsteriliseren, o.a.: definities, de
bijzondere eigenschappen van water,
niet condenseerbare gassen, warmte
overdracht en het geautomatiseerd
stoomsterilisatieproces.

Tijdstip:

09.00-15.30 uur

Locatie:

Interster International B.V.

		

Samsonweg 2, 1521 RC Wormerveer

Validatie:

MDR:

Doel:
Middels de training wordt
inzichtelijk gemaakt dat
validatie noodzakelijk is
in het beheersen van de
procesvoeringen van
Reiniging, desinfectie en
sterilisatie.

In tegenstelling tot de voorgaande educatie
dagen is het mogelijk alleen een middag
module te volgen. Deze module is geschikt
voor iedereen die te maken krijgen met
de omzetting van de huidige MDD naar de
nieuwe MDR.

Doelgroep:
Deze training is voor
ervaren medewerkers
betrokken bij reiniging,
desinfectie en sterilisatie,
MSHM, teamleiders CSA en
DSMH’s
Inhoud:
Waarom valideren, inzicht
in geldende normen voor
reinigingen, desinfecteren
en steriliseren.

Doel:
De MDR heeft veel meer regelgeving als
uitgangspunt dan de MDD en beschrijft
ook veel meer praktijksituaties. Start
tijdig met het aanpassen van processen
conform de nieuw MDR omdat je anders
te laat bent.
Doelgroep:
De ervaren CSA medewerkers, inkopers,
DSMH’s
Inhoud:
Inzicht in de nieuwe MDR en
bewustwording van de transitie en de
daaruit voorvloeiende maatregelen,
denk bijvoorbeeld aanscherping van
de post market surveillance.

Tijdstip: 09.00-12.00 uur
Locatie: Interster International B.V.
Samsonweg 2, 1521 RC Wormerveer
Docent: Martin van Veen

Tijdstip: 12.30-13.15 uur - lunch 13.15-15.00 middagmodule
Locatie: Interster International B.V.
Samsonweg 2, 1521 RC Wormerveer

Spelregels:
U kunt zich opgeven via het
digitale deelnameformulier op
onze site interster.nl of via
educatie@interster.nl een
deelnameformulier op te vragen.
Na ontvangst van het ingevulde
deelnameformulier krijgt u
een factuur en een bevestiging
toegestuurd.
De kosten voor de educatiedagen
bedragen e 200,- (incl. Btw.) per
dag per deelnemer.
Volgt u donderdag 14 juni slechts
de middagmodule dan bedragen
de kosten e 100,- (incl. lunch en
lesmodule).

Wanneer u cursus 1 en/of cursus
2 volgt en daarnaast cursus 4
krijgt u op vrijdag 25 mei het
boek ‘Sterilisatie van Medische
Hulpmiddelen met Stoom’ door
Jan Huys van ons bij het lespakket
aangeboden. Dit boek is een
naslagwerk te gebruiken bij uw
dagelijkse werkzaamheden.
Onze educatiedagen worden
gehouden bij Interster
International, Samsonweg 2,
1521 RC Wormerveer.
Voor informatie kunt u zich
wenden tot Lia Soetendal,
educatie@interster.nl
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25 mei

Stoom Steriliseren
Validatie en MDR

Interster educatie
programma
Volgt u cursus 1 en/of 2 en
daarnaast de cursus Steriliseren
dan krijgt u naast het lespakket
voor de cursusdagen het boek
‘Sterilisatie van Medische
Hulpmiddelen met Stoom’
door Jan Huys.

De lessen worden gegeven
aan de Interster Academy,
Samsonweg 2, 1521 RC
Wormerveer. Tel.: 075 6272291.
De spelregels om deel te nemen
vindt u op de achterzijde van
deze brochure.
Ons educatie programma wordt
geaccrediteerd door het SVN.
U ontvangt na afloop van de
module een certificaat met
daarop vermeldt het aantal
punten.

Dit is een belangrijk naslagwerk
te gebruiken bij uw dagelijkse
werkzaamheden en nu voorzien
van een nieuw hoofdstuk.

Deelname regels
vindt u op de achterzijde
van deze brochure.

Do. 15 maart 2018

Do. 19 april 2018

Do. 24 mei 2018

Uitgebreide cursus
reinigen en
desinfecteren

Verpakkingen

Endoscopie

Doel:
Maak de juiste keuze hoe medische
hulpmiddelen moeten worden verpakt
voor sterilisatie

Doel:
Het is belangrijk dat medewerkers
die flexibele scopen reinigen en
desinfecteren goed geschoold en
getraind zijn om met deze kritische
apparatuur om te gaan. Alleen dan kan
een veilig product worden afgeleverd.

Doel:
Na afloop van de training hebben
de deelnemers een beter inzicht in
de processen voor het reinigen en
desinfecteren. Daardoor is het inzicht in
de werkzaamheden tijdens de dagelijkse
praktijk vergroot. De onderwerpen die
tijdens de training aan bod komen worden
ondersteund door een aantal zeer
verduidelijkende experimenten.
Doelgroep:
Deze training is bedoeld voor beginnende en ervaren medewerkers
die direct of indirect betrokken zijn bij het reininge en desinfecteren;
(ervaren) medewerkers CSA, Temaleiders CSA, medewerkers MIT, etc.
Inhoud:
• R
 einigen en desinfectie, o.a: definities,
ultrasoon reinigen, bijzondere
eigenschappen van water, werking
chemicaliën, inzicht in A0 waarde en
het geautomatiseerd wasproces.

Doelgroep:
Medewerkers steriele medische
hulpmiddelen (MSMH).
Inhoud:
• Verpakken van medische
hulpmiddelen voor sterilisatie moet
voldoen aan de richtlijnen.
• Voldoen aan de eisen van transport
en opslag, aan de eisen van de klant,
praktisch uitvoerbaar en conform de
sterilisatiemethode zijn.
• Ook wordt tijdens de module een
actief gedeelte ingebouwd waarbij
de diverse inpakmethodes door de
deelnemers getoond kunnen worden
en waarbij men alle tijd heeft om op
vragen uit de praktijk in te gaan.

Doelgroep:
De scholingsdag is gericht op alle
aspecten rondom de reiniging en
desinfectie van flexibele endoscopen en
specifiek bedoeld voor deze groep
medewerkers.
Inhoud:
• Microbiologie in relatie tot de
reiniging en desinfectie van de
flexibele endoscopen
• Wet- en regelgeving
• Infectiepreventie; besmettingscyclus,
persoonlijke hygiëne en handhygiëne,
• Onderzoeken met flexibele
endoscopen
• Routing en logistiek
• Calamiteiten en incidenten.

Tijdstip:

09.00-15.30 uur

Tijdstip:

09.00-15.30 uur

Tijdstip:

09.00-15.30 uur

Locatie:

Interster International B.V.

Locatie:

Interster International B.V.

Locatie:
		

Interster International B.V.
Samsonweg 2, 1521 RC Wormerveer

		

Samsonweg 2, 1521 RC Wormerveer

		

Samsonweg 2, 1521 RC Wormerveer

Docent:

Hildebrand van Doornmalen

Docent:

Mariette Jungblut

		

causa bv

		

DSMH

Docent:
		
		
		

Magriet Tensen,
Deskundige Infectiepreventie
Deskundige scopenreiniging
en desinfectie.

