Cursus Validatie van CSA-processen 2018

Duur
3 dagen

Data
19 en 20 september en 3 oktober 2018

Locaties
Hilton Royal Parc Hotel, Soestduinen (dag 1 en 2) en Miele Experience Center, Vianen (dag 3).

Omschrijving
Valideren is het vaststellen van de betrouwbaarheid van een werkwijze. In (inter)nationale normen is het
valideren van een aantal CSA-processen beschreven. Het programma van de cursus omvat drie dagen. De
eerste twee dagen worden vooral de theoretische aspecten van validatie behandeld, vanaf het maken van
een PvE tot het beoordelen van een meetrapport. Op de derde dag worden 'hands-on' metingen uitgevoerd
bij een tafelsterilisator en een instrumenten-desinfector.

Doelgroep
Deskundige Steriele Medische Hulpmiddelen, Manager (TL) CSA.
Basiskennis en ervaring op het gebied van steriliseren van medische hulpmiddelen is noodzakelijk,
bijvoorbeeld door het volgen van de Cursus Steriliseren van Medische Hulpmiddelen.

Leerdoelen
De cursist is in staat om een opdracht tot validatie te formuleren, het validatierapport te begrijpen en de
daaruit voortvloeiende acties te initiëren.

Aantal deelnemers
Min 10 - Max 15

Inhoud
De cursus bestaat uit voordrachten, casusbesprekingen, praktijkopdrachten, huiswerkbespreking.
Behandeld wordt o.a. het maken van een Programma van Eisen, samenhang tussen de verschillende
kwalificaties van de apparatuur, beoordeling van instrumenten, proces-beïnvloedende ingrepen,
probleemladingen enz. De voordrachten worden gegeven door de cursusleiders en externe docenten.
Tijdens de cursus is er gelegenheid om uw eigen casus in te brengen.

Cursusleiding
Drs. Philip de Vries, Peter de Haas MBA, Jeroen de Geus.

Contact en Aanmelding bij
E: pdv.trainingenadvies@gmail.com

Kosten
€ 1500,- dit bedrag is inclusief alle cursusmaterialen, documentatie, hotelovernachting met lunches, diner
en ontbijt en excl. BTW.

Betaalwijze
Betaling van de factuur moet plaatsvinden binnen 14 dagen na dagtekening en uiterlijk vóór aanvang van
de cursus. Bij annulering door de cursist tot 1 maand voor de cursus zal een bedrag van €100 in rekening
worden gebracht. Daarna is het gehele cursusgeld verschuldigd.

Accreditatie
VDSMH: 30 punten (categorie 4) en VHIG: 20 punten (categorie 4).
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