Praktisch

Basiscursus
Centrale Sterilisatie Medewerker

Inschrijvingen
Dit gebeurt door het inschrijvingsformulier,
ingevuld en ondertekend, terug te zenden of te
faxen naar:
Artesis Hogeschool Antwerpen
Departement Gezondheidszorg
Studentensecretariaat Bij- en nascholing
Van Aertselaarstraat 31 – 2170 Merksem
Bijennascholing.g@artesis.be

In samenwerking met de vzw “Vereniging Sterilisatie in het
Ziekenhuis”

academiejaar 2012-2013
I
J

verpleegkunde en vroedkunde
ergotherapie en kinesitherapie

Tel. 03 641 82 86 – Fax. 03 641 82 70
Inschrijvingsgeld
€ 550 voor deel 1 en deel 2.
Je mag per deel betalen, dan betaal je € 275 per
deel.
Opleidingscheques worden aanvaard, tot 2
maanden na de start van de opleiding kan je
hiermee betalen.
De syllabi en koffie, thee… zijn inbegrepen.
Het verschuldigde bedrag kan u storten na
ontvangst van de factuur.
Educatief verlof
Op aanvraag.
Bijscholingsattest
De kandidaat die met gunstig gevolg slaagt in het
examen ontvangt een officieel attest.

Bereikbaarheid met openbaar vervoer
Halte: Oude Bareellei (Bredabaan)
Vanuit centrum van Antwerpen: Tram 3/6, bus 23
Bus: 600, 601, 605, 610, 620, 621, 629, 640, 641,
642, 643, 650, 660, 661, 670

Algemeen Secretariaat
Artesis Hogeschool Antwerpen
Departement Gezondheidszorg
J. De Boeckstraat 10 – 2170 Merksem
Tel. 03 641 82 41 – Fax. 03 641 82 71
www.artesis.be/gezondheidszorg
info.g@artesis.be

Coördinatie:
diane.hoornaert@artesis.be

Basiscursus Centrale Sterilisatie Medewerker

in samenwerking met de vzw "Vereniging Sterilisatie in het Ziekenhuis"

Deze
opleiding
wordt
georganiseerd
in
samenwerking met de vzw “Vereniging Sterilisatie
in het Ziekenhuis”.

Inhoud en opzet van de cursus

Doelgroep
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.

De basiscursus is opgebouwd uit onderstaande
onderwerpen:
• Inleiding en historiek
• Biologie en epidemiologie
• Reinigen en desinfecteren
• Sterilisatiemethoden
• Materialen- en instrumentenkennis
• Arbeidsgeneeskundige aspecten
• Terminologie
• Standaardvoorzorgsmaatregelen
• Groepsdynamica
• Procescontrole op reiniging
• Procescontrole op sterilisatie
• Aandachtspunten bij laparascopische ingrepen
Workshop:
• Benodigdheden voor een knieoperatie
• Benodigdheden voor een heupoperatie
• Benodigdheden voor een rugoperatie

De cursus bestaat uit twee delen; deze worden
afgesloten met een examen.

Duur en inrichting van de opleiding
DEEL 1
6 dagen van 6 lesuren (4 lesdagen, 1 studiedag, 1
examendag)
DEEL 2
5 dagen van 6 lesuren (4 lesdagen, 1 examendag)
De lessen vinden plaats in de Artesis Hogeschool
Antwerpen, campus J. De Boeckstraat 10 te 2170
Merksem, en indien mogelijk 1 lesdag met bezoek
op de CSA afdeling in ZNA Jan Palfijn – Merksem.
De lessen worden georganiseerd op donderdag van
9u tot 16u30.
Per opleiding worden maximum 35 kandidaten
toegestaan.

Academiejaar 2012-2013

Lesdata (onder voorbehoud)
DEEL 1
25/10/2012
08/11/2012
15/11/2012
22/11/2012
29/12/2012
06/12/2012 (met examen deel 1)
DEEL 2
17/01/2013
24/01/2013
31/01/2013
07/02/2013
21/02/2013 (met examen deel 2)
07/03/2013: herexamen deel 1 & 2
23/05/2013: proclamatie om 19u

