Getuigenissen deelnemers
“Er wordt veel ingespeeld op eigen ervaringen- dit
maakt de lessen zeer interessant”
“De lessen worden gegeven door mensen met veel
praktijkervaring, dat maakt het geloofwaardig”

“Ik vond het boeiend dat we in deze opleiding
samenzaten met mensen die werken in andere
ziekenhuizen. Dit zorgde voor boeiende interacties”
“Echt aan te bevelen aan iedereen die op een CSAafdeling werkt. De meeste lesgevers leggen alles uit
in een voor iedereen begrijpelijke taal.”

Praktische informatie
Prijs
Het opleidingstarief bedraagt €600
Cursusteksten en koffie inbegrepen. Het restaurant
van de hogeschool staat mits betaling ter beschikking
van de cursisten. Er is keuze uit belegde broodjes,
warme maaltijden, pastabuffet…
Locatie
Provinciale Hogeschool Limburg (PHL)
PHL-Congress
Elfde-Liniestraat 23a – gebouw D
B 3500 Hasselt – 011 238 755
Ligging

PHL-Congress i.s.m.
Dpt. PHL-Healthcare

Basiscursus

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

Bereikbaarheid:
 Met openbaar vervoer:
Vanuit
het
trein-/busstation
Hasselt:
gratis
boulevardpendel tot Kolonel Dusartplein of H4 (halte
Kapermolen)
 Met de auto:
Elfde-Liniestraat bereikbaar via de grote ring.
Ruime, gratis parkeermogelijkheden rond de PHL

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

Inhoud
Deze basiscursus bevat volgende onderwerpen
 Inleiding en historiek
 Groepsdynamica
 Biologie en epidemiologie
 Reinigen en desinfecteren
 Sterilisatiemethoden
 Materialen- en instrumentenkennis
 Arbeidsgeneeskundige aspecten
 Terminologie
 Organisatie van de CSA: werkbezoek
 Ziekenhuishygiëne-standaardvoorzorgsmaatregel
 Kwaliteitshandboek en logistieke systemen

Doelgroep en toelatingsvoorwaarden
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 geen specifiek diploma vereist.
Kandidaten die niet werken op een dergelijke eenheid
of afdeling moeten de derde graad van het secundair
onderwijs voltooid hebben

Lesdata (onder voorbehoud)

Inschrijvings- en betalingsmodaliteiten

17 januari 2013
24 januari 2013
31 januari 2013
07 februari 2013
28 februari 2013
07 maart 2013
14 maart 2013
21 maart 2013
28 maart 2013



telkens op donderdag van 09.00 u. tot 16.30 u. e
25 april 2013 van 09.00 u. tot 12.00 u. (examen)





Digitaal:
http://www.phl.be/forms/congress/artikel.asp?sleu
tel=1236
Telefonisch: 011 238 755
Per mail: ludo.vandersmissen@phl.be
Per fax op nummer: 011 23 88 89

Betaling via opleidingscheques en KMO-portefeuille
worden aanvaard.
Voor deze opleiding werd ook
een aanvraag ingediend voor educatief verlof.
Snel inschrijven is aan te bevelen. Er worden
maximum 25 personen toegelaten. Bij meerdere
inschrijvingen wordt een reservelijst aangelegd

Evaluatie en attestering
Wie voldoet aan alle inschrijvingsvoorwaarden en
slaagt in het examen ontvangt een attest dat hij/zij
geslaagd is in de opleiding met tevens vermelding
van het programma.

Bijkomende inlichtingen
Meer informatie vindt
u
www.phl.be/vervolgopleidingen

Contactpersoon
Ludo Vandersmissen
Medewerker PHL-Congress
T | 011 23 89 59
E | ludo.vandersmissen@phl.be
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