CareB4 en ZorgVooraf

Deze “Zuster-ondernemingen” hebben zich gericht op infectiepreventie in de langdurige zorg
waarbij CareB4 werkt aan begeleiding en advisering van zorgorganisaties en ZorgVooraf zich
richt op de digitale vormen van leren over infectiepreventie.
ZorgVooraf biedt als academie voor infectiepreventie scholing in de vorm van e-learning en
verdere implementatie op de werkvloer, op het gebied van infectiepreventie, specifiek gericht
op medewerkers in de verpleeghuis-, woonzorg- en kleinschalig wonen-sector.
Hiermee beantwoordt ZorgVooraf aan de ruime behoefte van instellingen om grote groepen
medewerkers op een kwalitatief hoogwaardige en financieel aantrekkelijke methode op dit
onderwerp te scholen. Zo wil ZorgVooraf een bijdrage leveren aan verbetering van de
kwaliteit van zorg voor ouderen.

E-learning

E-learning alleen is, net als alleen een klassikale opleiding, nooit de oplossing. De kennis
opgedaan bij het doorlopen van een e-learning module beklijft pas wanneer deze relevant
voor en toepasbaar in de praktijk is. En er moet ook een duidelijke transfer naar de praktijk
plaatsvinden.
Om de transfer naar de praktijk te ondersteunen, wordt bij iedere e-learning een (digitale)
toolbox geleverd.
De modules zijn beschikbaar in een variant waarin een uniform wordt gedragen en in een
variant waarin in eigen kleding wordt gewerkt. Inhoudelijk zijn deze varianten gelijk.
Alle medewerkers hebben in hun werk te maken met infectiepreventie. Maar niet allemaal op
dezelfde manier. Van een (coördinerend) verpleegkundige wordt in verband met een isolatie
andere kennis gevraagd dan van een verzorgende. Terwijl op het gebied van handhygiëne van
iedereen dezelfde kennis wordt verwacht.
Bij ZorgVooraf worden modules, indien het onderwerp daarom vraagt, gedifferentieerd naar
functie en/of takenpakket.
Op dit moment zijn de volgende modules beschikbaar:
1. Micro-organismen in de zorg
2. Persoonlijke hygiëne medewerkers
3. Handhygiëne
4. Gebruik van handschoenen en andere persoonlijke beschermingsmiddelen
5. Desinfectie
6. BRMO
7. Isolatie en BRMO in de praktijk
8. Uitbraakmodule Noro
9. Uitbraakmodule Influenza
10. Uitbraakmodule BRMO
De bouwstenen waaruit een module bestaat zijn:
• E-learning met uitleg van de theorie
• Databank met toetsvragen
• Toolbox
Met deze bouwstenen kan een leerpad met of zonder entreetoets worden samengesteld.
1. Entreetoets (optioneel)

De deelnemer begint met een entreetoets. Beantwoordt hij meer dan 80% van de vragen
goed, dan krijgt hij zijn certificaat. Hij hoeft de theoriemodule en de eindtoets dan niet meer
te doen. Is de score lager dan 80%, dan gaat hij verder met de theoriemodule.
2. Theoriemodule
De deelnemer doorloopt de theoriemodule. In de theoriemodule wordt de relevante theorie
uitgelegd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van video, foto’s, voice-over en tekst. Bovendien
krijgt de deelnemer een aantal verwerkingsvragen. Deze vragen tellen niet meer voor de
toetsscore.
3. Eindtoets
Nadat de theoriemodule is doorlopen, doet de deelnemer de eindtoets. Bij de eindtoets geldt
ook een slagingspercentage van 80%. Haalt hij dat niet in één keer, dan krijgt hij nog een
tweede kans. Tussen de eerste en tweede kans zit wel een bepaalde tijd, bijvoorbeeld een
paar uur. Heeft de deelnemer de eindtoets gehaald, dan krijgt hij een certificaat. Heeft hij de
toets na twee keer niet gehaald, dan is dit reden voor een gesprek.
4. Transfer naar praktijk met toolbox
Om de transfer naar de praktijk te ondersteunen, wordt bij iedere e-learning een digitale
toolbox geleverd. Deze toolbox bestaat uit:
• implementatieplan
• suggesties voor activiteiten
• ondersteunende materialen (posters, checklists, etc)
• (mini)audits waarmee de resultaten gemeten kunnen worden
Met deze toolbox kunt u zelf, of met uw contactpersonen voor infectiepreventie zorgdragen
voor de implementatie. Mocht u daarbij ondersteuning nodig hebben, dan kan ZorgVooraf
deze ondersteuning bieden.
Onder begeleiding van CareB4 kan hiervoor ook de IP-Carrousel ingezet worden
CareB4 en de IP-Carrousel
Een actief infectiepreventiebeleid voorkomt de verspreiding van infectieziekten en van
resistente bacteriën. Infectiepreventie is onmisbaar en onlosmakelijk verbonden met de
veiligheid van patiënten en medewerkers. Implementatie van infectiepreventie-protocollen
moet voorzien in een drietal aspecten: KENNIS, MOTIVATIE, FACILITERING.
De IP-CARROUSEL is een systeem waarbinnen kennis en motivatie van alle betrokkenen
duurzaam worden verhoogd, waardoor infectiepreventie op een efficiënte en effectieve wijze
blijvend in de zorgorganisatie wordt ingebed.
De basisonderwerpen infectiepreventie worden in een periodieke cyclus van bijvoorbeeld 3
maanden op de werkvloer gepresenteerd. Het geheel van een aantal cycli vormt tezamen de
IP-CARROUSEL.
Naast het verhogen en actualiseren van het kennisniveau van uw medewerkers, staat
bewustwording van eigen handelen van de medewerkers centraal bij CareB4. Het is van
belang dat de medewerkers de “waarom vraag” kunnen beantwoorden en kunnen aangeven
welke risico’s er ontstaan wanneer ze zich niet aan de afspraken of handelswijze houden.
CareB4 traint zowel intra- als extramuraal alle niveaus binnen uw organisatie, met daarbij de
keuze uit alle facetten van infectiepreventie. Mogelijke trainingsvormen zijn:

•
•
•
•
•
•

Klinische lessen
Training “on the job”
Opleiding voor bijvoorbeeld contactpersonen infectiepreventie
Algemene of specifieke onderwerpen
Ondersteuning van de opleidingstak binnen uw organisatie
E-learning

