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Onze diensten

icosa
Infectiepreventie Friesland

Scholing & gastspreker
Icosa verzorgt praktijkgerichte scholingen op het gebied van
infectiepreventie. Zonder kennis geen bewustwording is ons motto! Onze
scholingen bevatten herkenbare praktijkvoorbeelden en zijn interactief. U
kunt ons ook inhuren als gastspreker voor symposia of workshops.
Onderwerpen kunnen zijn:

Audit

•

Wilt u weten of uw vastgestelde beleid, procedures en protocollen op het
gebied van infectiepreventie voldoen? En hoe er door uw medewerkers mee
wordt gewerkt? Een hygiëneaudit levert u waardevolle informatie op!

•
•

Outbreakmanagement
Wanneer bij meerdere cliënten/patiënten op een afdeling/zorginstelling hetzelfde (resistente) micro-organisme is gevonden of als er een opvallend aantal infectieuze aandoeningen is bij cliënten/patiënten, dan kan er sprake zijn
van een uitbraak. Door middel van een structurele aanpak volgens ons draaiboek Outbreakmanagement kan Icosa hierbij helpen.

Infectiepreventieadvies op consultbasis
Ondanks het op orde hebben van het beleid en protocollen rondom infectiepreventie, is onze ervaring dat de werkzaamheden in de praktijk anders
kunnen verlopen. Heeft u vraagstukken waar u niet uitkomt of zijn er situaties
waarbij u niet weet hoe te handelen? Dan is ons infectiepreventie advies op
consultbasis mogelijk iets voor u.

Bouwadvisering
Icosa adviseert bij bouwprojecten, met name wanneer het gaat om werkzaamheden van:
•
•
•
•

operatiekamers;
behandel- en onderzoeksruimten;
cliënten/patiëntenkamers;
alle ruimten waar steriele of niet-steriele medische en verpleegkundige
middelen worden opgeslagen.

•

Handhygiëne, hierbij beschikken wij over verschillende leuke en
leerzame testen.
Infectieziekten en de bijbehorende maatregelen, bv. Noro-virus,
Influenza, urineweginfecties.
Accidenteel bloedcontact en bloedoverdraagbare aandoeningen,
Hepatitis B, Hepatitis C en HIV.
MRSA en Bijzonder Resistente Micro- Organismen (BRMO).

Begeleiding student tot deskundige infectiepreventie
Het succes van de opleiding is mede afhankelijk van de invulling van het
praktijkgedeelte. De praktijkbegeleider begeleidt de student en fungeert
daarbij ook als rolmodel. De rol van praktijkbegeleider kan door ons worden
vervuld. Wij houden ons intensief bezig met de individuele persoonlijke
ontwikkeling van de student. Ook ondersteunen we de student bij het
formuleren en bewaken van de leerdoelen. We beoordelen
verwerkingsopdrachten en proeven van bekwaamheid.

Beleidsontwikkeling
Icosa kan u helpen bij het tot stand komen, houden of implementeren van
het infectiepreventiebeleid van uw instelling, praktijk of kliniek.
Zo kunnen wij:
•
•
•

participeren in de Infectiecommissie
protocollen, beheersplannen of werkprocedures ontwikkelen
audits of quickscans uitvoeren

Wilt u meer informatie? Bel of mail ons dan, we helpen u graag

