
KENNIS ZORG CAFÉ OVER HYGIËNE  
19:00-22:00 uur 

Haar aandachtsgebied was toezicht op preventie en bestrijding van infectieziekten en zorginfecties. De ken-
nis daarover kreeg zij via de opleiding tot microbiologisch analist, deskundige infectiepreventie en aanvullen-
de opleidingen. In zorginstellingen komen zowel infectieziekten (norovirus, influenza) als zorginfecties 
(urineweg-, luchtweg-, wondinfecties) voor. Door infectiepreventie maatregelen, waarvan handhygiëne de 
belangrijkste is, kan verspreiding van micro-organismen worden voorkomen of beperkt, daarmee ook infec-
tieziekten en zorginfecties. En uiteraard het belangrijkste: je beperkt veel ellende voor de patiënten. Marijke 
inspecteerde in ziekenhuizen, verpleeghuizen, GGD’s, privéklinieken, thuiszorgorganisatie en andere zorgin-
stellingen. Veelal voerde zij audits uit op de werkvloer. Daarbij was aandacht voor voldoende voorzieningen 
voor infectiepreventie en de naleving van infectiepreventiemaatregelen. 
 
In de workshop bespreekt Marijke de volgende onderwerpen: nuttige en ziekmakende micro-organismen, 
waar vind je ze, groeiomstandigheden, hoe verspreiden ze zich, handhygiëne, infectiepreventie en patiën-
tenzorg, infectiepreventie en schoonmaak, en infectiepreventie en voeding. 
 

Kennis Zorg Cafés zijn bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp en/of wil  
kennismaken met, of werken bij, King Arthur Groep.   

donderdag 14 maart 2019 donderdag 21 maart 2019 donderdag 28 maart 2019 

Ontmoetingscentrum Soest Ontmoetingscentrum De Bilt De Akker (zalencentrum bij Kerk) 

Molenstraat 8A Prof. Bronkhorstlaan 10 (gebouw 104) Melkpad 12 

3764 TG  Soest 3723 MB  Bilthoven 1217 KC  Hilversum  

Programma 
19:00 Ontvangst met koffie en thee 
19:15 Zeepkist “het grote waarom” 
19:30 Workshop over Hygiëne 
21:00 Netwerken onder het genot van 
een hapje en een drankje 

Collega Yolanda van Oosterwijk 

Spreker:  
Marijke Bilkert heeft meer dan 30 jaar gewerkt bij de Inspectie voor 
de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de laatste jaren als senior inspec-
teur. De IGJ verzorgt het toezicht op de kwaliteit van de zorg, medi-
sche producten en jeugdhulp. In de zorg is patiëntveiligheid de belang-
rijkste insteek. 

King Arthur Groep betekent 
voor mij: kansen krijgen en 
persoonlijke groei!  

LOCATIES, DATA EN AANMELDEN?  

 

 
Deelname is gratis en wij zorgen voor de inwendige mens! Ivm de organisatie en catering graag              
aanmelden via:  

werken@kingarthurgroep.nl  
035-2050950 


