VERSLAG STUDIEDAG 07/06/2016

Op 7 juni hadden wij het genoegen onze leden te ontvangen in Lede voor onze tweede
studiedag van het jaar. Deze studiedag ging door in het Psychiatrisch Centrum Zoete Nood
Gods waar wij door onze gastvrouw Anja De Ganck zeer hartelijk zijn ontvangen.
Tijdens de studiedag hebben we ons mogen verdiepen in het onderwerp “Hygiëne en
Desinfectie”.
Omdat wij als verantwoordelijke schoonmaak vooral met het praktische luik bezig zijn,
wouden wij een studiedag organiseren die zo dicht mogelijk aansluit bij de praktijk.
Daarom hebben wij onze verschillende hoofddonnateurs uitgenodigd om een presentatie te
brengen over een specifiek onderwerp rond hygiëne en desinfectie.
Onderstaande onderwerpen werden aangesneden tijdens de studiedag:
Presentatie 1: Alpheios: “desinfectie door middel van Fogging”
Presentatie 2: Sealed Air: “ ATP: wat het is, hoe het werkt, voor-en nadelen, relevantie bij
ziekenhuishygiëne en korte demo”
Presentatie 3: Boma: “TZ 500: de juiste balans tussen ziekenhuishygiëne en efficiëntie”
Presentatie 4: Vileda: “Reinigen en desinfecteren met Single Use materiaal”
Presentatie 5 : Ecolab: “desinfectieprocedures, producten, methode ter controle en
registratie (EnCompass)”
Presentatie 6: Luc Knaepkens: “Toepasbaarheid nieuwe technologieën / inzichten op vlak
van hygiëne en desinfectie”
De laatste presentatie werd gegeven door Luc Knaepkens, Operationeel Directeur ZNA Jan
Palfijn en tevens ook overkoepelend Manager Housekeeping bij ZNA.

De heer Luc Knaepkens heeft in het verleden bij ZNA ook als ziekenhuishygiënist gewerkt.
Tevens heeft hij samen met zijn collega een boek geschreven: “Infectiepreventie – leidraad
voor zorginstellingen”. Dit boek wordt momenteel herschreven en zal in het najaar terug

uitgebracht worden.
Door de veelzijdige achtergrond van Luc Knaepkens heeft hij ons van begin tot einde weten
te boeien met zijn interessante uiteenzetting van zijn visie op de onderwerpen die door onze
leveranciers werden gebracht en tevens ook zijn visie op de haalbaarheid en toepasbaarheid
hiervan in de praktijk.
Alle presentaties die deze studiedag werden gegeven zijn terug te vinden op onze website.
Dank aan iedereen voor de aanwezigheid!

