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PMT Academie
De PMT Academie is een zelfstandig opererend onderdeel binnen PMT Partners
Medische Techniek. De directie van PMT Partners Medische Techniek onderschrijft het
belang van het aanbieden van informatie en scholing aan het werkveld en ondersteunt de
door de academie georganiseerde activiteiten.
Om binnen de PMT Academie de samenwerking tussen non-profit- en profitorganisaties
gestalte te geven, maakt de PMT Academie veelal gebruik van de expertise van het
werkveld bij de organisatie van het scholingsprogramma. Maar deze samenwerking gaat
nog verder, de door PMT Academie aangeboden scholing aan de diverse
beroepsgroepen is geaccrediteerd. De verschillende beroepsverenigingen zorgen voor
het toekennen van accreditatiepunten die vandaag de dag noodzakelijk zijn voor het
personeelsdossier en om de vakdeskundigheid aan te tonen.
De PMT Academie heeft tevens een accreditatie als erkend leerbedrijf. In dit kader
verzorgt PMT Partners Medische Techniek ook de studie- en stagebegeleiding van
opleidingen op medisch / technisch gebied, uiteraard op het vakgebied waarop wij
werkzaam zijn. Gedurende hun stageperiode worden de studenten begeleid en
beoordeeld op zowel theoretisch als praktisch gebied, afhankelijk van de aard van de
studie of tijdens de uitvoering van projecten.
Cursusjaar 2018
Ook in het jaar 2018 bieden wij diverse, geaccrediteerde cursussen aan voor
medewerkers van sterilisatieafdelingen, endoscopiereiniging, medisch instrumentele
diensten of de afdelingen medische techniek.
Onze basiscursussen hebben wij vernieuwd zodat deelnemers, die in het verleden de
cursus hebben gevolgd, opnieuw hiervan gebruik kunnen maken. Nieuw toegevoegd zijn
de vervolgcursussen waarbij opgemerkt dient te worden dat de Vervolgcursus
Endoscopie met name ontwikkeld is voor de gebruikers van de PMTendoscopieapparatuur.
Met regelmaat krijgen wij het verzoek of onze cursussen, naast in onze lesruimte te
Alblasserdam, ook op locatie in een ziekenhuis of centraal in een regio kunnen worden
gegeven. Wij willen deze mogelijkheid in 2018 aanbieden. Ons cursusmateriaal is
speciaal voor deze mogelijkheid aangepast. Voor nadere informatie verwijzen wij naar
onze website.
Minisymposia: periodiek gaan wij ook verschillende bijeenkomsten organiseren over
actuele onderwerpen binnen de sterilisatiewereld. Dit zullen wij via onze website
bekendmaken.

Namens de directie

Rob van Vugt, coördinator opleidingen

Basiscursus Reiniging, desinfectie en hygiëne
De eerste stap bij de decontaminatie van medische hulpmiddelen is reiniging. Zonder
reiniging kunnen wij niet steriliseren.

Doelstelling van deze bijscholing is dat
de deelnemer leert om de instrumenten
op een veilige wijze te reinigen en te
desinfecteren.
Veiligheid geldt niet alleen voor de
omgang met de kostbare, delicate
instrumenten maar zeker ook voor de
persoonlijke bescherming.

Dagprogramma
9.30 – 10.45 uur
Onderwerp
Door:

Basiscursus: het effectief en veilig handmatig reinigen van
instrumenten
drs. M. Jungblut, Deconster Medische trainingen

11.00 – 12.30 uur
Onderwerp:
Door:

Basiscursus; het machinale reinigings- en desinfectieproces
drs. M. Jungblut, Deconster Medische trainingen
Lunchpauze

13.00 – 14.15 uur
Onderwerp:
Door:
14.30 – 15.30 uur
Onderwerp:

De behandeling van standaard instrumenten.
R. Liefting, productspecialist PMT Partners Medische Techniek

Door:

De behandeling van specifieke instrumenten zoals daVinci
robotinstrumentarium.
R. van Vugt, productspecialist PMT Partner Medische Techniek

15.30 – 16.00 uur

Toets, nabespreking en uitreiken certificaten

Cursusdata 2018:

13 juni en 19 september
Doelgroep :

medewerkers CSA

Accreditatie door: SVN
Aantal accreditatiepunten:

20

Basiscursus Sterilisatie
In het kwalificatiedossier medewerker steriele medische hulpmiddelen staat:
De medewerker stelt de sets/medische hulpmiddelen in charges samen. Hij registreert welke
sets in welke sterilisator gesteriliseerd worden en welk programma geselecteerd is. De
medewerker ontlaadt de sterilisator, controleert of het sterilisatieproces juist verlopen is aan
de hand van de procesgegevens en of de verpakking intact, schoon en droog is.

Dagprogramma
9.30 – 10.45 uur
Onderwerp
Door:

Basiscursus: Stoom en zijn toepassing
drs. M. Jungblut, Deconster Medische trainingen

11.00 – 12.30 uur
Onderwerp:
Door:

Basiscursus: het steriliseren van diverse instrumenten
drs. M. Jungblut, Deconster Medische trainingen
Lunchpauze

13.00 – 14.15 uur
Onderwerp:
Door:

De werking van de stoomsterilisator in de praktijk.
R. Liefting , productspecialist PMT Partners Medische Techniek

14.30 – 15.30 uur
Onderwerp:
Door:

Beladen, ontladen, controle en opslag.
R. van Vugt, productspecialist PMT Partner Medische Techniek

15.30 – 16.00 uur

Toets, nabespreking en uitreiken certificaten

Cursusdata 2018:

14 juni en 10 oktober
Doelgroep :

medewerkers CSA

Accreditatie door: SVN
Aantal accreditatiepunten:

20

Vervolgcursus reiniging, desinfectie en sterilisatie
Het uitvoeren van controles aan de apparatuur en de ladingen bij de reiniging, desinfectie en
sterilisatie behoort tot de dagelijkse activiteiten ter voorbereiding op de productie en ter
controle op de tijdens het proces verkregen resultaten. Deze cursus vervangt de cursus
Kwaliteit en controlemiddelen.
Dagprogramma
9.30 – 10.45 uur
Onderwerp
Door:

Wet- en regelgeving met betrekking tot procescontroles
drs. M. Jungblut, Deconster Medische trainingen

11.00 – 12.30 uur
Onderwerp:
Door:

Het uitvoeren en uitlezen van procescontroles.
drs. M. Jungblut, Deconster Medische trainingen
Lunchpauze

13.00 – 14.15 uur
Onderwerp:
Door:

Meetsystemen en procescontroles in de praktijk deel 1
R. van Dalenoort, accountmanager Gullimex

14.30 – 15.30 uur
Onderwerp:
Door:

Meetsystemen en procescontroles in de praktijk deel 2
R. van Vugt, productspecialist PMT Partner Medische Techniek

15.30 – 16.00 uur

Toets, nabespreking en uitreiken certificaten

Cursusdata 2018:

26 september en 20 november
Doelgroep :

medewerkers CSA

Accreditatie door: SVN
Aantal accreditatiepunten:

20

Basiscursus endoscopie
Flexibele endoscopen zijn kostbare en complexe instrumenten. De reiniging en desinfectie
vergen een grote nauwkeurigheid. Na het desinfectieproces kunnen de scopen namelijk
gelijk weer gebruikt worden waardoor het correct verlopen van het proces van directe invloed
is op de patiëntveiligheid.

Doelstelling van deze bijscholing is
dat de deelnemer leert om de
endoscopen op een veilige wijze te
reinigen en te desinfecteren.
Veiligheid geldt niet alleen voor de
omgang met de endoscopen maar
zeker ook voor de persoonlijke
bescherming.

Dagprogramma
9.30 – 10.45 uur
Onderwerp
Door:

Wat bestrijden we en hoe beschermen we onszelf?
R. van Vugt, productspecialist PMT Partner Medische Techniek

11.00 – 12.30 uur
Onderwerp:
Door:

Wat gaan we reinigen en waar wordt het voor gebruikt ?
R. Liefting, productspecialist PMT Partner Medische Techniek
Lunchpauze

13.00 – 14.15 uur
Onderwerp:
Door:

Hoe gaan we het reinigen en desinfecteren?
R. Liefting, productspecialist PMT Partner Medische Techniek

14.30 – 15.30 uur
Onderwerp:
Door:

Instrumenten aansluiten en procescontroles
R. van Vugt, productspecialist PMT Partner Medische Techniek

15.30 – 16.00 uur

Toets, nabespreking en uitreiken certificaten

.

Cursusdata 2018:

6 juni en 17 oktober
Doelgroep :

medewerkers endoscopie

Accreditatie door: SVN
Aantal accreditatiepunten:

20

Vervolgcursus endoscopie
Deze cursus is met name bedoeld voor medewerkers van endoscopieafdelingen waar gebruik
gemaakt wordt van de apparatuur van PMT.
In het kader van het borgen van kwaliteit dragen wij er altijd zorg voor dat de bedieners van onze
apparatuur bij ingebruikname zowel theoretisch als praktisch getraind zijn. Op basis van deze training
zijn de bedieners gecertificeerd en zij beschikken over een persoonlijke toegangscode voor het
gebruik van de apparatuur.
Wij adviseren daarnaast om minimaal eenmaal per twee jaar een herhalingstraining te volgen om
zodoende het certificaat van bekwaamheid te verlengen. Dit is mede een van de redenen dat wij deze
Vervolgcursus endoscopie hebben ontwikkeld.
Daarnaast biedt de vervolgcursus meer inzicht in het gebruik en de toepassing van de machine
hetgeen de basis kan vormen tot “super-user”; een medewerker die opgeleid is tot een ander niveau
van autorisatie. De toekenning hiervan en het daarbij behorende wachtwoord worden bepaald door de
leiding van de afdeling.
Dagprogramma
9.30 – 10.45 uur
Onderwerp
Door:

Samenvatting van de basiscursus
R. van Vugt, productspecialist PMT Partner Medische Techniek

11.00 – 12.30 uur
Onderwerp:
Door:

De werking van de apparatuur, storingsanalyse en oplossingen
R. Liefting, productspecialist PMT Partner Medische Techniek
Lunchpauze

13.00 – 14.15 uur
Onderwerp:
Door:

Uitleg van de menustructuur en werkprocedures
R. Liefting, productspecialist PMT Partner Medische Techniek

14.30 – 15.30 uur
Onderwerp:
Door:

Toepassing in de praktijk en procescontroles
R. van Vugt, productspecialist PMT Partner Medische Techniek

15.30 – 16.00 uur

Toets, nabespreking en uitreiken certificaten

Cursusdata 2018:

7 juni en 18 oktober
Doelgroep :

medewerkers endoscopie

(her)certificatie t.b.v. bekwaamheid voor
bedienen PMT-endoscopenapparatuur

Technische trainingen (alleen op locatie)
De technische trainingen bestaan uit een algemeen theoretisch deel, aangevuld met een
praktisch programmadeel voor een specifieke categorie apparatuur, te weten
instrumentenwasmachines, endoscopenwasmachines en sterilisatoren.

Met een technische training van PMT Partners
Medische Techniek helpen wij uw technici de downtime
van de apparatuur te minimaliseren en de efficiëntie te
vergroten.
Door het volgen van een technische training kunnen wij
uw technici opleiden in het uitvoeren van eerstelijns
serviceactiviteiten.
Uw technici krijgen hierdoor meer kennis om zelf
problemen te identificeren en productiestagnatie
preventief te voorkomen.

THEORETISCH PROGRAMMADEEL:

5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convenant Medische Technologie;
Het technisch logboek conform R8200;
Het gebruik van checklijsten;
Autorisatie en certificatie;
Veiligheidssymbolen en persoonlijke bescherming;
Veilig omgaan met chemie;
Het uitvoeren van eerstelijns onderhoud;
Preventief en correctief onderhoud;
Wat is een proces beïnvloedende reparatie;
Het vrijgeven na een reparatie.

PRAKTISCH PROGRAMMADEEL:
De werking van en onderhoud aan instrumentenwasmachines of
De werking van en onderhoud aan endoscopenwasmachines (**) of
De werking van en onderhoud aan sterilisatoren
Cursusdata op afspraak
Doelgroep :

medewerkers TD/MIT

Accreditatie door: VZI

(**)

Aantal accreditatiepunten:

10

Aanmelden
Aanmelden kan bij Olga Lako per e-mail o.lako@pmtpartners.nl via het inschrijfformulier.
Op de cursussen zijn onze Cursusvoorwaarden versie 1.0. van toepassing.
Deze zijn te vinden op onze website www.pmtpartners.nl
Het minimaal aantal deelnemers per cursus is 12, indien er vier weken voor aanvang nog
onvoldoende aanmeldingen zijn, zal de cursus geannuleerd worden.
Het maximaal aantal deelnemers is 25, indien meer aanmeldingen zal gekeken worden of er extra
lesdagen georganiseerd kunnen worden.

Bereikbaarheid
Openbaar vervoer:
Trein naar Station Dordrecht Centraal, aansluitend vervoer naar PMT Partners Medische Techniek
kan geregeld worden, u dient dit wel bij aanmelding aan te geven. Opstapplaats is de achterzijde van
het station (deze is aangegeven met P+R).
Auto: routebeschrijving / locatie
Kantoor PMT Partners Medische Techniek B.V.
Ohmweg 11
2952 BD Alblasserdam

Kosten
Alle cursussen bij PMT zijn inclusief syllabus, certificaat en lunch. De kosten per deelnemer € 125,00.
Cursussen op een externe locatie (kosten op aanvraag):
De cursussen op locatie nemen één dagdeel in beslag, op werkdagen ’s morgens van 9.00 uur tot
12.30 uur of in de middag van 12.30-16.00 uur. Voor de kosten gaan wij uit van de afstand tot ons
hoofdkantoor te Alblasserdam. Het maximaal aantal deelnemers is 20.
Alle kosten zijn exclusief btw.

