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Training – OK schoonmaak  

Operatie geslaagd! 

Deze training draait om infectiepreventie en het zorgvuldig schoonmaken van 
operatiekamers en wasruimten. Net als een operatie wordt ook deze training volledig 
afgestemd op de specifieke wensen en werkwijze van de locatie. 

Naast het schoonmaken van een  operatiekamer, leert men ook een wasruimte en besmette ruimte te 

reinigen. De training wordt afgesloten met een toets en uitreiking van het UL-Team-certificaat. 

Praktische informatie 

Naam training of opleiding Training – OK schoonmaak 

Doelgroep Schoonmaakmedewerkers die operatiekamers 
reinigen (zowel bij een schoonmaakbedrijf als eigen 
dienst medewerkers) 

Inhoud van de training  basisregels van het schoonmaken; 

 hygiëne, persoonlijk en algemeen; 

 desinfectie; 

 veilig en gezond schoonmaken; 

 gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen; 

 het opruimen van scherpe voorwerpen en 
urine, braaksel, bloed en ontlasting; 

 schoonmaken van een wasruimte; 

 schoonmaken van een (besmette) 
operatieafdeling; 

 communicatie met klant, leidinggevende en 
collega. 

Niveau van de training Uitvoerend niveau. 

Vooropleiding De medewerker heeft geen specifieke vooropleiding 
nodig, wel voldoende beheersing van de 
Nederlandse taal  

Lengte van de training 4 dagdelen van 4 uur 

Locatie De training wordt uitsluitend in-company 
georganiseerd 

Groepsgrootte 6 deelnemers 

Doelstellingen van de training Na de training kan de deelnemer: 

 uitleggen wat het doel is van het 
schoonmaken van operatieafdelingen.  

 uitleggen wat veilig en gezond schoonmaken 
inhoudt.  

 uitleggen wat nodig is voor een juiste 
hygiëne.  

 de pictogrammen van etiketten op 
reinigingsmiddelen lezen en toepassen.  

 de juiste houding toepassen tijdens de 
verschillende schoonmaakhandelingen. 

 benoemen wat de voorschriften zijn bij het 
opruimen van bloed, ontlasting en braaksel.  

 benoemen wat de voorschriften zijn bij het 
opruimen van scherpe voorwerpen.  

 uitleggen wat het belang is van de 
verschillende voorschriften en het gebruik 
van persoonlijke beschermingsmiddelen.  

 de operatiekamer op een juiste en veilige 
wijze reinigen. 

 de wasruimte op een juiste en veilige wijze 
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reinigen. 

 een besmette operatiekamer op een juiste 
en veilige wijze reinigen.  

 de gebruikte machines en materialen op de 
juiste wijze schoonmaken en beheren. 

Studiebelasting Geen  

Kwalificaties Geen 

Kosten van de training € 600,- per persoon bij in-company training 

Subsidie n.v.t. 

Examenkosten n.v.t. 

Certificaat UL-Team certificaat “Training OK schoonmaak”  

Aantal toetsingen en herkansingen Kan worden afgesloten met een tweetal schriftelijke 
toetsen. Herkansing mogelijk in overleg 
opdrachtgever 

Vrijstellingen N.v.t. 

Studiemateriaal Lesboek met duidelijke teksten, oefeningen en foto’s 

Voorwaarden Op al onze trainingen zijn onze algemene 
voorwaarden van toepassing en de NRTO 
gedragscode 

Opmerking  
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