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Training –  schoonmaak apotheek  

Ook voor een schone apotheek bestaat een recept! 

Het schoonmaken van een apotheek vraag om specifieke kennis en 
vaardigheden. Zeker als er in de productieruimte ook medicijnen 
worden bereid. In deze training draait om het zorgvuldig en hygiënisch 
verwijderen van zichtbaar en onzichtbaar vuil.   

Naast het schoonmaken van diverse ruimtes, leren medewerkers werkplekken en indien nodig ook 

apparatuur en gebruiksvoorwerpen reinigen. Basiskennis van hygiëne, bacteriën en virussen, en veilig 

werken, zijn dan ook onderdeel van deze training. De training wordt afgesloten met een toets en 

uitreiking van het UL-Team-certificaat. 

Net als een recept wordt ook de inhoud van deze training volledig afgestemd op de protocollen,  
specifieke wensen en eisen van de locatie. 

Praktische informatie 

Naam training of opleiding Training – schoonmaak apotheek 

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

Inhoud van de training Algemene schoonmaak (toegepast op apotheken)  

• Basis schoonmaakvaardigheden efficiënt, 

effectief en ergonomisch uitvoeren; 

• Toepassing van schoonmaakmiddelen op 

voorgeschreven wijze; 

• Kennis van hygiëne: 

o Persoonlijke hygiëne 

o Handen wassen  

o Geldende protocollen en 

procedures 

• Basiskennis bacteriën en virussen, groei, 

kruis- en na besmetting; 

• Desinfectie; 

• Basiskennis cytostatica (indien van 

toepassing); 

• Scheiden en verwijderen afval; 

• Werkt oplettend in bereidingsruimten 

vanwege kostbare apparatuur; 

• Integer gedrag. 

Niveau van de training Uitvoerend niveau 

Vooropleiding Voldoende beheersing van de Nederlandse taal en 
Basisopleiding algemene schoonmaak met RAS 
diploma of gelijkwaardig is een must.  
Deze training kan gecombineerd worden met de RAS 
opleiding indien de deelnemers hun basisdiploma 
nog moeten halen.  

Lengte van de training 3 dagdelen van 3 uur 

Locatie De training wordt uitsluitend in-company 
georganiseerd 

Groepsgrootte Maximaal 6 deelnemers 

Doelstellingen van de training Na de training kan de deelnemer: 

• uitleggen wat het doel is van het 
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schoonmaken van apotheken  

• 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 verschillen zijn tussen 
bacteriën en virussen 

• aandachtspunten benoemen bij het 
opruimen van bijvoorbeeld bloed en 
braaksel.  

• aandachtspunten benoemen bij het 
opruimen van scherpe voorwerpen.  

• persoonlijke beschermingsmiddelen op de 
juiste wijze gebruiken en aangeven in welke 
situaties.  

• de apotheek en overige ruimtes op een 
juiste en veilige wijze reinigen. 

• laten zien wat de juiste handenwas methode 
is. 

• met voorbeelden uitleggen wat integer 
gedrag is. 

• alleen bij apotheek in ziekenhuis: kennis van 
cytostatica 

Studiebelasting Geen  

Kwalificaties Geen 

Kosten van de training € 1.850,- per groep bij in-company training 

Subsidie n.v.t. 

Examenkosten n.v.t. 

Certificaat UL-Team certificaat “Training - schoonmaak 
apotheek”  

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

Vrijstellingen N.v.t. 

Studiemateriaal Hand-out met duidelijke teksten, oefeningen en foto’s 

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

Opmerking  

 

 

 

mailto:info@ul-team.nl
http://www.ul-team.nl/

