Jans Control Cleanroom Academy
Een tot op microscopisch niveau schone werkomgeving is essentieel in de farmaceutische, hightech- en
foodindustrie. Een minuscuul stofdeeltje of micro-organisme kan desastreuze gevolgen hebben in een
controlled environment (CE) zoals een cleanroom of operatiekamer. Daarom mogen alleen CE-gecertificeerde
personen deze betreden. Wij leiden deze specialisten op in de High Tech -, Farmaceutische - en Food Industrie.
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Algemeen: Elke OK- training wordt voor u op maat gemaakt. Wensen en eisen worden vooraf in kaart gebracht tijdens het eerste bezoek. Behoud van reinheid in een
operatiekamer is noodzakelijk om de patiënt een zo veilig als mogelijke omgeving te bieden. Processen en de aanwezigheid van mensen veroorzaken
verontreinigingen en maakt het regelmatig reinigen en desinfecteren van een OK belangrijk.
Het programma van elke cursus kunt u terugvinden op onze website janscontrol.nl.
Alle trainingen worden op maat voor u gemaakt, vraag voor de kosten een offerte aan.

OK Training compleet
Inhoud

Jans Control volgt de uitgangspunten van het infectiepreventie
team uit het betreffende ziekenhuis en verwerkt deze in de training.
Daarnaast zijn de protocollen van het betreffende ziekenhuis, de
operatiekamer en aanwezige middelen en materialen, leidend voor
de inhoud en opbouw van deze training.

Doelstelling

Het doel van deze training is om de deelnemers als professionals
kennis en inzicht te verschaffen over een OK en de daarbij horende
schoonmaakmethodes en bijzonderheden. Elke cursist kan na het
volgen van de training zelfstandig een OK schoonmaken en desinfecteren conform het geldende protocol.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor schoonmaakprofessionals in een OK
omgeving.

Algemene informatie

• De locatie van Jans Control heeft diverse ruimtes waar geoefend
kan worden
• Elke training wordt opmaat gemaakt en afgestemd op uw
wensen
• Cursisten zijn in het bezit van de basisopleiding schoonmaak
• Training duurt een dagdeel
• Er is geen vooropleiding vereist voor deze cursus
• Na afloop van de training en na het behalen van het examen
ontvangt u een Jans Control Certificaat
• Deze training kan ook als opfristraining worden aangeboden,
vraag naar de mogelijkheden

OK Training reiniging & Desinfectie
theorie
Inhoud

Deze training bevat, naast algemene, vooral theoretische informatie
voor het uitvoeren van de reiniging- en desinfectie werkzaamheden
in een OK door professionele schoonmakers volgens een OK reiniging & desinfectieprogramma. Er zijn praktische demonstraties en
oefeningen omtrent de systematische uitvoeren van oppervlakte
reiniging & desinfectie van grote en kleine oppervlakken.

Doelstelling

Na afloop van de training bent u theoretisch geïnformeerd én bent
u in staat om de schone OK- omgeving kritisch onder de loep te
nemen. U doet de nodige kennis op over de wijze waarop u uw OK
in conditie kunt houden en leert diverse technieken die u daarbij in
kunt zetten.

Doelgroep

De training is bedoeld voor schoonmaakprofessionals, leidinggevenden en kwaliteitsverantwoordelijken.

Algemene informatie

• De locatie van Jans Control heeft diverse ruimtes waar geoefend
kan worden
• Elke training wordt opmaat gemaakt en afgestemd op uw
wensen
• Training duurt 2 dagdelen van 3 uur
• Deelnemers zijn in het bezit van een diploma schoonmaak
basisopleiding
• Na afloop van de training en na het behalen van het examen
ontvangt u een Jans Control OK- Certificaat
• Deze training kan ook als opfristraining worden aangeboden,
vraag naar de mogelijkheden

OK Training reiniging & Desinfectie
praktijk
Inhoud

Deze training is volledige praktisch ingesteld. Tijdens deze training
wordt een OK bij Jans Control of op de eigen locatie compleet
gereinigd- en gedesinfecteerd door professionele schoonmakers
volgens het geldende OK reiniging & desinfectieprogramma. Er zijn
praktische demonstraties en oefeningen omtrent de systematische
uitvoeren van oppervlakte reiniging & desinfectie van grote en
kleine oppervlakken.

Doelstelling

Na afloop van de training is een deelnemer in staat een OK op een
juiste wijze te reinigen & desinfecteren.

Doelgroep

De training is bedoeld voor schoonmaak professionals, leidinggevenden en kwaliteitsverantwoordelijken.

Algemene informatie

• De locatie van Jans Control heeft diverse ruimtes waar geoefend
kan worden
• Elke training wordt opmaat gemaakt en afgestemd op uw
wensen
• Training duurt 2 dagdelen van 3 uur
• Deelnemers zijn in het bezit van een diploma schoonmaak
basisopleiding
• Na afloop van de training en na het behalen van het examen
ontvangt u een Jans Control OK- Certificaat
• Deze training kan ook als opfristraining worden aangeboden,
vraag naar de mogelijkheden

OK Training gedrag
Inhoud

Door het volgen van deze basistraining begrijp je waarom deze
strenge eisen noodzakelijk zijn. De OK Gedrag training is een voorwaarde voor iedereen die incidenteel of intensief te maken heeft of
gaat krijgen met het verblijf of werken in een OK.

Doelstelling

Na afloop van de training is een deelnemer op de hoogte van de
strenge eisen die aan het betreden van een OK gesteld worden.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die voor het eerst in aanraking
komt met het vakgebied OK of waarvan de kennis opgefrist moet
worden.

Algemene informatie

• De locatie van Jans Control heeft diverse ruimtes waar geoefend
kan worden
• Elke training wordt opmaat gemaakt en afgestemd op uw
wensen
• Training duurt 1 dagdeel van 3 uur
• Er is geen vooropleiding vereist voor deze cursus
• Deze training wordt afgesloten met een toets

OK Training omkleedprocedure
met/zonder kwalificatie
Inhoud

U hebt een cleanroom om uw producten maximaal te beschermen
tegen bronnen van contaminatie. De aanwezigheid van mensen
en hun gedrag veroorzaken verontreinigingen. Omkleden in een
cleanroom is dan ook van essentieel belang om uw reinheid te
kunnen waarborgen! Om uw product binnen de gewenste GMPspecificatie te kunnen produceren moeten uw medewerkers op de
hoogte zijn van de omkleedprocedures die gelden in uw cleanroom.
Deze cleanroom training leert u op de juiste wijze én conform uw
GMP- eisen de geldende GMP- omkleedprocedures.
De GMP- omkleedprocedure kan met en zonder kwalificatie
worden getraind. Indien u een kwalificatie wenst wordt er getoetst
of u in staat bent de omkleedprocedure steriel te volbrengen. De
controle wordt middels het afnemen van contact Plates uitgevoerd
en door een professioneel laboratorium beoordeeld.

Doelstelling

Elke deelnemer kan na het volgen van de training cleanroom
kleding op een verantwoorde manier conform GMP- richtlijnen
aantrekken.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die voor het eerst in aanraking komt met het vakgebied operatiekamers en zich de geldende
omkleedprocedure eigen moet maken.

Algemene informatie

• De locatie van Jans Control heeft diverse ruimtes waar geoefend
kan worden
• Elke training wordt opmaat gemaakt en afgestemd op uw
wensen
• Training duurt 1 dagdeel van 3 uur
• Er is geen vooropleiding vereist voor deze cursus
• Deze training wordt afgesloten met een omkleedkwalificatie

Training on the job
Inhoud

Het is van groot belang dat uw medewerkers de theorie op een
correcte wijze in de praktijk ten uitvoer brengen. Om alle trainingen
van Jans Control te borgen bieden we u een training on the job
aan waarbij we de door Jans Control aangeboden trainingen bij
u in de praktijk komen toetsen. Door deze training structureel/
periodiek in uw planning op te nemen borgt u dat de medewerkers
het geleerde juist in de praktijk brengen.

Doelstelling

Borgen dat de cursist ook in de periodes na de initiële training
het geleerde juist in de praktijk brengen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die een training heeft gevolgd
bij Jans Control.

Programma

• Training on the job
• Herhaling theorie indien nodig

Algemene informatie

• De training vindt plaats op de locatie van de opdrachtgever
• Elke training wordt opmaat gemaakt en afgestemd op uw
wensen
• Training duurt 1 dagdeel van 3 uur
• Er is geen vooropleiding vereist voor deze cursus
• Deze training wordt afgesloten met een rapportage
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