
 

 

 

FSM4 - Microbiologie 

 
E-learning 

Micro-organismen spelen een centrale rol in gezondheid en ziekte van de mens. Bij het produceren van geneesmiddelen is 

goede hygiëne belangrijk. Op allerlei manieren kunnen de medewerkers, de werkomgeving en de materialen invloed 

uitoefenen op de kwaliteit van de geneesmiddelen die geproduceerd worden. Het is belangrijk dat medewerkers zich bewust 

zijn van het belang van een goede hygiëne in de farmacie en weten welke maatregelen bijdragen aan het voorkomen van 

contaminatie.  

Doelgroep 

Medewerkers werkzaam in een (ziekenhuis)apotheek of bij een grootbereider werkzaam in productie. 

Onderwerpen/opzet 

Tijdens deze module behandelen we de soorten micro-organismen en de functies van micro-organismen. Je leert 

wanneer ze schadelijk zijn, hoe we besmettingen voorkomen en hoe we micro-organismen kunnen verwijderen. 

Daarnaast behandelen we vragen als: Wat is het verschil tussen steriliseren en desinfecteren? Welke hygiëneregels 

zijn belangrijk? Wat verstaan we onder een cleanroom? Hoe tonen we aan dat een cleanroom geschikt is?  

 

   PROGRAMMA  

Les 4: Microbiologie en hygiëne 

 
Basiskennis microbiologie 

• soorten micro-organismen 

• pyrogenen 

• groeibevorderende en- remmende effecten aantonen  

• micro-organismen 

• steriliseren versus desinfecteren 

• conserveren 

 

Hygiëne, kleding en gedrag 

• persoonlijke hygiëne, kledingvoorschriften 

• handen was en –desinfectie 

• handschoengebruik 

• algemene gedragsregels ten aanzien van hygiëne 

 

Toets 
 

 

 

 

 

Les 13: Cleanroomtechniek 

 
Techniek achter een cleanroom 

• ontwerp 

luchtbehandeling 

inrichting 

• schoonmaken van een cleanroom 

• methoden, middelen en materialen 

desinfecteren 

 

Monitoren van een cleanroom 

• wat moeten we monitoren? 

• hoe moeten we monitoren?  

• wat zijn de eisen?  

• welke cleanroomgedragsregels kennen we? 

 

Toets 

 
Deze module vormt een onderdeel van onze opleiding tot Farmaceutisch Specialist. De module bestaat uit 2 e-lessen waarin 

we de nodige theorie behandelen en toetsen. Deze module heeft geen studiebijeenkomst. 

 

De opleiding tot Farmaceutisch Specialist bestaat uit 7 modulen die afzonderlijk gevolgd kunnen worden. Na het succesvol 

afronden van elke les ontvangt de deelnemer een certificaat. Na het volgen van alle 7 modulen kan aanspraak gemaakt 

worden op het diploma Farmaceutisch Specialist. De lessen worden gegeven op mbo-niveau. 

http://www.pharmatech.nl
http://www.pharmatech.nl
http://www.pharmatech.nl
http://www.pharmatech.nl
http://www.pharmatech.nl
http://www.pharmatech.nl
http://www.pharmatech.nl
http://www.pharmatech.nl
http://www.pharmatech.nl
http://www.pharmatech.nl
http://www.pharmatech.nl
http://www.pharmatech.nl
http://www.pharmatech.nl

