
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

    Brussel, 24 juli 2020 
 
Betreft:  opleiding “Train the trainer" 
 
Geachte mevrouw, Geachte heer, 

Naar aanleiding van onze omzendbrief aan de door de GGC erkende en gesubsidieerde rusthuizen en rust- 
en verzorgingstehuizen met instructies voor de preventie van of reactie op een eventuele tweede golf van 
het coronavirus (COVID-19), melden we u dat er een opleiding zal plaatsvinden om één tot twee 
referentiepersonen voor hygiëne in uw instelling op te leiden, in het kader van de bestrijding van het 
coronavirus. Dat is mogelijk dankzij een samenwerking midden september met het Belgische Rode Kruis en 
de Fédération des maisons médicales (het verbond van Belgische Franstalige ziekenhuizen).  
 
Die organisaties zullen telefonisch contact opnemen met u om de opleiding, die een halve dag duurt, te 
plannen. 
 
De opleiding is bedoeld om de actoren op het terrein: 

- de mogelijkheid te bieden gemakkelijker de preventiemaatregelen uit te voeren, vooral in verband 
met het coronavirus maar ook om het even welke andere toekomstige epidemie; 

- als referentiepersoon contact te hebben met hun collega's om de moeilijkheden te bekijken van de 
uitvoering van de protocollen, begeleiding te bieden en, zo nodig, ervoor te zorgen dat de directie 
de informatie ontvangt. 

 
Tijdens de opleiding zullen de namen van de deelnemers genoteerd worden in het kader van een eventuele 
bijkomende opleiding. 
 
De sessies worden zowel in het Frans als in het Nederlands aangeboden. 
 
Om rechtstreeks contact op te nemen met de lesgevers, kan u mailen naar: projet.mrs@croix-rouge.be. 
 
We wensen u eraan te herinneren dat deelname aan deze opleiding verplicht is.  
 
Voor bijkomende vragen kan u steeds bij ons terecht. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Tania Dekens 
Leidend ambtenaar 

Dienst Instellingen voor Personen met een 

handicap en voor Ouderen 

Kenmerk: Opleiding “Train the trainer" 

 Véronique Mathot 

 02 435 62 57 

 veronique.mathot@iriscare.brussels       

Ter attentie van de door de GGC erkende en 

gesubsidieerde rusthuizen en rust- en 

verzorgingstehuizen 
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