
Het voorkomen van besmettingen, het bestrijden van 
infecties en het oplossen van uitbraken is van levens-
belang. Vooral in zorginstellingen zoals ziekenhuizen, 
(ouderen)zorginstellingen en zelfstandige klinieken. 
Tensen & Nolte is dé infectiepreventie adviseur binnen 
Sansidor en binnen Nederland. Met een specialistisch 
team ondersteunt het bureau zijn klanten in het opzet-
ten en onderhouden van infectiepreventie. Het!voert 
periodieke audits en inspecties uit om situaties in 
kaart te brengen en aandachtspunten te beschrijven. 
Het!stelt plannen en werkprotocollen op en traint zorg-
professionals. En Tensen & Nolte integreert het aspect 
infectiepreventie in technische en ruimtelijke ontwerpen 
bij nieuw(ver-)bouw van zorginstellingen. 

Advisering in de volle breedte
Wanneer er in een zorginstelling een uitbraak optreedt 
of wanneer er een landelijke epidemie speelt, dan advi-
seert Tensen & Nolte de zorginstelling en het bestuur in 
de volle breedte. Het ontwikkelen van werkprocedures 
en de controle hiervan middels audits, zijn kernactivi-
teiten van Tensen & Nolte. Het is in staat om medische 
en steriele producten en middelen te beoordelen op 
toepasselijkheid en op kwaliteit. De medewerkers zijn 
gecertificeerd als deskundige infectiepreventie, DSMH 
en/of DSRD. 

Focus op duurzaamheid
Tensen & Nolte gelooft dat verduurzaming hand in 
hand kan gaan met infectiepreventie. Onze deskun-
digen zetten zich in om voor bewuster omgaan met 
materialen, kiezen voor duurzame(re) alternatieven en 
het creëren van bewustwording bij zorgprofessionals. 
Het bureau is aangesloten bij de Green Deal Duurzame 
Zorg en is mede initiatiefnemer van het Green Team 
Infectiepreventie.

Diensten: 
  Beleidsontwikkeling en advisering 
  Periodieke audit en toetsing 
  Dagelijkse ondersteuning zorginstellingen 
  Voorlichting, scholing en begeleiding studenten 
  Nieuwbouwtrajecten 
  Luchtbehandeling 
  Calamiteiten- en outbreak management 
  Specialistische projecten 
  Bestrijden van antibioticaresistentie 

Unieke kenmerken: 
  Complete expertise in infectiepreventie 
  Werkzaam binnen alle sectoren van de zorg 
  E!iciënte werkwijze en continuïteit
  Landelijke dekking

TENSEN & NOLTE
Infectiepreventie

Tensen & Nolte Infectiepreventie ondersteunt bij het 
opzetten, ontwikkelen en onderhouden van infectie-
preventiebeleid. De deskundigen van Tensen & Nolte 
houden zich bezig met alle aspecten van infectiepreventie 
en zijn allround inzetbaar. Denk daarbij aan opstellen 
van beleid, advisering bij vragen of ontwikkelingen, het 
meekijken op de werkvloer, instructie geven en outbreak 
management.
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