Deskundige Infectiepreventie
32 – 36 uur per week
Nieuwegein | Utrecht | Woerden

Wil jij je ontwikkelen en inzetten op een afdeling waarin wij samen ziekenhuisinfecties en de verspreiding
daarvan voorkomen? De afdeling Hygiëne & Infectiepreventie van het St. Antonius ziekenhuis is op zoek
naar een enthousiaste en gedreven Deskundige Infectiepreventie

Aangenaam
Samen zorgen voor de kwaliteit van leven, daar staan onze 6.000 betrokken medewerkers van het
St. Antonius Ziekenhuis voor. Naast de beste patiëntenzorg staat innovatie en onderzoek centraal. We
zijn niet voor niets een van de grootste topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. En dat stralen
we ook graag uit door onze focus te leggen op continue verbetering van onze zorg. Denk aan de
nieuwste behandeltechnieken en apparatuur. Onze klinische speerpunten zijn hart & vaat, longen en
kanker.
De afdeling Infectiepreventie …
maakt deel uit van de afdeling Medische Microbiologie en Immunologie. Het team bestaat uit 8
deskundigen infectiepreventie (waaronder een teamhoofd), een deskundige steriele medische
hulpmiddelen, 2 deskundigen infectiepreventie i.o., 5 artsen-microbioloog en 2
infectiepreventieverpleegkundigen, allen met een grote mate van gedrevenheid voor het vak. De afdeling
houdt zich in brede zin bezig met de preventie van infecties die in het ziekenhuis ontstaan, door te
acteren bij zowel het opsporen, aantonen, registreren als het inperken daarvan. De afdeling
Infectiepreventie wil dit bereiken door o.a. te adviseren over adequate infectiepreventiemaatregelen en
voorlichting te geven ter bescherming van patiënten en medewerkers. Dit alles wordt ondersteund met
moderne microbiologische en epidemiologische technieken. Daarnaast wordt deelgenomen aan
landelijke registratieprojecten en wordt er onderzoek verricht op het gebied van infectiepreventie. Tevens
wordt er samengewerkt met de afdelingen Infectiepreventie van de ziekenhuizen in de regio. De afdeling
Infectiepreventie heeft een opleiding deskundige infectiepreventie en participeert in de opleiding van artsassistenten medische microbiologie.

Wat ga je doen?
Als deskundige infectiepreventie ben je medeverantwoordelijk voor de vormgeving en de uitvoering van
het infectiepreventiebeleid. Denk hierbij aan de surveillance van ziekenhuisinfecties, het opsporen van
infectierisico’s voor patiënten en medewerkers en het geven van (on)gevraagd advies op het gebied
van infectiepreventie aan alle geledingen in het ziekenhuis. Maar ook stel je als deskundige
infectiepreventie protocollen op en implementeert deze in de organisatie. Je geeft voorlichting aan
artsen, verpleegkundigen, overige ziekenhuismedewerkers en patiënten. Je ondersteunt afdelingen bij
het oplossen van problemen op het gebied van infectiepreventie en levert een bijdrage aan de
onderzoeksactiviteiten van de afdeling.

Jij brengt mee
• een voltooide opleiding tot deskundige infectiepreventie (een CZO-erkend diploma en
registratie in het kwaliteitsregister van de VHIG).
• gestructureerde werkhouding en overtuigingskracht
• goede communicatieve vaardigheden en enthousiasme
• groot teamgevoel
• enige jaren werkervaring.

Wij bieden jou
• een prettige werksfeer met collega’s die je begeleiden en voor je klaar staan
• regelmatige werktijden die flexibel in te delen zijn binnen een contractomvang van 32-36 uur
per week
• een salaris van minimaal € 2798 en maximaal € 4111 bruto per maand (FWG 55) op basis van
een 36-urige werkweek en afhankelijk van je ervaring en opleiding (CAO Ziekenhuizen)
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand en de mogelijkheid deel te
nemen aan een fiets-, fitness- of ‘bring your own device’’-regeling
• mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en opleiding
• deelname aan carrièreportaal ‘Sterk in je Werk’ zodat je jouw roeping zo lang mogelijk kan
vervullen
• gelegenheid tot parkeren in naastgelegen parkeergarage

Informatie
Voor informatie over deze functie kun je contact opnemen met Nathalie Wagemaker, Deskundige
Infectiepreventie, T 088-3207465, of met dr. Saara Vainio of dr.Thijs Tersmette, beiden artsmicrobioloog, T 088-3207422.
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met het recruitmentteam
Antonius@Work, T 088-3208640.

