
Deskundige Infectiepreventie 

Ondertitel 

Ben jij gediplomeerd deskundige infectiepreventie en wil jij graag komen te werken in een ziekenhuisomgeving? Lees dan 

snel verder, binnen de afdeling infectiepreventie hebben wij namelijk plek voor een nieuwe collega.   

 

Bedrijfsinformatie 

Zorg is aandacht. In HMC kijken we met en door de ogen van de patiënt. We helpen iedere patiënt op de 

manier die bij hem of haar past. Innovatie, gastvrijheid en samenwerking dragen bij aan het realiseren van 

onze missie. 

 

We zijn hét stadsziekenhuis voor de Haagse regio, met een compleet zorgaanbod. Als topklinisch 

opleidingsziekenhuis heeft HMC vele expertises in huis en we bieden in verschillende centra en 

samenwerkingen gespecialiseerde zorg aan. Onze speerpunten zijn ons Traumacentrum en Neurocentrum. In 

ons HMC Kankercentrum bieden we topklinische kankerzorg. 

 

Meer informatie over HMC vind je op www.haaglandenmc.nl. 

 

Functieomschrijving 

De afdeling Infectiepreventie en het Medisch Microbiologisch Laboratorium vormen samen de vakgroep 

Medische Microbiologie (MMB). De afdeling Infectiepreventie draagt zorg voor beleidsontwikkeling, 

advisering en uitvoering van het integrale infectiepreventiebeleid. Infectieziekten is een belangrijk thema in 

het beleid van ons ziekenhuis. 

 

Als deskundige infectiepreventie heb je als taak om ziekenhuisinfecties bij patiënten en medewerkers te 

voorkómen. Hiervoor stel je in samenwerking met je collega’s het infectiepreventiebeleid op, dat je actief 

uitdraagt binnen ons topklinisch ziekenhuis. Je komt te werken in een zeer enthousiast team van 7 collega-

deskundigen en 1 deskundige in opleiding. 

 

De werkzaamheden bestaan uit het geven van voorlichting (in- en extern), adviseren bij vragen, 

surveillance, ondersteunen bij implementatie van vastgesteld beleid en het toezicht houden op de naleving 

daarvan. Je levert een actieve bijdrage aan het ontwikkelen, implementeren, evalueren en continu 

verbeteren van een ziekenhuisbreed pakket van preventieve maatregelen met als doel het optreden van 

ziekenhuisinfecties te voorkomen. Het uitvoeren van surveillance en het geven van onderwijs maken deel uit 

van de functie. Vanuit jouw vakgebied neem je deel aan diverse ziekenhuis-brede commissies. 

 

Functie-eisen 

 Je hebt een afgeronde opleiding tot deskundige infectiepreventie met een CZO erkend diploma en je 

bent bij de VHIG geregistreerd  

 Je kunt goed zelfstandig werken en gaat methodisch en gestructureerd te werk 

 Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed in woord en geschift  

 Je beschikt over analytisch denkvermogen, bent proactief en neemt graag de regie   

Kom je bij ons werken? Dan vragen wij om een VOG (verklaring omtrent gedrag). 

http://www.haaglandenmc.nl/


 

Arbeidsvoorwaarden 

 Een jaarcontract op basis van 32 - 36 uur per week, met de intentie dit om te zetten naar onbepaalde 

tijd 

 Je gaat, op basis van 36 uur, een salaris verdienen van maximaal €4.227,- bruto per maand (FWG55) 

 Je komt te werken in het eerste ziekenhuis in de Haagse regio met de certificering Top 

Employer (2019/2020) 

 Voor ambitieuze zorgprofessionals onder ons heeft HMC interessante ontwikkeltrajecten. Bekijk hier 

onze loopbaanpaden. 

 Pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn, 8,33% vakantietoeslag en 8,33% 

eindejaarsuitkering  

 Interessante extra's, zoals: korting op het aanschaffen van een nieuwe fiets, mobiele telefoon, tablet 

of laptop en studiekostenvergoeding. Korting bij je sportschool, op je verzekeringspremie, voor 

kinderopvang in de buurt 

 We zijn als werkgever mantelzorgvriendelijk en bieden goede voorwaarden hiervoor. Daarnaast bieden 

we vele initiatieven vanuit de afdeling P&O om jou gezond en vitaal te houden. Bekijk hier de folder. 

 Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Ziekenhuizen 

Contactinfo 

Geef jij je carrière een plus? Solliciteer dan uiterlijk 21 november 2021, via de sollicitatiebutton.  

 

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Gerard Parlevliet  (deskundige infectiepreventie), 

via: 088 979 82 95 of Arno Kleijweg (deskundige infectiepreventie), via: 088 979 25 03. Voor vragen over de 

selectieprocedure kun je contact opnemen met Roelof Pool (senior zorgmanager MMB en IP), via: 088 979 28 

18. 

 

https://www.werkenbijhmczorg.nl/over-ons
https://www.werkenbijhmczorg.nl/over-ons
https://www.werkenbijhmczorg.nl/uploads/tekstlane/looppaden_verpleegk_september_2021.pdf
https://www.werkenbijhmczorg.nl/uploads/tekstlane/looppaden_verpleegk_september_2021.pdf
https://www.werkenbijhmczorg.nl/uploads/tekstlane/folder_p_o_sep_2020_def.pdf
https://cao-ziekenhuizen.nl/cao-ziekenhuizen-2017-2019
https://www.werkenbijhmczorg.nl/vacatures/vacature/deskundige-infectiepreventie

