Deskundige infectiepreventie in opleiding
Functie
Ben jij een verpleegkundige, microbiologisch analist of andere professional met hart voor de
zorg en zoek je een nieuwe uitdaging? Het vak van deskundige infectiepreventie is nu actueler
dan ooit. Als deskundige Infectiepreventie ben je actief op het brede gebied van preventie en
bestrijding van (ziekenhuis)infecties. Jouw werk is het opsporen en analyseren van
infectierisico’s en besmettingsbronnen. Samen met je collega’s in het ziekenhuis zoek je
oplossingen en neem je maatregelen om risico’s te voorkomen. Daarnaast ontwikkel en
optimaliseer je infectiepreventiebeleid.
Als deskundige infectiepreventie registreer en analyseer je zorginfecties en identificeert
mogelijke clusters van besmettingen. Het implementeren van maatregelen om infecties te
voorkomen doe je in overleg met medewerkers van de betreffende zorgafdeling. Je werkt dus
samen met veel verschillende personen en functies binnen het ziekenhuis. Tijdens de COVID19 pandemie is zichtbaar geworden hoe belangrijk de rol van de deskundigen
infectiepreventie is.
Als deskundige infectiepreventie in opleiding zal je lerend werken en werkend leren in het
enthousiaste team van de Unit Hygiëne en Infectiepreventie. Binnen deze aanstelling zul je
een landelijke opleiding volgen. De opleiding duurt 2 jaar waarin je bijna iedere maand een
aantal lesdagen hebt. Naast het werken op de Unit HIP loop je een aantal stages binnen ons
ziekenhuis en een externe stage in een ander ziekenhuis.
Tijdens de opleiding houd je je bezig met onder andere de volgende taken:
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•
•
•
•

•
•
•

•

Ontwikkelen en implementeren en evalueren van hygiëne- en infectiepreventiebeleid.
Signaleren, onderzoeken en analyseren van (ziekenhuis)infecties en het leggen van
verbanden om eventuele verspreiding te ontdekken.
Medewerkers, studenten en bezoekers in ons ziekenhuis (on)gevraagd adviseren op het
gebied van infectiepreventiemaatregelen.
Het geven van onderwijs, instructies, adviezen en voorlichting over infectiepreventie
aan zorgpersoneel in het ziekenhuis en Hygiëne en Kwaliteitsmedewerkers in de regio.
Het geven van onderwijs aan studenten van de opleidingen Geneeskunde,
Tandheelkunde, Biomedische Wetenschappen, en verpleegkundige
vervolgopleidingen binnen het Radboudumc.
Leveren van een vakinhoudelijke bijdrage in projectgroepen en commissies.
Bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep.
Deelnemen in multidisciplinaire overleggen of een ziekenhuis Outbreak Management
Team (OMT) bijeenkomst in geval van uitbraken of andere acute problemen waarbij
infectiepreventie risico’s zijn gesignaleerd.
Een actieve bijdrage leveren in Outbreak Management Team of crisisbeheersteam.

Tijdens de opleiding wordt er van je verwacht dat je jezelf onder begeleiding van een ervaren
deskundige infectiepreventie in al deze aspecten gaat bekwamen. Hierbij moet je in staat zijn
om zelfstandig je leerpad te plannen en bewaken.

Afdeling
Het werk van de unit Hygiëne en Infectiepreventie (HIP) richt zich op het nastreven van een
zo veilig mogelijke ziekenhuisomgeving voor patiënt en medewerker op het gebied van
infectiepreventie. We willen besmettings- en infectierisico's in het ziekenhuis opsporen,
bestrijden en waar mogelijk voorkomen. We zijn binnen het Radboudumc verantwoordelijk
voor de werkwijze van infectiepreventie, de overdracht van deze kennis aan
ziekenhuispersoneel via scholing en klinische lessen en het geven van gevraagd en
ongevraagd advies om ziekenhuisinfecties te voorkomen.
Ons kernteam bestaat uit zes geregistreerde deskundigen infectiepreventie, een assistent
infectiepreventie, 1 of 2 deskundigen infectiepreventie in opleiding, een arts-microbioloog als
hoofd van de Unit HIP, en een epidemioloog (tevens plaatsvervangend hoofd). We zijn een
hecht en enthousiast team dat bestaat uit gedreven professionals. De inhoudelijke taken
binnen de Unit HIP zijn onderverdeeld in aandachtsgebieden. Verder is er een nauwe
samenwerking met o.a. de artsen-microbioloog en het laboratorium van de Afdeling Medische
Microbiologie.
Als Infectiepreventie unit in een academisch ziekenhuis doen we veel toegepast
wetenschappelijk onderzoek en projecten over infectiepreventie. We dragen hiermee bij aan
ontwikkelingen en innovaties binnen het vakgebied. Er is veel regionale samenwerking, onder
andere binnen het regionale Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk
(GAIN).
Verder heeft infectiepreventie een structurele plaats in het onderwijs aan studenten van de
opleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde, Biomedische Wetenschappen en de
verpleegkundige vervolgopleidingen van het Radboudumc. Tevens coördineert de
Infectiepreventie het regionale opleiden van Hygiëne en Kwaliteitsmedewerkers (zg.
aandachtsvelders Infectiepreventie) binnen de ziekenhuizen.
Het Radboudumc
Het Radboudumc wil vooroplopen in het vormgeven van de gezondheidszorg van de
toekomst. Dat doen we persoonsgericht en innovatief. En in nauwe samenwerking met ons
netwerk. We willen significant impact on healthcare hebben. Elke dag willen we het beter
doen. Elke dag streven naar betere zorg, onderzoek en onderwijs. Elke dag beter begrijpen
hoe ziektes ontstaan, hoe we ze kunnen voorkomen, behandelen en genezen. Zo krijgt iedere
patiënt altijd de beste zorg, nu en in de toekomst. Want daar doen we het voor.
Lees meer over onze strategie en wat werken bij het Radboudumc betekent. Onze
collega’s vertellen je er graag over, #wijzijnradboudumc.
Profiel
Je hebt bij voorkeur hbo-verpleegkunde, hlo analist Medische Microbiologie, of een ander
(minimaal hbo) diploma in de zorg. Je houdt ervan om met anderen samen te werken. Je kunt
nauwkeurig, gestructureerd en zelfstandig werken. Je hebt doorzettingsvermogen, je bent
creatief en oplossingsgericht. Daarnaast ben je communicatief en sociaal vaardig en kun je je
goed uitdrukken, zowel mondeling als in geschreven tekst (email, documenten).
We zoeken iemand die goed wil zijn in zijn/haar vakgebied en die het beste uit zichzelf wil

halen. Je bent stressbestendig en flexibel, want een uitbraak of een infectiepreventiegerelateerd incident komt meestal onverwacht. Je houdt zelf de regie over het behalen van je
opleidingsdoelen.
Het kunnen werken met de gangbare Microsoft Office programma’s zoals Word, Excel en
PowerPoint is een vereiste. Ook herken je jezelf in de Radboud manier van werken.
Arbeidsvoorwaarden
De opleiding start in september 2022. Binnen deze opleiding tot deskundige infectiepreventie
volg je het theoretische gedeelte bij een CZO geaccrediteerde en het praktijkgedeelte binnen
het Radboudumc.
Werken bij het Radboudumc betekent dat je vooroploopt en samen werkt aan de
gezondheidszorg van de toekomst. En er is meer. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden
mogen er namelijk zijn. Helemaal op jou afgestemd dankzij ons keuzemodel
arbeidsvoorwaarden. In het Radboudumc krijg je het vertrouwen en neem je
verantwoordelijkheid om het samen voor elkaar te krijgen. Wij zorgen voor jaarlijkse
opleidingen, zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak.
•

•
•
•
•
•

Naast je maandelijkse salaris (schaal 8, fulltime: min € 2844 - max € 3787 bruto per
maand)en een jaarlijkse vakantie-uitkering van 8% ontvang je een eindejaarsuitkering
van 8,3%.
Het betreft een contract voor 24 uur per week voor de duur van de opleiding.
Werk je op onregelmatige tijden, dan ontvang je daarvoor een toelage.
Op basis van een 36-urige werkweek heb je recht op ongeveer 168 uur vakantie (ruim
23 dagen) per jaar.
Het Radboudumc betaalt 70% van de pensioenpremie. De rest van de premie betaal je
zelf via je brutosalaris.
Korting op je zorgverzekering. Je kunt gebruik maken van twee collectieve
ziektekostenverzekeringen: UMC Zorgverzekering en CZ-collectief.

Naast onze arbeidsvoorwaarden bieden we medewerkers ook verschillende andere
aantrekkelijke faciliteiten zoals kinderopvang en sportvoorzieningen. Wil je meer weten?
Bekijk ook eens de cao umc.
Sollicitatieprocedure
Graag ontvangen we je sollicitatie vóór 7 juli 2022. We nemen daarna snel contact met je op.
Wat kun je verder verwachten?
Bij indiensttreding vragen wij een verklaring omtrent gedrag (VOG) en vindt er, afhankelijk
van de functie, een screening plaats. Hiervoor hoef je niets te doen, we vertellen je op een
later moment meer.
Het Radboudumc is een werkgever waar iedereen welkom is. Iedere collega brengt
waardevolle ervaring, expertise en creativiteit mee. Wij geloven in de meerwaarde van een

diverse en inclusieve organisatie. #wijzijnradboudumc
Lees meer over onze sollicitatieprocedure of bekijk de veelgestelde vragen.
Contact
Heb je nog vragen over deze functie, neem dan contact op met Edmée Bowles, artsmicrobioloog, hoofd Hygiëne en Infectiepreventie of met Olga Coenen, deskundige
infectiepreventie. Dit kan per mail: infectiepreventie.mmb@radboudumc.nl of via 024-361
90 41. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op onze website.
Is solliciteren nog een stap te ver, maar ben jij wel benieuwd wat het betekent om in deze
functie te werken bij het Radboudumc? Neem dan ter oriëntatie eens contact op met de
hierboven genoemde collega. Heb je een andere vraag? Bekijk dan onze pagina veelgestelde
vragen.
Wij werven zelf voor deze vacature. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld, maar delen in je
netwerk wel.

