
 

 

Deskundige Infectiepreventie in opleiding 
 
Ben jij een verpleegkundige, een medisch microbiologisch analist of andere professional met hart voor 
de zorg en zoek je een nieuwe uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 

Wat ga je doen 
Sinds COVID-19 is het vak van deskundige infectiepreventie actueler dan ooit. In dit vak 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.  
 
Als deskundige infectiepreventie in opleiding ga je werken en leren tegelijk. Dit doe je in het UMCG in 
het enthousiaste team Infectiepreventie van de afdeling Medische Microbiologie & Infectiepreventie 
(MMBI). Binnen dit dienstverband volg je de landelijke opleiding 'Hygiëne en Infectiepreventie in de 
gezondheidszorg' voor de duur van twee jaar waarin je bijna iedere maand een aantal lesdagen hebt. 
Ook doorloop je een deel van de opleiding in een andere zorginstelling. 
 
Verder houd je je bezig met de volgende taken:  

- Je levert een bijdrage aan de consultatieve- en wetenschappelijke taken van de unit. 
- Je werkt zelfstandig en in teamverband aan preventie, surveillance en onderzoek van 

zorggerelateerde infecties in het UMCG. 
- Je adviseert gevraagd en ongevraagd op het gebied van infectiepreventiemaatregelen aan alle 

geledingen van het ziekenhuis.  
- Je stelt richtlijnen op, ondersteunt de implementatie daarvan en je voert audits uit. 
- Je levert een bijdrage aan voorlichting en onderwijs aan professionals in het UMCG en aan 

studenten Geneeskunde van de RUG. 
- Je coördineert en evalueert, in samenwerking met de betrokken afdeling, de maatregelen die 

nodig zijn bij bijvoorbeeld uitbraken. 

 

Werkomgeving 
De afdeling Medische Microbiologie & Infectiepreventie heeft, net als alle afdelingen binnen het 
UMCG, taken op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. Het is een 
dynamische afdeling waarin de deskundigen infectiepreventie, verpleegkundigen infectiepreventie, 
artsen-microbioloog, moleculair biologen en infectiologen samen werken in klinische en diagnostische 
units. De unit Infectiepreventie bestaat uit zestien medewerkers en wordt ondersteund door een 
onderwijsassistent en een stafassistent.  
 
De unit is volop in ontwikkeling en biedt een uitdagende klinische en wetenschappelijke 
werkomgeving in een academische setting. De deskundigen infectiepreventie vervullen op 
verschillende niveaus binnen het UMCG een rol bij beleidsontwikkeling en –ondersteuning. Wij 
werken nauw samen met artsen-microbioloog en met het UMCG-brede netwerk van linkdocs en 
linknurses (medewerkers met het aandachtsgebied infectiepreventie).  
 
De focus van het UMCG ligt op de complexe zorg. Daarmee worden hoge eisen gesteld aan de 
ziekenhuisomgeving van de patiënt, in het bijzonder op het gebied van microbiologische veiligheid. De 
unit is sterk verbonden met het eigen microbiologische laboratorium, dat beschikt over de modernste 
typeringstechnieken. Hierdoor zijn wij in staat om snel en gericht bron- en contactonderzoek te doen 
en verheffingen optimaal te analyseren. Het werkterrein is breed en gebaseerd op de Kwaliteitsrichtlijn 
Infectiepreventie voor Ziekenhuizen (KRIZ). 
 

Wat vragen wij 
- Je bent enthousiast, flexibel, stressbestendig en je kunt goed relativeren. 
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- Je bezit uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden. Je beheersing van de 
Nederlandse taal is uitstekend en je beheersing van het Engels, zowel mondeling als 
schriftelijk, is goed. 

- Je kunt zelfstandig en in teamverband werken, ook met professionals van verschillende 
disciplines.  

- Je bent een klantgerichte professional voor wie patiëntveiligheid voorop staat en je hebt een 
proactieve instelling. 

- Je bent in staat om projectmatig en multidisciplinair te werken. 
- Je hebt aantoonbare affiniteit met een functie in een academische setting. 
- Je hebt bij voorkeur ervaring in de directe patiëntenzorg.  
- Je hebt affiniteit met ICT en kunt goed werken met verschillende programma’s. 

 

Wat bieden wij 
Een volledig betaalde CZO erkende post-HBO beroepsopleiding opleiding 'Hygiëne en 
Infectiepreventie in de Gezondheidszorg' van 2 jaar. Een dienstverband voor 32 - 36 uren per week 
voor de duur van de opleiding, op een leuke werkplek waarbij sfeer en samenwerking voorop staat. 
 
Het salaris bedraagt maximaal € 3.863,- bruto per maand (schaal 8 per 1-8-2022) afhankelijk van 
opleiding en ervaring en op basis van een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt het UMCG 8% 
vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair 
Medische Centra (CAO-UMC). Verder kent het UMCG een thuiswerkregeling, bedrijfsfitness regeling, 
fietsregeling en kun je met flinke korting een P+R busabonnement aanschaffen.  
 

Neem voor meer informatie contact op met: 
- Paulien Vierdag, deskundige infectiepreventie, telefoonnummer 06 5525 6771 
- Dirk Borst, deskundige infectiepreventie, telefoonnummer 06 3162 3585 
- Jet van der Weerd, unitmanager Infectiepreventie, telefoonnummer 06 3162 3100 

 

Solliciteren 
Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan de volgende pagina: 

https://bit.ly/3boIjZk, tot en met 28 augustus 2022.  
Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een 
ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. 
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