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Taakomschrijving Contactpersoon Infectie Preventie (CIP) 
       

Concept, te bewerken door zorgorganisatie  
 
1. Doelstelling 
- Het bereiken van een zo effectief en operationeel mogelijk beleid met betrekking tot 

hygiëne en infectiepreventie op de afdeling. 
- Het als afdelingsmedewerker meewerken aan en stimuleren van een actief beleid ten 

aanzien van hygiëne en infectiepreventie.  
 
2. Bevoegdheid / Plaats in de organisatie 
- De CIP is een medewerker die met de zorg voor hygiëne en infectiepreventie op de 

afdeling wordt belast. 
- De CIP wordt benoemd door het afdelingshoofd. 
- De CIP staat onder leiding van het afdelingshoofd en is aan hem/haar verantwoording 

verschuldigd. De eindverantwoordelijkheid van de infectiepreventie op de afdeling ligt bij 
het afdelingshoofd. 

- De CIP wordt inhoudelijk ondersteund door de hygiënist. 
 
3. Taken van de Contact Persoon Infectie Preventie 
- Bijwonen van de bijeenkomsten van de contactpersonen onder voorzitterschap van de 

hygiënist om uitgezet beleid te toetsen, verslag te doen van ervaringen op de afdeling en 
te ondersteunen bij het voorbereiden van nieuw beleid. 

- Verslag uitbrengen van de in dit overleg gemaakte afspraken aan het afdelingshoofd, die 
(eind)verantwoordelijk is voor de uitvoering hiervan.  

- Informeren, instrueren en bewust maken van teamleden op het hanteren van de 
richtlijnen met betrekking tot hygiëne en infectiepreventie. 

- Signaleren van tekortkomingen in de uitvoering van het infectiepreventiebeleid 
- Voorstellen doen ter verbetering van risicovolle situaties. Deze bespreken met 

afdelingshoofd en/of hygiënist 
- Het zich duidelijk profileren en verantwoordelijk voelen als contactpersoon ten aanzien 

van hygiëne en infectiepreventie. 
 
4. Vaardigheden CIP 
- Kennis hebben van infectiepreventie 
- Kennis van hygiëne en infectiepreventie kunnen overdragen aan collega’s, vrijwilligers, 

cliënten, familie en naasten. 
- Kennis hebben van de organisatiestructuur 
- Kennis hebben van de beschikbare middelen en materialen, hun gebruiksdoel en de 

gebruiksmogelijkheden. 
- Oog hebben voor de omgeving en (eigen) handelen: Signaleren van afwijkend gebruik 

van middelen en materialen 
- De CIP heeft hiertoe specifieke scholing gehad. 
 
 
 


