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STIP maakt gebruik van evaluatieformulieren voor haar eigen 
verbetertraject. Het evaluatieformulier wordt door iedere deel-
nemer aan het eind van de training ingevuld. De evaluaties 
worden door STIP verwerkt en op de website gepubliceerd.

ContactEvaluatie

Stichting Trainingen Infectie Preventie
Trainingen voor in de zorg

Contactpersonen
Infectie Preventie
Inleiding

Veilig verblijven in een zorginstelling is onlosmakelijk verbon-
den met hygiëne en infectiepreventie. Bewustwording dat alle 
zorgcontacten, onderzoeken, therapieën en andere contacten 
met patiënten en de omgeving van patiënten kunnen bij- 
dragen aan overdracht van micro-organismen, en dus moge- 
lijk overdracht van infecties veroorzaken, blijkt een probleem. 

Voor de praktische  uitvoering en invulling van hygiëne en 
infectiepreventie in instellingen is het zinvol om een  multi- 
disciplinaire groep medewerkers te benoemen en te trainen 
als Contactpersoon Infectie Preventie  (CIP). Het personeel 
met extra deskundigheid op de werkvloer biedt meer continue 
aandacht voor  infectiepreventie en vertaalt maatregelen en 
handelingen op eigen niveau. In de training krijgen CIP extra 
kennis aangaande infectiepreventie, presentatie en communi-
catie. Hierna is hij/zij de vraagbaak en stimuleert de opvolg-
trouw van infectiepreventie protocollen op de werkvloer. Ook 
kunnen zij de leidinggevende op de  afdeling ondersteunen 
bij het implementeren van de richtlijnen / protocollen op het  
gebied van infectiepreventie.

Tijdens de vierdaagse training wordt een actieve inbreng ver-
wacht van de cursisten. Het leertraject biedt naast  de ben-
odigde kennis, praktische huiswerkopdrachten en werkt met 
vele praktijkvoorbeelden, zodat de cursisten de kennis leren 
toepassen.

Doel

Deze training biedt kennisbevordering op het gebied van in-
fectiepreventie, ter verbetering van de kwaliteit van infec-
tiepreventie in de organisatie van de cursist. De cursisten 
ondersteunen de implementatie van het hygiëne en infectie-
preventiebeleid in de organisatie.

Doelgroep

Medewerkers die binnen hun eigen organisatie een extra taak 
op gebied van infectiepreventie krijgen of hebben gekregen. 

Inhoud training

De training wordt gegeven door gecertificeerde deskundigen 
infectiepreventie en kwaliteitscoördinator met een ruime des- 
kundigheid op het gebied van infectiepreventie en verbeter-
trajecten. 

Tijdens deze training komen onder andere de volgende items 
aan bod:

• Micro-organismen; wat zijn dit, waar zitten ze, wat kunnen 
/ moeten we er mee 

• Overdracht van micro-organismen 
• Infectie preventieve maatregelen, zoals handhygiëne, 

persoonlijke hygiëne, beschermende middelen 
• Reiniging, desinfectie, steriliteit 

• Bloedoverdraagbare ziekten 
• Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie 
• Antibiotica en resistentie van micro-organismen 
• Invulling van de taak van een Contactpersoon Infectie 

Preventie

Trainingsdagen

De training voor Contactpersonen Infectie Preventie (CIP) om-
vat vier dagen (9.30-16.30 uur) met een studiebelasting van 
20 uur. Aansluitend wordt een middag gepland waarin de 
deelnemers hun ervaringen delen met een groter publiek.

Naast de noodzakelijke basiskennis infectiepreventie wordt 
theorie gedurende deze vier dagen afgewisseld met bege-
leiding en uitvoering van praktijkopdrachten. Tussen iedere 
trainingsdag is voldoende tijd om de praktijkopdrachten uit te 
voeren. 
De praktijkopdrachten worden vastgesteld en uitgevoerd in 
overleg met de instelling, zodat de CIP een vooraf afgespro-
ken ‘product’ kunnen leveren, bijvoorbeeld een handhygiëne 
campagne.
Als de huiswerkopdracht een meting of het uitvoeren van au-
dit is, dan wordt dit uitgevoerd in overleg met en in opdracht 
van de leidinggevende.

De praktijkopdrachten zijn gebaseerd op de kwaliteitscirkel 
van Deming (Plan-Do-Check-Act) en kunnen in het kader van 
patiëntveiligheid geplaatst worden in het Veiligheids Manage-
ment Systeem.

Inschrijving

Aanbevolen wordt de CIP training in-company te organiseren. 
De CIPpers leren zo samenwerken in de eigen organisatie. De 
data worden in onderling overleg gepland.

Het minimum aantal deelnemers is 14; maximaal kunnen 20 
mensen participeren.

 


