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Inschrijving
kijk op de website van Stichting 
Trainingen Infectie Preventie voor 
actuele data, locaties en prijzen 
van de trainingen. 

Aantal deelnemers:
minimaal 12, maximaal 20

Oud-deelnemers bevelen
aan om met meerdere collega’s de 
CIP training te volgen, centraal bij
ActiZ of juist in-company te organiseren. 
De data worden dan in overleg 
gepland. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen.

Contactgegevens
STIP
Postbus 110
3430 AC Nieuwegein

030 630 1384
06 376 870 05
www.infectiepreventieopleidingen.nl
info@infectiepreventieopleidingen.nl



STIP (Stichting Trainingen Infectie Preventie) biedt een 
 thematisch leernetwerk infectiepreventie aan, gericht op 
professionals die in de ouderenzorg werken. De training wordt 
centraal in het land gegeven, maar kan ook bij u op locatie 
worden verzorgd. De training duurt vier en een halve dag. 
ActiZ ondersteunt de training door korting voor haar leden. 

Wat kunt u verwachten? STIP biedt cursisten:
• Handvatten om ABR-beleid vorm te geven (AntiBiotica Resistentie)
• De laatste kennis over infectiepreventie binnen de (ouderen)zorg
• Praktijkvoorbeelden en -opdrachten voor directe toepassing in de eigen organisatie
• De mogelijkheid te leren van deskundigen én vakgenoten
• Een praktische strategie voor continue verbetering van infectiepreventiezorg
• Leren stimuleren en motiveren van collega’s

Na afloop van de training bent u Contactpersoon Infectie Preventie en in staat uw 
organisatie mee te nemen met infectiepreventieverbeteringen.

‘Discussie mogelĳ k en ervaringen uitwisselen. Bewustwording van 
je eigen rol als CIP.’ 
- Yvonne Janssen, senior teamverpleegkundige, Sensire. 

‘Ik heb veel geleerd en tools gekregen om mĳ n 
team mĳ n kennis over te dragen.’ 
- B. Sluĳ ter, zorgassistente. 

‘Op een leuke en toegepaste manier uitleg over de 
onderwerpen, moeilĳ ke thema’s makkelĳ k gemaakt.’ 
- Thierry Louter, kwaliteitsadviseur, Surplus.

‘Goed en duidelĳ k uitgelegd. Door de voorbeelden van bĳ v. hygiëne, wordt het duidelĳ k 
wat het veroorzaakt als je je niet aan deze protocollen houdt. Het maakt je alert.’ 
– Carin Adamse, verpleegkundige, Zorggroep Ena.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Microbiologie: 

 · Wat zijn micro-organismen, waar zitten ze en hoe moet een 
zorgmedewerker hiermee omgaan?

• Overdracht van micro-organismen 
• Infectiepreventieve maatregelen

 · Handhygiëne
 · Persoonlijke hygiëne
 · (Gebruik van) beschermende middelen 

• Reiniging – desinfectie - steriliteit 
• Bloedoverdraagbare ziekten 
• Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie 
• Antibiotica en resistentie van micro-organismen 
De Invulling van de taak van een Contactpersoon Infectie Preventie loopt als rode 
draad door alle trainingsdagen, waarbij veranderkunde en inzicht in cultuur en 
gedrag onlosmakelijk zijn verbonden.

Trainers / coaches
De training wordt gegeven door gecertifi ceerde deskundigen infectiepreventie, 
een kwaliteitscoördinator en een communicatiedeskundige met ruime ervaring 
in verbetertrajecten. 

Trainingsdagen
De training voor Contactpersonen Infectie Preventie (CIP) omvat vier dagen met 
daarnaast een studiebelasting van 20 uur. Aansluitend wordt een dagdeel gepland 
waarin de deelnemers hun ervaringen delen met collega’s in een minisymposium.

• Theorie wordt afgewisseld met begeleiding en uitvoering van praktijkopdrachten
• Er is voldoende tijd tussen trainingsdagen om de praktijkopdrachten uit te voeren 

in de eigen organisatie. 
• Huiswerkopdrachten worden afgestemd en uitgevoerd in overleg met de eigen 

leidinggevende.
• De praktijkopdrachten worden uitgevoerd met behulp van de kwaliteitscirkel 

van Deming (Plan-Do-Check-Act) en kunnen in het kader van patiëntveiligheid 
geplaatst worden in het Veiligheids Management Systeem.

Weetje
De CIP training is voor mede-
werkers die infectiepreventie 
een warm hart toedragen. 


