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CURSUS
ASSISTENT INFECTIEPREVENTIE



Wat jij kunt bijdragen aan infectiepreventie in jouw werkomgeving? Veel! Word assistent 
infectiepreventie. Een boeiende vierdaagse cursus waarin je leert de zorgomgeving van jouw 
collega’s en cliënten veiliger te maken.

CURSUS ASSISTENT INFECTIEPREVENTIE 

Handen wassen belangrijk? Natuurlijk. Maar infectiepreventie in de zorg vraagt zoveel meer. Hoe gaan we om met een 

besmettelijke patiënt. Is desinfecterende verf eigenlijk wel nodig? Kun je met handalcohol ook apparatuur ontsmetten? 

De infectiepreventiedeskundige zorgt voor beleid en toetst de uitvoering daaraan. Bij de uitvoering daarvan kan hij of 

zij vaak hulp gebruiken. Iemand die steeds opvallende verbeterpunten ziet en antwoorden van collega’s beantwoordt,  

met op de achtergrond altijd ondersteuning van de deskundige infectiepreventie. Met deze cursus helpen wij invulling 

te geven aan een tweede deskundigheidsniveau op het gebied van infectiepreventie.
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Er is een flink tekort aan infectiepreventiedeskundigen in Nederland. Maar: er is wel 

steeds meer vraag. Dat maakt het lastig voor instellingen om altijd volledig aan het 

beleid én de uitvoering daarvan te voldoen. Tensen & Nolte heeft daarom de cursus 

assistent infectiepreventie ontwikkeld. Daarmee kun jij als zorgverlener bijdragen 

aan het voorkomen van verspreiding van infectieziekten. De cursus wordt op een 

energieke en interactieve manier gegeven, waarbij kennis, inzicht en vaardigheden 

geleerd worden, zodat je na de cursus invulling kan geven aan je rol als assistent 

infectiepreventie.

WAAROM JIJ HARD NODIG BENT 

Voor jouw werkgever is het van enorme meerwaarde om iemand op de werkvloer te 

hebben die het beleid kent en heel praktisch maatregelen doorvoert én waarborgt in 

het dagelijkse handelen. Dat kan om simpele dingen gaan. Waarom staat er op deze 

plek geen prullenbak? Hoe ontsmet je middelen die je gebruikt? Hoe vaak moet je je 

handen wassen? Infectiepreventie zit vaak in hele kleine dingen. Als je deze cursus 

doet, leer je kijken vanuit het vakgebied infectiepreventie met ter ondersteuning op 

de achtergrond onze deskundige infectiepreventie. En dat maakt jou een onmisbare 

schakel voor je organisatie.

WAT LEVERT HET JOUW WERKGEVER OP?

Tijdens de vierdaagse cursus leer je de basisbeginselen van infectiepreventie. Dat bied 

je ook mooie kansen om door te groeien in je werk. Na het succesvol doorlopen van de 

cursusdagen ontvang je het Tensen & Nolte certificaat assistent infectiepreventie. En 

direct na de cursus ben je inzetbaar als assistent infectiepreventie binnen je zorginstelling 

als spreekwoordelijke “verlengde arm” van de deskundige infectiepreventie adviseur. 

Je voert delen van het beleid door, beantwoordt vragen, overlegt met de deskundige 

en legt uit aan collega’s waarom handelingen of middelen soms wel of niet nodig 

zijn. Je levert je bijdrage aan infectiepreventie verbetertrajecten. Je scheidt de zin 

en de onzin, volgens het beleid van de instelling. Zo beteken je net dat stapje extra 

voor je organisatie, collega’s en natuurlijk je cliënten. Je draagt er bovendien mee bij 

aan een veiligere samenleving. En je werkt mee in het vak van nu en de toekomst: 

infectiepreventie. En vanuit je opleiding kom je ook in het Tensen & Nolte netwerk, een 

netwerk tot jouw beschikking om op terug te vallen!

WAT LEVERT DE CURSUS JE OP?



HOE ZIET DE CURSUS ERUIT?
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Wat is infectiepreventie? Hoe ziet 

een besmettingscyclus eruit, hoe 

verspreiden bacteriën en virussen 

zich? Welke isolatiemaatregelen 

kun je inzetten? Op deze eerste dag 

van de training leer je belangrijke 

uitgangspunten van infectiepreventie. 

DAG

1

Deze dag begint met basiskennis 

op het gebied van microbiologie. 

Bacteriën en virussen komen 

ruimschoots aan bod, onder andere in 

een gastles van een arts-microbioloog. 

Je gaat ook aan de slag met 

(persoonlijke) beschermingsmiddelen 

en desinfectiemiddelen.

DAG

2

De derde cursusdag gaat over auditeren 

en het opstellen van een verbeterplan. 

Je krijgt uitgebreide informatie over 

hoe je dit aanpakt en krijgt uitleg over 

enkele praktijkopdrachten. Met een 

van deze opdrachten oefen je in je 

eigen organisatie de taken die je als 

assistent infectiepreventie uit kunt 

gaan voeren.

DAG

3

De echte praktijkdag besteed je 

aan infectiepreventie in je eigen 

organisatie. Je hebt hiervoor de 

praktijkopdracht uitgekozen die het 

beste bij jouw situatie past. Je brengt 

op je eigen locatie in kaart welke 

verbeterpunten je ziet. Je gaat ook 

in gesprek met je collega’s over wat 

zij wensen en nodig hebben. Tot slot 

bereid je de presentatie voor die 

je op de laatste cursusdag voor je 

medecursisten.

DAG

4

Op deze laatste cursusdag geef je een 

presentatie over je bevindingen tijdens 

je audit en het verbeterplan dat je 

daarover hebt opgesteld. Je ontvangt 

positief-kritische feedback van je 

medecursisten en trainers en geeft die 

zelf ook. 

We sluiten de dag feestelijk af met de 

uitreiking van het opleidingscertificaat.

DAG

5

VAN WIE KRIJG JE LES?
• Van deskundigen infectiepreventie van Tensen & Nolte

• Een gastles van een arts-microbioloog

HET DOEL
VAN DE CURSUS

Aan het eind van de 4-daagse 

training zijn de deelnemers in 

staat om hun rol als assistent 

infectiepreventie binnen de 

organisatie in te vullen, op zo’n 

manier dat kennis en wet- en 

redengeving verspreid wordt en 

de basis van verbeterplannen 

opgesteld en uitgevoerd kunnen 

worden en zij als ambassadeur 

van infectiepreventie optreden 

binnen de organisatie.



Na het volgen van de opleiding sta je er niet alleen voor. 

Natuurlijk werk je nauw samen met de deskundige 

infectiepreventie betrokken bij jouw organisatie. Maar je 

wordt ook deel van de Tensen & Nolte community van 

assistenten infectiepreventie. Daar kun je vragen stellen 

en ervaringen uitwisselen. In de community zitten andere 

assistenten infectiepreventie uit uiteenlopende organisaties 

én deskundigen van Tensen & Nolte.  Voor deze community 

organiseren we minimaal elk jaar een terugkomdag waarop 

actualiteiten en nascholingsonderwerpen aan bod komen. 

Zo blijf jij als assistent infectiepreventie steeds goed 

geïnformeerd.

COMMUNITY

Tensen & Nolte is in Nederland een bekende naam op het 

gebied van infectiepreventie. Wij ondersteunen, met een 

groot team van deskundigen, zorgorganisaties bij het 

opbouwen en op peil houden van hun infectiepreventiebeleid. 

Door heel Nederland. In verpleeg- en verzorgingshuizen, 

bij thuiszorgorganisaties, privéklinieken en ziekenhuizen. 

Onze specialisten maken beleid, vervangen deskundigen 

infectiepreventie bij zwangerschap of afwezigheid, 

geven advies, beantwoorden vragen en participeren in 

nieuwbouwprojecten van bijvoorbeeld OK-afdelingen. 

OVER TENSEN & NOLTE

MEER INFORMATIE?

BEL ONS RECHTSTREEKS OP 06 532 337 03 OF MAIL NAAR INFO@TENSENNOLTE.NL
TENSEN EN NOLTE IS SINDS 2020 ONDERDEEL VAN SANSIDOR. MEER INFORMATIE: WWW.SANSIDOR.COM

Vanuit onze missie willen wij de zorgomgeving in Nederland nog veiliger maken. Voor cliënten én 

medewerkers. Voor de veiligheid van onze hele samenleving. Daar zetten wij steeds weer onze 

innovatieve diensten en oplossingen voor in. Zoals deze unieke cursus. Daarmee breiden we de 

slagkracht van deskundigen infectiepreventie uit en geven we jou als zorgverlener de kans je verder 

te verbreden in je vak. Bovendien helpen we met deze cursus invulling te geven aan een tweede 

deskundigheidsniveau op het gebied van infectiepreventie. En daar is de zorg in Nederland enorm 

aan toe.

WAAROM HEBBEN WIJ DEZE CURSUS ONTWIKKELD?


