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Voorwaarden en Procedure voor de Voucherregeling voor 

Basisscholing Infectiepreventie 

 

Achtergrond 

Een van de doelstellingen van het Regionaal Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Utrecht (RZN ABR) is 

het bevorderen van infectiepreventie bij organisaties in de ouderen-, gehandicapten- en thuiszorg. 

Op basis van de resultaten van een Quick Scan Infectiepreventie kan een organisatie uit de regio 

Utrecht aanspraak maken op ondersteuning door het zorgnetwerk. Deze wordt geboden in de vorm 

van een voucher ter waarde van een vast bedrag om de kosten van één of meerdere van 

onderstaande activiteiten te (helpen) dekken: 

1. Basisscholing Infectiepreventie 

2. Opleiding tot Infectiepreventieadviseur (IPA) 

3. Infectiepreventie Audit 

4. Begeleiding Infectiepreventie Commissie 

In dit document worden de voorwaarden en procedure voor het aanvragen van een voucher voor 

Basisscholing Infectiepreventie beschreven. 

 

Voorwaarden  

1. De zorgorganisatie maakt tijd vrij voor medewerkers om geschoold te worden op het gebied van 

infectiepreventie. 

 

2. De zorgorganisatie kan medewerkers inschrijven voor een bestaande opleiding met open 

inschrijving of een maatwerk in-company scholing organiseren. 

 

3. Op de website van het zorgnetwerk staat een aantal bestaande opleidingen op het gebied van 

infectiepreventie vermeld. Maar de zorgorganisatie mag ook gebruik maken van andere 

opleidingen in de markt. Voor de opleiding tot Infectiepreventie Adviseur (IPA) heeft het 

zorgnetwerk een aparte regeling beschikbaar. Meer informatie hierover is te vinden op de 

website van het zorgnetwerk. 

 

4. De zorgorganisatie kan ook een in-company scholing (laten) organiseren die specifiek aansluit op 

de behoeftes van het eigen personeel en de eigen organisatie. Een in-company training kan door 

de eigen of een in te huren deskundige infectiepreventie gegeven worden of door een extern 

opleidingsinstituut. 

 

5. Organisaties die een in-company training willen laten ontwikkelen door een Deskundige 

Infectiepreventie maar zelf geen contract hebben met een DI kunnen een deskundige uit de DI-
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pool van het zorgnetwerk (beschikbaar op de website van het zorgnetwerk) benaderen of  zelf 

een DI zoeken. In het laatste geval dient het CV van de DI ter goedkeuring overlegd te worden 

aan het programmabureau van het zorgnetwerk. 

 

6. Het zorgnetwerk draagt een bedrag van €400 bij voor elke medewerker die deelneemt aan een 

basisscholing infectiepreventie, tot een maximum van zes medewerkers per zorgorganisatie of 

totaal €2.400.  

 

7. Het totale voucherbedrag mag de gemaakte kosten voor de opleiding niet overstijgen. Dit moet 

worden aangetoond door het overleggen van de factuur van het ingehuurde opleidingsinstituut 

of de externe deskundige infectiepreventie. Als een interne DI de scholing heeft verzorgt en er 

derhalve geen facturering heeft plaatsgevonden aan de zorgorganisatie dan kunnen gemaakte 

uren gedeclareerd worden tegen een vast bedrag van €89 per uur (incl. BTW) voor voorbereiding 

en lestijd, plus materiaalkosten. 

 

 

Aanvraagprocedure 

1. De organisatie vult het Aanvraagformulier Voucherregeling Basisscholing Infectiepreventie in en 

verstuurt dit aan het Programmabureau van het Zorgnetwerk via rzn-abr-

utrecht@umcutrecht.nl.  

 

2. Bij akkoord stuurt het Programmabureau van het Zorgnetwerk het Aanvraagformulier getekend 

retour met daarop het voucherbedrag waar de organisatie aanspraak op kan maken op basis van 

het aantal deelnemers aan de Basisscholing Infectiepreventie.  

 

3. De organisatie sluit zelf een contract af voor de scholing met het geselecteerde 

opleidingsinstituut of deskundige en betaalt de factuur(en) voor de opleiding ook rechtstreeks 

aan deze derde partij.  

 

4. Na het afronden van de basisscholing infectiepreventie kan de organisatie een factuur sturen 

voor maximaal het toegekende voucherbedrag aan het Programmabureau van het Zorgnetwerk. 

De factuur moet vergezeld gaan van een kopie van de factuur voor de opleidingskosten of een 

overzicht van de gemaakte uren en materiaalkosten als de scholing verzorgt is door de eigen DI. 

Ook moeten deelnamebewijzen overlegd worden waaruit blijkt dat de deelnemers de scholing 

met succes hebben doorlopen en afgerond.  
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