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Voorwaarden en Procedure voor de Voucherregeling voor 

Opleiding tot Infectiepreventieadviseur (IPA) 

 

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 de 

Opleiding tot Infectiepreventieadviseur (IPA) beschreven. 

 

Voorwaarden  

1. De organisatie maakt tijd vrij voor minimaal twee (2) medewerkers om opgeleid te worden tot 

Infectiepreventie Adviseur.  

 

2. De medewerkers bezitten minimaal HBO denk-/werkniveau en basiskennis op het gebied van 

infectiepreventie (minimaal niveau Hygiëne Kwaliteitsmedewerker (HKM), Contactpersoon 

Infectiepreventie (CIP) of vergelijkbaar). 

 

3. Het IPA traject kent een theoretisch deel (opleiding) en een praktijkdeel (coaching). Alleen als 

beide onderdelen met goed resultaat zijn afgerond kan de organisatie het aangevraagde voucher 

verzilveren bij het zorgnetwerk. 

 

4. De IPA opleiding duurt gemiddeld 5,5 dag per persoon, verdeeld over 6 maanden.  

 

5. De organisatie betaalt één van de twee opleidingsplaatsen tot een maximum bedrag van € 1.200. 

Als de organisatie meer dan twee medewerkers aanmeldt voor de opleiding, dan vergoedt het 

zorgnetwerk naar rato. 
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Aantal  
deelnemers 

Eigen  
betaling 

Bijdrage  
Zorgnetwerk 

Maximum  
bedrag 

2 2* werkelijke prijs  1 opleidingsplaats   € 1.200 

3 3* werkelijke prijs 1,5 opleidingsplaatsen   € 1.800 

4 4* werkelijke prijs 2 opleidingsplaatsen € 2.400 

Etc.    

 

6. Kleine organisaties die slechts één medewerker kunnen opleiden tot IPA, kunnen alleen gebruik 

maken van de voucherregeling als het coachingstraject met een deelnemer van een collega-

organisatie wordt doorlopen. Zij kunnen hiertoe contact opnemen met het Zorgnetwerk. 

 

7. Het coachingstraject door een Deskundige Infectiepreventie is een verplicht onderdeel van het 

IPA-traject. Na de opleiding doorlopen te hebben worden de medewerkers gedurende een half 

jaar gemiddeld twee uur per twee weken op locatie door een DI in de praktijk begeleid (totaal 26 

uur). Per organisatie kan één coach ingehuurd worden, ongeacht de hoeveelheid medewerkers 

die de opleiding volgt. Kleine organisaties kunnen hun deelnemers samen laten coachen.  

 

8. De coach is een gecertificeerd deskundige infectiepreventie (DI) met ervaring in de langdurige 

zorg en/of gehandicaptenzorg. Organisaties die al een DI in dienst hebben kunnen deze vragen 

de coaching uit te voeren op basis van het vanuit het zorgnetwerk beschikbare 

Praktijkopleidingsboek. Organisaties die geen contract hebben met een DI kunnen een 

deskundige uit de DI-pool van het zorgnetwerk (beschikbaar via de website 

www.abrzorgnetwerkutrecht.nl) 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. De organisatie sluit zelf een contract af met de DI voor het uitvoeren van het 

coachingstraject. 

 

9. De coaching beslaat twee uur per twee weken gedurende een periode van een half jaar (26 uur) 

plus één uur voorbereidingstijd per sessie voor de coach (13 uur). In totaal zijn dat 39 uren. Het 

Zorgnetwerk vergoedt geen reistijd van de coach, alleen daadwerkelijk gemaakte uren ten 

behoeve van de coaching. Het maximale uurtarief dat vergoed wordt door het Zorgnetwerk is 

€89 incl. BTW. Het maximale voucherbedrag voor coaching komt daarmee op €3.471, 

onafhankelijk van het aantal deelnemers aan de coaching. 

 

Aantal  
deelnemers 

Eigen  
betaling 

Bijdrage  
Zorgnetwerk 

Maximum  
Bedrag (incl. BTW) 

2 Factuur coach DI  39 uur à €89 (incl. BTW) € 3.471  

3 Factuur coach DI  39 uur à €89 (incl. BTW) € 3.471  

4 Factuur coach  DI  39 uur à €89 (incl. BTW) € 3.471  

Etc.    

 

http://www.abrzorgnetwerkutrecht.nl/
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10. De coach gebruikt het vanuit het Zorgnetwerk beschikbare praktijkopleidingsboek voor de 

begeleiding en stelt na succesvolle afronding van de opdrachten door de deelnemers een 

eindverslag op. Dit eindverslag is een voorwaarde voor het kunnen verzilveren van het 

aangevraagde voucher. 

 

 

Aanvraagprocedure 

1. De organisatie vult het Aanvraagformulier Voucherregeling Opleiding en Coaching 

Infectiepreventieadviseur (IPA) in en stuurt 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 het IPA-traject.  

 

3. De organisatie sluit zelf de contracten af voor het volgen van de IPA opleiding en voor de 

coaching door de DI en betaalt de desbetreffende facturen rechtstreeks aan het 

opleidingsinstituut en aan de DI.  

 

4. Na het afronden van de IPA-opleiding én het coachingstraject kan de organisatie een factuur 

sturen voor het toegekende voucherbedrag aan het Programmabureau van het Zorgnetwerk. De 

factuur moet vergezeld gaan van een door het opleidingsinstituut afgegeven deelnamebewijs 

aan de IPA-opleiding alsmede het eindverslag van de coach waaruit blijkt dat de medewerkers 

het coachingstraject met succes hebben doorlopen en afgerond.  

 

mailto:rzn-abr-utrecht@umcutrecht.nl

