Uitnodiging startbijeenkomst
CIP-Netwerk Zuidwest-Nederland

Vanuit het Zorgnetwerk willen wij de verschillende HKM-ers, CIP-ers of aandachtsvelders
infectiepreventie werkzaam bij organisaties in de V&V met elkaar en het zorgnetwerk
betrekken. Wij willen dat gaan doen in de vorm van een Contactpersonen InfectiePreventie
(CIP)-netwerk. Op de bijeenkomsten van het CIP-netwerk krijgen de deelnemers goede
voorbeelden, inspiratie en praktische tips aangereikt waarmee ze hun voordeel kunnen doen
in hun dagelijks werk. Ook is er aandacht voor kennisuitwisseling onderling zodat de
deelnemers van elkaar kunnen leren. Tijdens de eerste bijeenkomsten in het najaar staat het
project ‘empowerment CIP’ dat is uitgevoerd bij Humanitas centraal. De ervaringen en de
lessons learned zullen door de deskundige infectiepreventie en een CIP-er van Humanitas
gedeeld worden met de regio. Daarbij zoomen we ook in op de grote uitdaging als je met
infectiepreventie aan de slag gaat: gedragsverandering bewerkstellingen.
Programma
14:00-14:15 uur: Inloop
14:15-14:30 uur: Welkom en introductie bijeenkomst en CIP-netwerk - door dagvoorzitter
Janet Vos
14:30-15:00 uur: Presentatie Humanitas project ‘empowerment CIP-ers’ - door Jolande
Nelson en Fatima Ghannani (5 november) of Celine Marques (23 november).
15:00-16:15 uur: Gedragsverandering samen met je team. Wat komt er bij kijken? - door
Nicolet van Eerd (5 november) of Patricia van den Brink (23 november)
16:15-16:30 uur: Interactieve afsluiting
16:30-17:00 uur: Napraten en borrel
De sprekers zijn:
 Janet Vos, netwerkmanager IP&ABR Zorgnetwerk. Janet heeft als kwartiermaker de start
gemaakt van het infectiepreventie en antibioticaresistentie zorgnetwerk in Zuidwest
Nederland. Met veel enthousiasme heeft zij dit netwerk opgezet en probeert zij nu als
netwerkmanager zorgprofessionals binnen het werkveld van infectieziekten en
infectiepreventie met elkaar te verbinden.
 Jolande Nelson, deskundige infectiepreventie. Jolande is als DI betrokken bij
verschillende organisaties in de langdurige zorg. Met haar kennis over infectiepreventie
kan zij de zorgprofessionals activeren om met dit belangrijke thema aan de slag te gaan.
 Fatima Ghannani en Celine Marques, verzorgenden en CIP-ers bij Humanitas. Fatima en
Ramon weten als geen ander hoe belangrijk infectiepreventie op de werkvloer is. Als
CIP-er bij Humanitas proberen zij hun collega’s te enthousiasmeren op het gebied van
infectiepreventie.
 Nicolet van Eerd en Patricia van den Brink, partners bij ZIP company. Patricia van den
Brink en Nicolet van Eerd van ZiP company combineren praktische kennis met een
helikopterview. Zij begeleiden veranderingen in zorgorganisaties met maximale
betrokkenheid van professionals. Dit doen zij met interactie, humor en veel energie.

Heeft u belangstelling om deze bijeenkomst bij te wonen? Wij organiseren de
bijeenkomst op de volgende momenten:
 Deelnemen CIP-startbijeenkomst Rotterdam 5 november 2021 Hilton Hotel
 Deelnemen CIP-startbijeenkomst Dordrecht 23 november 2021 Van Der Valk Hotel
Deelname is gratis. Meer informatie en aanmelden kan via onze website:
https://abrzorgnetwerkzwn.nl/nieuws/cip-netwerk-zuidwest-nederland/

Verwachtingen en leerdoelen
 De deelnemer leert dat infectiepreventie en gedragsverandering zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden;
 De deelnemer leert dat gedragsverandering lastig kan lijken, maar dat er oplossingen
voor zijn en hoe je deze toe kunt passen;
 De deelnemer leert dat je als CIP-er op meerdere manieren je eigen gedrag kunt
inzetten. Het is een kunst om je team daar mede-eigenaar van te maken;
 De deelnemer leert dat je moet zorgen voor steun;
 De deelnemer leert van de ervaringen en aanpakken van collega zorgorganisaties en
kan daar in de eigen organisatie haar voordeel mee doen.
 De deelnemer gaat met concrete handvatten en voorbeeldmaterialen naar huis.
 De deelnemer raakt geïnspireerd en enthousiast om aan de slag te gaan

