
Toelichting herziene opleidingseisen deskundige infectiepreventie  

 

De herziene opleidingseisen voor de opleiding deskundige infectiepreventie zijn ontwikkeld met 

het oog op landelijke ontwikkelingen binnen de infectiepreventie en de landelijke stelselwijziging 

van het verpleegkundig en medisch ondersteunend vervolgonderwi js in ‘project CZO Flex Level’. 

In het licht van verminderen van arbeidsmarkttekorten, flexibilisering van leerroutes en 

doorlopende flexibele leerlijnen wordt momenteel een vernieuwd en gemoderniseerd stelsel van 

verpleegkundig en medisch ondersteunend vervolgonderwijs voor CZO opleidingen ontwikkeld 

met daarmee samenhangend, modernisering van toezicht door het CZO.  

Dit project wordt uitgevoerd door de NVZ/NFU en in 2 tranches uitgevoerd met als resultaat 

flexibel, persoons- en uitkomstgericht opleiden vanuit een hernieuwd landelijk kwaliteits- en 

normenkader voor CZO opleidingen met civiel effect. De komende 2 jaar wordt de opleiding 

deskundige infectiepreventie in de 2e tranche van dit project ingepast in dit nieuwe stelsel en 

zullen de benodigde EPA’s ontwikkeld worden.  

Met deze herziene opleidingseisen deskundige infectiepreventie is geanticipeerd op deze nieuwe 

werkwijze.  

Concreet, de opleidingseisen deskundige infectiepreventie vormen het landelijk kwaliteits- en 

normenkader voor de toekomstige, nog te ontwikkelen kern en/of specifieke EPA’s deskundige 

infectiepreventie. Deze opleidingseisen betreffen de werksettingen algemeen ziekenhuis en 

publieke gezondheidszorg. Vanuit de landelijke ontwikkelingen en de inzichten en gevolgen van 

de SARS-CoV-2 (corona) epidemie is tevens rekening gehouden is met andere (transmurale) 

samenwerkingsvormen vanuit deze werksettingen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie.  

 

De opleidingseisen geven de minimaal vereiste kwaliteit en het minimale landelijke niveau weer 

om een CZO diploma deskundige infectiepreventie te behalen en in geval van opleidingsplaatsen 

in het algemeen ziekenhuis, in aanmerking te kunnen komen voor de FZO subsidie (NZA).  

Op het diploma is de respectievelijke werksetting en praktijkleerplaats opgenomen.  

Met deze herziening worden de eerste stappen gezet op weg naar flexibilisering van onderwijs in 

theorie en praktijk met student gebonden flexibele leerroutes in theorie en praktijk. Daarmee 

wordt flexibel en uitkomstgericht leren op maat van de individuele student deskundige 

infectiepreventie mogelijk. De komende jaren worden daarmee doorlopende leerlijnen, life long 

learning mogelijk en geborgd middels een diploma en certificaten met civiel ef fect.  

 

Meer lezen: project CZOFlexLevel.nl 

 

https://www.czoflexlevel.nl/epas/
https://www.czoflexlevel.nl/

