Wat is het stimuleringsfonds van GAIN?
Om binnen zorginstellingen structureel aandacht te creëren voor
infectiepreventie op de werkvloer, en de zorg in de 1e, 2e en 3e lijn
met elkaar te verbinden is er een stimuleringsfonds. Kies één of
meerdere van de reeds uitgewerkte conceptaanvragen van GAIN om
snel aan de slag te kunnen.
Wat moet ik doen om aan de slag te gaan met infectiepreventie?
-

Vul de conceptaanvraag aan met uw gegevens, er is in rood aangegeven wat aangevuld moet
worden.
Stuur de ingevulde aanvraag ondertekend naar Annette.Kraaijeveld@Radboudumc.nl
U ontvangt binnen een week reactie.

Waar kan ik uit kiezen?
➢ Concept aanvraag 1: Scholing aan medewerkers over basis hygiëne (2500 euro)
Binnen dit traject wordt een audit op basishygiëne uitgevoerd als nulmeting, daarna volgt
een scholing over basishygiëne voor de zorgmedewerkers waarin de resultaten van de audit
worden meegenomen, tot slot wordt er nog een audit uitgevoerd om inzage te krijgen in
verbeteringen.
➢ Concept aanvraag 2: Opleiden van aandachtsvelders (2500 euro)
Er worden aandachtsvelders opgeleid binnen de zorginstelling, deze medewerkers krijgen
extra kennis over infectiepreventie, en verantwoordelijkheden om infectiepreventie op de
teamagenda te zetten, problemen te signaleren en collegiale toetsing uit te voeren.
➢ Concept aanvraag 3: Opzetten van een infectiecommissie (5000 euro)
GAIN helpt bij het opzetten van een infectiecommissie binnen de zorginstelling, een
multidisciplinair team dat de Raad van Bestuur adviseert over het infectiepreventiebeleid. Dit
garandeert langdurige borging van infectiepreventie binnen de organisatie.
➢ Eigen invulling van aanvraag (max 5000 euro)
Heb je een ander idee om te werken aan infectiepreventie dan is er de mogelijkheid om zelf
een project op te stellen dat past binnen jouw instelling. We ondersteunen graag bij de
aanvraag zodat deze ook als conceptaanvraag kan dienen voor andere organisaties. Het is
wel belangrijk dat je je houdt aan de voorwaarden van de projectaanvraag, deze kan je hier
vinden.
Wat zijn de voorwaarden?
- De maximale projectduur is 6 maanden
- Per concept zijn er voorwaarden voor deelname uitgewerkt in bijlage A
- Per instelling of organisatie mag voor maximaal 5000 euro worden aangevraagd
- Als u een eigen aanvraag indient geldt deze aanvraagprocedure
- Als het budget uit het fonds vergeven is stopt de regeling

Bijlage A: Voorwaarden concepten GAIN
-

-

-

Concept aanvraag 1: Scholing aan medewerkers over
basishygiëne
o In het template “Urenverantwoording zorginstelling
basishygiëne” staat welke verantwoording
aangeleverd moet worden naast het invullen van het template om recht te maken op
de vergoeding vanuit GAIN.
o Er wordt ruimte geboden om twee audits uit te voeren binnen de organisatie
(vergoed door GAIN)
o Op basis van de audit uitkomsten wordt een plan van aanpak opgesteld door een
beleidsmedewerker (ondersteuning door een deskundige infectiepreventie vanuit
GAIN). Dit plan van aanpak wordt gedeeld met GAIN.
o Er worden werkgroepen gevormd om de drie belangrijkste punten uit de audit te
behandelen. GAIN wordt op de hoogte gesteld van de samenstelling van de
werkgroepen
Concept aanvraag 2: Opleiden van aandachtsvelders
o In het template “Urenverantwoording zorginstelling aandachtsvelders” staat welke
verantwoording aangeleverd moet worden naast het invullen van het template om
recht te maken op de vergoeding vanuit GAIN.
o De tijd voor medewerkers om deel te nemen aan de scholing wordt vergoed door
GAIN. Om deze tijd te verantwoorden wordt er een presentielijst bijgehouden.
o De afdeling creëert ruimte in de vorm van tijd zodat de aandachtsvelders
daadwerkelijk aandacht kunnen geven aan hun verplichtingen.
o De afdeling staat open voor de inbreng van de aandachtsvelders
o De opgeleide aandachtsvelders berichten GAIN op welke afdeling en wanneer een
collegiaal toetsingsmoment heeft plaats gevonden.
Concept aanvraag 3: Opzetten van een infectiecommissie
o Er wordt ruimte geboden om twee audits uit te voeren binnen de organisatie
(vergoed door GAIN)
o De organisatie zet een infectiecommissie op (ondersteuning door een deskundige
infectiepreventie vanuit GAIN), de leden worden doorgegeven aan GAIN.
o Er worden drie bijeenkomsten georganiseerd, hier wordt een presentielijst getekend
en gedeeld met GAIN

