
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Benchmarking OK UMC’s 

Studiemiddag 

 

 
Scholing OK 

in het kader van  
Convenant Veilige Toepassing Medische Technologie 

 
Aanleiding 
Tijdens het landelijke congres Benchmarking OK eind 2013 werd vanuit meerdere UMC’s het idee 
geopperd om gezamenlijk scholing (waaronder e-learning) voor operatieassistenten en 
anesthesiemedewerkers te ontwikkelen en bestaand materiaal met elkaar te delen. Het enthousiasme 
hiervoor werd aangewakkerd door een parallelsessie verzorgd door het Maastricht UMC+ over 
Training en Certificering op de OK (TraCe). 
 
Het netwerk van Benchmarking OK – een samenwerkingsverband tussen de OK-complexen van alle 
acht de UMC’s in Nederland en inmiddels 10 jaar van kracht – leent zich goed voor het bij elkaar 
brengen van de juiste personen en het verbinden van de verschillende organisaties. 
 
Voorgaande bijeenkomsten 
Daarom zijn in 2014 meerdere studiemiddagen georganiseerd rondom dit thema. Tijdens die 
middagen zijn o.a. goede voorbeelden uit het Maastricht UMC+ gepresenteerd en is uitgebreid 
informatie gepresenteerd over het Zorg Leren Netwerk en specifiek over de landelijke groep Zorg 
Leren Medische Hulpmiddelen. Ook is stilgestaan bij het onderwerp ‘blended learning’ en hebben we 
met elkaar gediscussieerd over verschillende les- en toetsingsvormen. Tijdens de bijeenkomsten was 
steeds voldoende ruimte voor discussie en het uitwisselen van informatie over bestaande kennis en 
expertise die gedeeld kan worden tussen de UMC’s (met als doel te leren van elkaar en niet steeds 
opnieuw het wiel uit te vinden!). 
 
Programma op hoofdlijnen 
Vrijdag 7 november 2014 gaan we weer van 13:00 tot 16:00 uur verder met het thema en het 
programma zal er als volgt uitzien: 
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Betreft  Studiemiddag Benchmarking OK vrijdag 7 november 2014 

 

 
Programma 
 
13:00 - 13:45 uur Presentatie Karin de Vlaming, manager en plaatsvervangend bedrijfsleider  

Operatiecentrum AMC Amsterdam. Mooi voorbeeld over het maken van 
instructiefilmpjes op de OK. Karin vertelt hoe de medewerkers van de OK in het 
AMC in twee dagen 60 instructiefilmpjes hebben gegenereerd. 
 

13:45 - 14:15 uur Jeanine Stuart (portefeuille Onderwijs) en Nicole Dreessen (portefeuille 
Beroepsbelangen) van de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten 
komen vertellen over het LVO-kwaliteitsregister en de link met het Convenant 
Veilige Toepassing Medische Technologie. 
 

14:15 - 14:45 uur Pauze 
 

14:45 - 16:00 uur Discussie en afspraken over concreet vervolg: ontwikkeling concept Kaderstuk 
(naar aanleiding van de vorige bijeenkomst is hier een start mee gemaakt) en 
hoe geven we samenwerking daadwerkelijk vorm. 
 

 
 
Doelgroep deelnemers 
Een ieder die geïnteresseerd is om op dit gebied te leren van collega’s uit andere UMC’s en hierover 
met elkaar van gedachten te wisselen, bijvoorbeeld: operatieassistenten, anesthesiemedewerkers, 
praktijkopleiders, praktijkbegeleiders, medewerkers van opleidingsinstituten/zorgacademie, 
medewerkers van de afdeling Medische Technologie, OK-managers, locatiemanagers, unithoofden, 
interne (beleids)adviseurs, e.a. 
 
Stuur deze uitnodiging ook vooral door naar relevante collega’s in jullie eigen UMC. 
Hang een geprinte versie op het prikbord in het OK-complex (kleedkamers en/of kantine). 
Dank hiervoor! 
 

R.S.V.P. 
In verband met het organiseren van de locatie en catering horen wij graag zo spoedig mogelijk of je 
aanwezig bent en welke collega(‘s) je meeneemt naar de studiemiddag. Dit kan door een mail te 
sturen naar Bianca Plugge voorzien van je naam en functie: b.plugge-egging@erasmusmc.nl  
 
Wij hebben al een 20-tal aanmeldingen ontvangen, dus als je je al eerder had opgegeven, hoef 
je dat uiteraard niet nog een keer te doen. Je staat dan al op de deelnemerslijst! 
 
 
Hartelijk dank voor jullie aandacht en graag tot ziens op 7 november in Utrecht! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lizette Berkx 
Projectleider Benchmarking OK  
 
 
Bijlage: 
Routebeschrijving La Place Vergadercentrum in Utrecht 
 


