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- Platform voor de OK, voor alle disciplines op de OK
- Online, krant en magazine
- Kennis, Kunde, Kwaliteit
- Wij willen jullie beter maken in je vak! 
- Nadruk op jullie behoefte

Over OK visie



Over OK visie

Hoe doen we dat?

➔ Documentenbank

➔ Bij - en nascholing 

➔ Blog en nieuws

➔ Verdiepende interviews

➔ Samenwerken met partners

➔ Incision, ExpertCollege, Intergo, 
NVLO, JellowZorg, Moos and Spike



Over OK visie

OK Visie Krant OK Visie Magazine

OK Visie Online

www.okvisie.nl



Hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat wij de juiste dingen doen 
voor jullie? 

Over OK visie

Tip ons!

Zoek ons op via social 
media, website of mail ons. 

REDACTIE@OKVISIE.NL

www.okvisie.nl

mailto:REDACTIE@OKVISIE.NL


Bij- en nascholing: Hoe kunnen wij helpen je een betere operatieassistent/ 
werkbegeleider te maken?

Over OK visie

Tip ons!

Zoek ons op via social 
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REDACTIE@OKVISIE.NL
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In mijn beleving heb ik voldoende kennis om weerstand te kunnen 
bieden op de OK, wanneer zich een kritische situatie voordoet

Stelling 1



Bij mij op de OK wordt voldoende aandacht gegeven aan bij- en 
nascholing

Stelling 2



Wij hebben afgelopen jaar een belangrijke verbetering voor 
onderwijs doorgevoerd op de OK

Stelling 3



Ik voel me gesteund om mijn kennisniveau voor de steeds 
complexere zorg te verhogen. Mijn werkgever en ik hebben hier 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor.

Stelling 4
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● Hospitals need to educate many surgical professionals to match demand.

● Current education is expensive, old-fashioned and time-consuming.

● Better team performance is needed to improve surgical care.

● Pressure is building up: fast growth of medical data and strong pressure on 
budgets.

Challenges in Surgery



Highly educated OR staff

Increasing team performance

Increasing efficiency

High communication level

Improved patient care + 
Reducing costs



Sharing knowledge and skills: the platform
Example relevant anatomy

Example 3D augmented reality 

Example courses Example instructional video



Variation of courses...
Surgical Procedures Chirurgische skills

OK apparatuur Reilen en zeilen op de OK

Surgical Skills

OR Devices/ OK Apparatuur Basic Knowledge/ Basis Kennis



Specification per course 
Surgical Procedures

- Doel: begrijpen van een chirurgische 
procedure

- Cursusaanbod van verschillende 
specialismen (algemene heelkunde, 
gynaecologie, plastische chirurgie, etc).

- Algemene heelkunde & gynaecologie 
momenteel het grootste cursusaanbod.

- Cursussen beschikbaar in het Engels



Chirurgische skillsChirurgische Procedures

- Doel: leren van chirurgische vaardigheden

- Divers cursusaanbod van hechten en knopen 
tot het aanleggen van gips.

- Cursussen beschikbaar in het Engels

Chirurgische Skills

Specification per course 



Chirurgische skillsChirurgische Procedures

- Doel: leren hoe apparatuur op de OK te 
bedienen en begrijpen hoe complicaties 
kunnen worden voorkomen vanuit het CMT.

- Elke cursus bevat informatie over hoe een 
apparaat te bedienen en 
achtergrondinformatie 

- Cursusaanbod van hoog- en midden risico 
apparatuur

- Cursussen beschikbaar in het Engels en 
Nederlands

Chirurgische SkillsOK apparatuurOR devices/ OK Apparatuur

Specification per course 



Chirurgische skillsChirurgische Procedures

- Doel: het leren van basis principes op het OK 
complex en in de OK zelf.

- Cursussen beschikbaar in het Engels en 
Nederlands

Chirurgische SkillsOK apparatuurOK ApparatuurReilen en zeilen op de OKBasic Knowledge/ Basis Kennis

Specification per course 
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- Totstandkoming 

Bij- en nascholing: Hoe kunnen wij helpen je een betere operatieassistent/ 
werkbegeleider te maken?

- Event 14 November
● Doel 
● Idee, nieuwe ontwikkelingen
● Deelname

- Uitkomst

Samenwerking OK visie <> Incision 



www.incision.care
gaag@incision.care

Samen op weg naar het beste opleidingsidee, 
doe je mee? 

Wil jij verder brainstormen over het belang van bij - en nascholing,  geef 
je dan op en kom 14 november naar de Impact Hub in Amsterdam en 

praat mee!

www.okvisie.nl
info@okvisie.com

http://www.incision.care
http://www.incision.care
http://www.incision.care
http://www.incision.care

