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Online landelijk symposium voor 
Logistiek Medewerkers OK

Programma

Dames en heren,

Was het maar zo’n feest, konden we elkaar maar fysiek ontmoeten op een congres. 
Afgelopen jaar hebben we elkaar moeten missen en konden we elkaar niet ontmoeten 
tijdens het jaarlijks symposium voor Logistiek Medewerkers. Door de huidige 
maatregelen heeft de opleiding tot Logistiek Medewerker OKC een grote ontwikkeling 
doorgemaakt door onderwijs op afstand aan te bieden. 

We wilden u niet nòg een jaar laten wachten, want regelmatig bijscholen is en 
blijft belangrijk. We organiseren daarom een online symposium voor Logistiek 
Medewerkers, uitgezonden vanuit de HAN_University of Applied Sciences in Nijmegen. 
Sterilisatie Vereniging Nederland (SVN) zal aan dit online symposium ook dit jaar 
accreditatiepunten toekennen. 

Op dinsdagavond 15 juni praten we u gedurende twee uur bij over de huidige 
opleiding maar ook over het opleiden van Logistiek Mewerkers in deze bijzondere 
tijd. We vertonen films, we toetsen uw kennis en we delen kennis. En zoals beloofd 
zorgen wij voor een rondleiding bij de opleiding, zodat we echt terug naar school gaan! 
Verderop in deze flyer staat het programma van deze avond. Dit jaar dus volledig 
digitaal, maar we hebben een prachtig programma voor u. Volgend jaar hopen 
we weer fysiek bij elkaar te komen en al jullie verhalen te horen. Dan kunnen we 
onderling weer netwerken, bijpraten en ervaringen delen. 

Wij hopen dat u dit jaar samen met ons terugkeert naar de schoolbanken en dat 
we u als online deelnemer, thuis vanaf uw eigen bank, mogen verwelkomen op 
dinsdagavond 15 juni vanaf 19.20 uur.

Uiteraard ontvangt u van ons na aanmelding informatie hoe u dit online symposium 
kunt bijwonen. Geen zorgen, we praten u er doorheen!

Graag tot 15 juni a.s. online!
HAN_University of Applied Sciences & natuurlijk Moncherry

19.20 uur Online wachtruimte open
 In de wachtruimte worden korte filmpjes vertoond

19.30 uur Opening 
  Marloes van Sloten-Landsbergen, opleidingscoördinator opleiding 

Logistiek Medewerker OKC HAN_ en 
 Cherry Ponsen, Moncherry conferences en events

19.40 uur Vernieuwde opleiding voor Logistiek Medewerkers OK 
 Marloes van Sloten-Landsbergen 

19.55 uur   Best practice; ondersteuning van het OK-team door de Logistiek 
Medewerker in het Radboud UMC

  Bart Meij, operationeel manager OK Logistiek, Radboud UMC Nijmegen

20.10 uur De werkzaamheden van de Logistiek Medewerker op het OKC,
  in het bijzonder de opdekruimte. Een kijkje in het SKB te Winterswijk. 

20.30 uur Pauze

20.40 uur De fysieke en mentale gezondheid van de Logistiek Medewerker
  Het tillen van veel dozen en het duwen en trekken van transportkarren 

maakt het werk van de LM zwaar. Dit fysiek zware werk, gecombineerd 
met spoedopdrachten, heeft invloed op de gezondheid. Hoe gaat u hier 
mee om, welke richtlijnen en handvatten zijn er en gebruikt u ze ook?  
 Hanke Laurijsen, adviseur fysieke en psychische gezondheid, 
Haaglanden Medisch Centrum, P&O team Gezondheid, Den Haag

20.55 uur “Een leven lang ontwikkelen”
  Clara van Kekem, oud-cursist 2020 - LM13 / leerling medewerker 

operatieve zorg, Het van Weel Bethesda ziekenhuis, Dirksland 
 
21.00 uur Kennisquiz
  Linda Gijsbers, opleidingscoördinator OKC in het Streekziekenhuis 

Koningin Beatrix in Winterswijk en docent opleiding tot Logistiek 
Medewerker OKC (HAN VDO)

21.20 uur Afsluiting
 Marloes van Sloten-Landsbergen en Cherry Ponsen

21.30 uur Einde online symposium voor Logistiek Medewerkers OK


