UITNODIGING

NVLO Themadag 2021

De groene revolutie in de OK
donderdag 3 juni 2021, online/Utrecht

Op donderdagmiddag 3 juni organiseert de Nederlandse Vereniging Leidinggevenden
Operatieafdeling een informerende en inspirerende themabijeenkomst over de groene
revolutie in de OK.
De vraag die centraal staat tijdens deze interessante bijeenkomst is: hoe manage je een
duurzame OK?
Als vereniging nemen we deel aan het convenant van de Groene OK, onderdeel van de
landelijke Green Deal. De Green Deal is een initiatief van de overheid met als doel
vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Maar wat betekent dit
precies en wat betekent dit voor jou als leidinggevende van de OK? Cathy van Beek,
kwartiermaker van de Green Deal in de zorg, en Jeroen Meijerink, initiatiefnemer van het
Convenant “De Groene OK”, lichten dit landelijke initiatief toe.
Vervolgens bespreken vier leden van de landelijke werkgroepen reductiemogelijkheden en
hergebruikkansen op de OK.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat in op de voorwaarden. We nemen ook een kijkje
in de keuken van een andere sector: het bankwezen. Daarnaast wordt besproken of het al dan
niet voldoen aan de duurzame doelstellingen gevolgen heeft op de financiering. Een
zorgverzekeraar vertelt op welke wijze hun branche de duurzaamheidsinitiatieven ondersteunt.
Ten slotte worden drie inspirerende praktijkvoorbeelden van green teams gedeeld en wordt
bekend gemaakt wie de prijs voor het Beste Groene OK Idee wint.
We kunnen er niet meer omheen; de groene revolutie in de OK is begonnen! Schrijf je dus
snel in. Je collega's vragen erom of zijn er al mee bezig. Als vereniging kunnen wij de
handen ineenslaan en een boost geven aan de duurzame initiatieven. Je deelname wordt
erg op prijs gesteld.

Schrijf je in op www.nvlo.nl
Vroegboekkorting t/m 2 mei

Programma
12.30 - 13.00 uur Ontvangst & ontmoeting
Ontmoetingplein en netwerkcarrousel
13.00 - 13.05 uur Welkom en opening
Ruud Tromp, bestuurslid NVLO
13.05 - 13.35 uur De Green Deal en het Convenant
• Cathy van Beek, Kwartiermaker duurzame zorg iov Min VWS/ Voormalig
bestuurder, Radboudumc
• Jeroen Meijerink, Hoogleraar innovatieve chirurgie en afdelingshoofd
Operatiekamers, Radboudumc
13.35 - 13.45 uur Korte pauze
13.45 - 14.30 uur Reductie en hergebruik
•
•
•
•

Reductie CO2, de groene Barometer
Hans Friedericy, Thoraxanesthesist, LUMC
Reductie anesthesie gassen
Niek Sperna, Anesthesioloog/oprichter GreenTeam, Amsterdam UMC
Reductie gebruik plastics
volgt
Hergebruik instrumentarium
Bart van Straten, Expert circulaire economie en gezondheidszorg/raad van
toezicht, Van Straten Medical

14.30 - 14.40 uur Korte pauze
14.40 - 15.00 uur Voorbeeld uit andere sector & financiering
Anja van Balen, Sector Banker Healthcare, ABN AMRO
15.00 - 15.20 uur Perspectief van de verzekeraar
15.20 - 15.30 uur Korte pauze
15.30 - 15.50 uur Voorwaarden van de inspectie
Jan Maarten van den Berg, Hoofdinspecteur, Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd
15.50 – 16.20 uur Inspirerende praktijkvoorbeelden
•
•
•

Frits Groen, Manager Operatiecentrum, Medisch Centrum Leeuwarden
Thalita Hoppe, OK-assistente & SO Gynaecologie/Oprichter
GreenTeamOK, OLVG
Karim Elyazidi, Teamleider Acuut/Complex OK Chirurgie

16.20 - 16.30 uur Prijsuitreiking Beste Groene OK Idee & afronding
Jeroen Meijerink en Ruud Tromp
16.30 - 17.30 uur Ronde tafels & ontmoeting
Ontmoetingplein en netwerkcarrousel
16.35 - 16.55 uur
17.00 - 17.20 uur

Online ronde tafels industrie - ronde 1
Online ronde tafels industrie - ronde 2

Registratie

Locatie

Vroegboektarief (tot en met 2 mei 2021)
Lid NVLO:
€ 70*
Geen-lid NVLO: € 85*

Online
De NVLO Themadag 2021 wordt aangeboden via
een online congresplatform, waar je elkaar ook goed
kunt ontmoeten. Je kan met andere deelnemers
beeldbellen en chatten en je kan deelnemen aan de
netwerkcarrousel. Tijdens de ontvangst en na afloop
worden deelnemers aan de carrousel willekeurig
ingedeeld met maximaal drie andere deelnemers
voor een gesprek van vijf minuten. Mogelijk kom je
hier oude bekenden tegen of ontmoet je nieuwe
collega's. Een erg leuke en ongedwongen manier
om collega's digitaal tegen het lijf te lopen.

Regulier tarief (vanaf 3 mei 2021)
Lid NVLO:
€ 95*
Geen-lid NVLO: € 110*
* excl. 21% BTW
Wanneer je NVLO lid bent, ontvang je ledenkorting
op de registratie. Als je nog geen lid bent en dit
graag wil worden, meld je dan aan op www.nvlo.nl.
Je betaalt direct bij inschrijving via iDEAL.
Wanneer je met vijf of meer collega's wil
deelnemen, kan je gebruik maken van het
groepsregistratieformulier. Voor groepsregistraties
wordt een factuur naar de instelling gestuurd. Het
formulier is te vinden op de website.

Inschrijven

Op locatie
We weten niet wanneer het weer mogelijk zal zijn
om elkaar fysiek te ontmoeten. Mocht dit al op 3 juni
kunnen, nodigen wij graag een aantal deelnemers
uit op de locatie zelf. Je kunt bij de inschrijving
aangeven of je hiervoor in aanmerking wil komen.
De overige deelnemers kunnen de Themadag
sowieso online volgen.
De NVLO Themadag 2021 vindt plaats bij Van
Straten Medical in De Meern. Wij danken hen voor
het beschikbaar stellen van hun locatie voor de
Themadag.

Indienen nominaties Beste Groene
OK Idee
Deadline: 19 mei 2021

Heb jij een goed groen OK idee of ken je iemand
met een briljant plan? Laat het ons weten! Tijdens
de NVLO Themadag 2021 wordt de prijs voor het
Beste Groene OK Idee uitgereikt. Iedereen kan
hiervoor nomineren, of het nu een idee van een
ander of van jezelf is. Geef in de nominatie een
duidelijke beschrijving aan en vermeld daarbij ook
het beoogde of behaalde doel. Gebruik hiervoor
het formulier op de website.
De inzendingen worden beoordeeld door een
deskundige jury.

Beste Groene OK Idee

Sponsoring
De organisatie van NVLO-bijeenkomsten wordt
mede mogelijk gemaakt door sponsoren. Zij
ondersteunen financieel en delen hun kennis.
Tijdens de themadag kunnen sponsoren een ronde
tafel verzorgen, waarin zij in gesprek gaan over de
nieuwste ontwikkelingen en oplossingen. Het
programma voor de ronde tafels volgt later.
Sponsoren die in aanmerking willen komen voor het
verzorgen van een ronde tafel, kunnen contact
opnemen met Cornee van der Hijden via
het congressecretariaat.

Congressecretariaat
De NVLO Themadag 2021 wordt in opdracht van de NVLO georganiseerd door
By ease, de professional conference organiser van het Leids Congres Bureau.
By ease
Lammenschansweg 144
2321 JX Leiden
071 2020 303
congres@nvlo.nl

www.nvlo.nl

