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Toonaangevende (inter-)nationale sprekers geven antwoord op vraagstukken 
op het gebied van logistiek, bouwkundige voorwaarden, (nieuwste) technische 

ontwikkelingen, richtlijnen en krijgt u inzicht in spraakmakende opgeleverde projecten!

Een uitgebreide netwerkdag die u niet wilt missen! Het programma en de mogelijk heden 
voor inschrijving vindt u op de website van het congres: www.totaalok.org

Hoofdsponsor Congresorganisatie Congressecretariaat 

Postbus 2428
5202 CK ’s-Hertogenbosch
Tel 073 - 700 35 00
info@congresscompany.com
www.congresscompany.com

A.P. (Alex) de Block
Duizendblad 16
8607 EA Sneek
Tel: 06 417 480 88
Fax:08 471 990 78
alex@deblockconsultant.nl
www.deblockconsultant.nl

Projectmanagement voor OK en CSA

Bekijk de website
www.totaalok.org Bekijk de website

www.totaalok.org 

Informatie
Datum 
Donderdag 22 juni 2017

Locatie
Jaarbeurs Supernova Utrecht
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht
Tel: 030 295 59 11

Bereikbaarheid
Jaarbeurs Supernova is gelegen in het hart van de stad Utrecht. De locatie is goed  
bereikbaar met de auto en openbaar vervoer. Er is voldoende parkeergelegenheid en  
vanaf het centraal station loopt u in slechts 5 minuten naar de locatie.

Doelgroep
Het congres is bedoeld voor architecten en organisatie adviesbureaus, technisch en  
bouwkundig adviesbureaus, bestuurders van ziekenhuizen en klinieken, leidinggevenden  
en medewerkers OK, facilitair/techniek en inkoop, relevante bedrijven/leveranciers,  
verenigingen en vakbladen, hygiënisten en belangstellende medici.

Inschrijving
U kunt zich inschrijven via de website www.totaalok.org , via de QR code of via de kalender 
van Congress Company op www.congresscompany.com. 

Kosten inschrijving
Deelname aan dit congres is inclusief lunch, consumpties en congresmateriaal.
Inschrijvingskosten zijn inclusief BTW.

Zorgmedewerkers/Non-profit
Voorinschrijving mogelijk tot 1 mei 2017: € 195,-- 
Inschrijvingen na 1 mei en tot 20 juni 2017: € 225,--  
Inschrijvingen na 20 juni 2017 en ter plekke*: € 255,--

Bedrijfsleden/Profit
Voorinschrijving mogelijk tot 1 mei 2017: € 375,-- 
Inschrijvingen na 1 mei 2017 en ter plekke*: € 425,--  

Betaling
Uitsluitend door middel van iDEAL. 

Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 1 mei 2017 vindt restitutie plaats  
onder aftrek van Euro 25 administratiekosten. Vanaf 1 mei 2017 kan geen restitutie meer 
plaatsvinden. Wel kan bij verhindering een collega van uw inschrijving gebruik maken.



Inleiding
Geachte congresbezoekers,

Bij de renovatie en nieuwbouw van een Operatieafdeling zijn veel verschillende 
partijen betrokken. Om te komen tot een optimaal resultaat is het van cruciaal 
belang dat er een goede synergie is tussen deze partijen. Dat partijen weten wat 
de wensen van de zorgprofessionals zijn. Dat het helder is wat er bouwkundig, 
technisch en financieel mogelijk is. En dat duidelijk in kaart gebracht is aan welke 
voorwaarden vooraf voldaan moet worden alvorens gesproken kan worden van  
een integraal ontwerp en een integrale benadering van deze uitdagende, maar 
kostbare ziekenhuis afdeling.

In het traject om tot dit optimale resultaat te komen, moeten architecten,  
adviseurs, uitvoerende partijen en zorgprofessionals antwoord kunnen geven  
op diverse vragen, waaronder: 
•  Welke logistieke en bouwkundige voorwaarden moeten worden onderzocht?
•   Wat zijn de nieuwste technische ontwikkelingen en mogelijkheden bij het  

ontwerpen en inrichten van een (hybride) OK? 
•  Wat is vandaag de dag “State of the Art” op het gebied van luchttechniek? 
•   Hoe zijn de ervaringen met de nieuwste (Zwitserse) richtlijnen?  

En hoe werkbaar zijn (deze) richtlijnen in de praktijk?
•  Wat zijn de werkervaringen in recent opgeleverde en spraakmakende projecten?

Er zijn op dit moment veel operatieafdelingen in ontwikkeling en vele andere  
organisaties staan aan de vooravond van ingrijpende besluitvorming in deze.  
Meer dan ooit is het nu zaak alle betrokken partijen antwoord te geven op de  
bovenstaande en eigen vragen ten aanzien van alle (on)mogelijkheden voor hun 
eigen operatieafdeling. 

Deze antwoorden gaan wij geven tijdens het “Totaal OK” congres en beurs dat zal 
plaatsvinden op donderdag 22 juni 2017 in Jaarbeurs Supernova te Utrecht. 

Graag tot ziens op 22 juni aanstaande.

Alex de Block
Consultant, Projectmanagement voor OK en CSA

08:30 Binnenkomst en registratie

10:00 Welkomstwoord en voorstellen dagvoorzitter

10:15 OK’s en C2C: efficiënt of effectief?
 Prof. Ir. P.G. (Peter) Luscuere, TU Delft / Inspired Ambitions

10:40  Koorddansen is een kwestie van balans:  
Praktische en nuttige tips tijdens bouw, oplevering en ingebruikname

 Drs. J.W. (Jan) Pleunis, Directeur Cure+Care Consultancy Bilthoven

11:05  Logistieke concepten voor het integraal ontwerpen en bouwen van een  
operatieafdeling

 F.H.P.M. (Frans) Martens, Project- en interim manager H2W Partners Veghel

11:30 Koffie/thee pauze

12:10 Integraal ontwerpen en realiseren van operatieafdelingen en OK’s
 Ir. A. (Arnold) Sikkel, EGM architecten Dordrecht

12:35  Planning Guide for a Hybrid Operating Room equipped with  
Angiography-System

 B. (Blerim) Pruthi, Siemens Healthcare, Enterprise Services & Solutions, Erlangen (D)

13:00 Lunch

14:00 New opportunities and chances for an innovative organisation of Operating Theatres
  Prof. A. (Arnold) Brunner dipl. Ing. SIA, Senior Consultant Brunner Haustechnik  

AG Wallisellen (CH)

14:25  Thinking outside the box: First experiences from the research OR  
in Weiden with a new surgical ventilation system

  Prof. Dr. med. C. (Clemens) Bulitta, Ostbayerische Technische Hochschule  
Amberg-Weiden (D)

14:50 Koffie/thee pauze

15:30 MITeC: Ontwerp en gebruik van Hybride OK’s met MRI in het Radboudumc
  Ing. M. (Martin) Janssen, Projectcoördinator MITeC, Coördinator OK Technologie,  

Radboudumc Nijmegen 

15:55  Visie, samenwerking, multidisciplinair, bevlogen en gedreven: Robotarm helpt 
chirurg in de Hybride OK van het HAGA Ziekenhuis

 Dr. B. (Bob) Knippenberg, functionerend vaatchirurg en voorzitter kernteam

16:20 Afsluiting congresprogramma 

16:30 Aangeklede borrel met muzikale omlijsting

18:00 Einde ‘Totaal OK’ congres en beurs

Programma


