
Een goede opname-, operatie- en 

doorstroomplanning is van grote waarde 

voor het ziekenhuis. Optimale benutting 

van capaciteit leidt immers tot zorg voor 

zoveel mogelijk patiënten. Bovendien zorgt 

een goede planning voor een gelijkmatige 

uitstroom naar de kliniek. Om de druk op de 

afdelingen te verminderen en toch zoveel 

mogelijk patiënten op te nemen, is het 

wenselijker om iedere dag tien patiënten te 

verzorgen dan bijvoorbeeld de ene dag vijf en 

de volgende dag vijftien. Bovendien kan bij 

een gelijkmatige verdeling van werkdruk de 

zorgkwaliteit beter geborgd worden. In deze 

4-daagse vakopleiding ga je aan de hand van 

bewezen methoden en technieken aan de slag 

met deze thema’s.

VAKOPLEIDING

Opname/ 
OK-planning

helloplanner.nl/opleidingen

Programma
Dag 1 - Inleiding, opnameplanning en de bedden

Dag 2 - Omgaan met onzekerheid, plannen van de operaties en dagopnamen

Dag 3 - Beheer van de wachtlijst en oefenquiz

Dag 4 - Professionaliseren van de planning, integratie en eindtoets

Voor wie?

Niveau opleiding

Studiebelasting

Lesdagen & 
lestijden

Locatie

Investering

Docent

Diploma

Gerelateerde 
opleidingen

Ervaren en beginnende 
opnameplanners en OK-
planners

mbo-niveau 4 / hbo

40 uur

4 opleidingsdagen van 
09.30 -17.00 uur

Maarssen

€2.495,- excl. btw

Bas Bos

Certificaat Vakopleiding 
Opname/OK-planning

Bootcamp Excel voor Planners, 
Analytics voor Planners

“Ik kan niet wachten tot 

ziekenhuizen de transitie 

hebben gemaakt. Dan kunnen 

wij als planners, met de kennis 

uit deze vakopleiding op zak, 

écht het verschil gaan maken!”

Tessa Uffing-Bruns

• De enige opleiding in Nederland  voor 

opname en OK-planners

• Van puzzelaar met focus op OK naar 

resultaatgerichte planner

• Kennis, handvaten en technieken om je 

klaar te stomen voor een nieuwe rol

• Voor veel ziekenhuizen een verplichte 

opleiding bij nieuwe vacatures



Hello! Planner
V A K C O L L E G E

Inschrijven

Inschrijven kan snel en eenvoudig via de 

website www.helloplanner.nl/opleidingen.

Incompany

Deze opleiding bieden wij ook op maat aan 

en indien gewenst op uw locatie. 

Vraag naar de mogelijkheden!

Leergangen & data

Kijk op www.helloplanner/

opleidingen voor de geplande 

leergangen & data van deze 

opleiding. 

We denken graag met je mee!

Wij zijn te bereiken op werkdagen  

van 9.00-17.00 uur. Maak direct  

een afspraak via de QR-code of bel  

of mail ons.
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Voor meer informatie, advies of praktische vragen kun je bij ons terecht via:

opleiding@helloplanner.nl   - of -    085 02 12 900   - of -   www.helloplanner.nl


