
 

Masterclass Zorglogistiek 
 

Logistiek vind je overal, en ook in de zorg is er veel werk voor de logistieke dienstverleners van de 

toekomst. In deze masterclass staat het slim organiseren en verbeteren van zorgprocessen en 

goederenstromen centraal. Vanuit real-life situaties leer je meer over zorglogistieke basisconcepten. Bij 

elke game of real-life situatie wordt gezamenlijk de vertaalslag gemaakt naar het mbo-onderwijs.  

De inhoud sluit aan bij het nieuwe keuzedeel Zorglogistiek (in ontwikkeling).  
 

De masterclass is geschikt voor docenten op MBO en HBO niveau in de logistiek met verschillende 

niveaus van voorkennis 
 

Deze masterclass is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door het lectoraat Logistiek en Allianties van de 

Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Het Lectoraat Logistiek & Allianties beschikt heeft veel (praktijk)kennis 

op het gebied van Zorglogistiek en ruimschootse ervaring met het ontwikkelen van 

onderwijsprogramma’s. 
 

Dag 1 

15 mei 2020 10.00 -16.30 uur 

 Introductie Zorglogistiek en spelen van de “Zorggame” 

De belangrijke trends en ontwikkelingen binnen het zorglogistieke vakgebied. In de zorggame zelf 

ervaren hoe je de processen in een ziekenhuis verder kan verbeteren. Mooi materiaal om ook met je 

studenten te doen.  

 Patiëntenlogistiek  

Met welke logistieke tools en methoden kan de balans tussen kwaliteit van de zorgverlening en de 

efficiency van het zorgproces verbeterd worden? Hoe ziet jouw ‘patient journey mapping’ eruit?  

We gaan in op het specifieke karakter van een zorgorganisatie, de structuur en cultuur en wat de 

kenmerken zijn van de hedendaagse cliënt. Daarnaast maken we de vertaalslag naar de 

werkzaamheden, kennis en competenties van de logistiek medewerker (op mbo niveau) 

 Zorglogistiek in het MBO 

Welke zorglogistieke (stage) opdrachten passen er bij MBO-studenten? Welk zorglogistiek 

lesmateriaal is er nodig? Is er vertaling nodig naar MBO1, 2, 3 en 4. 
 

Dag 2 

4 juni 2020 10.00 -16.30 uur 

 Efficiency Paradox in de Zorg 

In een interactieve game wordt gefocust op de paradox tussen “flow efficiency” en “capacity 

efficiency”. En brainstorm je samen hoe deze game een plek kan krijgen in het mbo-curriculum.  

 Goederenlogistiek in de zorg 

Er wordt ingegaan op een aantal belangrijke uitdagingen op het gebied van goederenlogistiek in de 

zorg. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan een benchmark Ziekenhuis (specifiek) afval die is 

uitgevoerd door het KennisDC Logistiek Gelderland. 
 

Kosten 

De kosten voor deze twee dagen bedragen  € 500,00 per persoon, exclusief btw. 

Bij afmelden vanaf 30 april 2020 of bij no show brengen wij de volledige kosten in rekening. Wanneer je 

plotseling verhinderd bent, is het mogelijk een collega te sturen. 

Het minimum aantal deelnemers is 12. 
 

Aanmelden 

Aanmelden voor de masterclass Zorglogistiek kan via deze link. 

Voel je vrij dit programma ook door te sturen aan geïnteresseerde collega’s. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r4q2o0nzCkKUwODn5Wtz4DYWzcdz4XRAiPXnDKMxTmVUMUNaNE05M0k0OUJRQ0U4SkhCV1ZZM1FDOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r4q2o0nzCkKUwODn5Wtz4DYWzcdz4XRAiPXnDKMxTmVUMUNaNE05M0k0OUJRQ0U4SkhCV1ZZM1FDOS4u

