
In januari 2017 werd de tweede druk van het Convenant Veilige Toepassing van  
Medische Technologie van kracht, dat een aanscherping is van de eerste versie uit 2011. 
Eén van de onderdelen van het convenant betreft training van gebruikers van medische  
software. Sectra investeert al sinds jaar en dag veel in de training van gebruikers. Om het  
leerrendement te verhogen is daar in 2016 een e-learningportal aan toegevoegd, die 
onder meer veel video’s bevat. Klanten die de online training volgen voldoen hiermee aan 
de nieuwe richtlijnen. En ze maken leren tegelijkertijd een stuk leuker.

Voldoe aan Convenant Veilige 
Toepassing Medische Technologie met 
e-learning platform van Sectra



Rein Varkevisser is verantwoordelijk voor deze portal. 
Hij vertelt: “Er vindt veel innovatie plaats op het gebied  
Enterprise Beeldmanagement (PACS/VNA)-systemen. 
Het is belangrijk dat beheerders in ziekenhuizen goed 
op de hoogte zijn van wat hun systeem kan en hoe zij het  
optimaal kunnen gebruiken. Door die kennis over te  
dragen via e-learning kunnen beheerders de kennis opdoen 
op het moment dat het hen uitkomt. Ze kunnen ook op ieder 
moment weer even iets terugzoeken. En wat heel mooi is: 
aan de verschillende trainingen zijn video’s toegevoegd. 
Een filmpje van een paar minuten is veel duidelijker dan 
een lange lap tekst. Het is sneller en de nieuwe kennis blijft 
bovendien veel beter hangen. We horen van onze klanten 
dat ze leren op deze manier ook veel leuker vinden.”

De meeste klanten kiezen voor blended learning, ziet Rein. 
“De basiskennis doen ze op in onze e-learning portal en ze 
gebruiken de klassikale trainingen voor nog meer diepgang. 
Daardoor is het leerrendement veel hoger dan wanneer 
je alleen klassikale trainingen aanbiedt met na afloop een 
reader.”

Hoe ervaren klanten de e-learning portal? 

Lenneke Slutter, functioneel applicatiebeheer 
PACS bij het Rijnstate ziekenhuis >>

“De training die Sectra aanbiedt is erg praktisch opgezet. 
Met behulp van video’s en oefeningen die je zelf kunt doen 
is de stof makkelijk om door te nemen. Aan het eind is er 
een toets die zeer veelzijdige vragen bevat. Je kennis wordt 
dus breed getoetst. Het is prettig dat de e-learning portal 
een overzichtelijke lay-out heeft en zichzelf wijst. Het is ook 
fijn dat je los door alle onderdelen kunt gaan, in je eigen 
volgorde en op het moment dat het jou schikt. We kunnen 
bovendien onze eigen protocollen toevoegen en zo de portal 
helemaal op maat van onze afdeling maken. Mooi middel 
om te kunnen voldoen aan het convenant..”

Esther Visser, applicatiebeheerder van Digiteam 
AZN bij het St. Antonius ziekenhuis >>

“Wij stappen als ziekenhuis over naar het PACS van  
Sectra. De functioneel applicatiebeheerders van de radiologie  
hebben allemaal de IDS7 basistraining van Sectra gedaan 
via e-learning. Onze ervaring is dat het erg fijn is dat de 
training veel video’s bevat waarbij duidelijke uitleg wordt 
gegeven. Dit werkt voor ons prettiger dan een lap tekst 

die we moeten doorlezen. We kregen op deze manier ook 
meteen een beeld van hoe de software eruit ziet en werkt. 
De filmpjes zijn niet te lang waardoor we onze aandacht er 
goed bij konden houden. Het is een prettige manier van leren 
en we zijn ook allemaal geslaagd voor de toets.”

Jornt de Vries, MBRT-docent en beheerder RIS/
PACS aan de Hanzehogeschool >>

“Voor ons als hogeschool is de e-learning portal een 
leuke manier om kennis te maken met de software van  
Sectra. Het is fijn om in je eigen tijd en eigen tempo door 
de training te lopen. Dit past ook beter bij de leerstijl van  
tegenwoordig. De portal geeft een goed beeld van het 
PACS en het is prettig dat we meteen na de training de 
kennis kunnen toepassen. Alle MBRT-docenten van onze 
school worden nu met de e-learning portal getraind. Zij  
kunnen de lessen volgen op het moment dat het hen uitkomt,  
waardoor hun werkdruk niet nog verder verhoogt. En ook de  
kerntrainer bespaart tijd. Kortom, dit is voor ons de meest 
flexibele en goedkope manier om docenten te trainen. 
Daarnaast sluit een e-learning goed aan op de behoefte 
aan blended didactiek. Dat past bij deze tijd. Wij vinden 
het mooi dat wij daar als academie voor gezondheids- 
studies binnen de Hanzehogeschool een voortrekkersrol in  
kunnen spelen.”

 
Voor vragen of een demonstratie over het e-learning  
platform kunt u terecht bij  Rein Varkevisser.

Rein.varkevisser@sectra.com / 036 540 1970

Vragen? 


