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Welkom bij de Sectra Academy van Sectra Benelux. In deze
brochure zijn alle trainingen te vinden die Sectra Benelux
aanbiedt. Gebruik de navigatieknoppen om de brochure
‘door te bladeren’. Bij de trainingen vindt u een indicatie
van de trainingsduur en kosten. Vraag ons voor uw op maat
gemaakte offerte.

E-Learning

De training vindt (gedeeltelijk) plaats op
de Sectra Benelux e-learningsportal.
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½
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kost.
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IDS7 Basis



IDS7 Basis

Deze e-learning is speciaal ontwikkeld om nieuwe
eindgebruikers te trainen in het gebruik van IDS7. Door
middel van interactieve video’s en quizvragen worden de
belangrijkste functionaliteiten duidelijk uitgelegd. Nadat alle
materialen bekeken en doorgenomen zijn kan de deelnemer
zichzelf toetsen; door een aantal interactieve vragen te
beantwoorden laat men zien zelfstandig aan de slag te
kunnen met IDS7.
Kernonderwerpen
• Opstart en uitleg op hoofdlijnen
• Informatievenster; werklijsten en patiënt-/onderzoekslijsten
• Matrixvenster; tonen van de beelden in gewenste
weergave
• Beeldvenster: bekijken van beelden
Doelgroep
Deze training is bestemd voor (beoogde) IDS7
eindgebruikers die met deze Sectra applicatie zullen gaan
werken.
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RIS

RIS

Na het volgen van de Sectra RIS Basistraining bent u in
staat om gebruik te kunnen maken van het RIS van Sectra,
waarbij u uitgebreide kennis heeft als eindgebruiker van
de software en deze kan toepassen in het gebruik en
ondersteuning van het programma.
Kernonderwerpen
• Invoeren/registreren van aanvragen
• Aanmelden van patiënten
• Onderzoekregistratie t.a.v. laborant (bevestigingsvenster)
• Gebruik van het verslagvenster
• Dynamische werklijsten maken in het RIS
• Aanpassen van lay-out



Doelgroep
Deze training is bestemd voor (beoogde) eindgebruikers die
met het Sectra RIS zullen gaan werken op de afdelingen
Radiologie en/of Nucleaire Geneeskunde.
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Packages (Licenties)

Naast applicatietrainingen worden er ook diverse trainingen
aangeboden voor het gebruik van de diverse packages/
aanvullende licenties. Geef aan in welke van toegevoegde
pakketten u graag (extra) getraind zou willen worden. We
zullen dan een passende training voor u samenstellen.
De trainingsopzet van deze packagetrainingen is
verschillend afhankelijk van packages in de vorm van
E-learning, blended learning of klassikaal beschikbaar.
Vraag ons naar de mogelijkheden.
Kernonderwerpen
• (Afhankelijk van Package)



Doelgroep
Deze training is bestemd voor (beoogde) eindgebruikers die
met het IDS7 zullen gaan werken en gebruik (zullen) maken
van de aangeschafte package.



Vereiste voorkennis
Voor deze training zal IDS7 Basis zijn gevolgd
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Ortho Tools

Ortho Tools

De Orthotoolstraining traint in het gebruik van de
Orthopedische module (2D en/of 3D). Tijdens de training
worden de verschillende onderdelen van deze package
doorlopen en wordt doorgenomen hoe deze aanvulling
zorgt voor een efficiëntere workflow. Na de training kan de
eindgebruiker zelfstandig aan de slag met orthopedische
templates in Sectra IDS7 als ook eenvoudig de eigen
voorkeuren beheren.
Kernonderwerpen
• Opstarten en gebruik van Orthotools
• Gebruik van sneltoetsen
• Exporteren van gemaakte beelden
• Beheren van modules en/of voorkeuren



Doelgroep
Orthopeden, Orthopeden in opleiding (AIOS), (functioneel)
Applicatiebeheerders



Vereiste voorkennis
Voor deze training zal IDS7 Basis zijn gevolgd
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Pathologie



Pathologie

Deze e-learning is speciaal ontwikkeld om nieuwe
eindgebruikers te trainen in het gebruik van IDS7. Door
middel van interactieve video’s en quizvragen worden de
belangrijkste functionaliteiten duidelijk uitgelegd. Nadat alle
materialen bekeken en doorgenomen zijn kan de deelnemer
zichzelf toetsen; door een aantal interactieve vragen te
beantwoorden laat men zien zelfstandig aan de slag te
kunnen met IDS7 om deze in te zetten in een pathologieworkflow.
Kernonderwerpen
• Beeldvenster: Bekijken van Pathologie beelden
• Bekend raken met de functionaliteiten van IDS7 voor
Pathologie beelden
• Gebruik van de verschillende metingen
Doelgroep
Deze training is bestemd voor (beoogde) IDS7
eindgebruikers (Pathologen) die met deze Sectra applicatie
zullen gaan werken.



Vereiste voorkennis
Voor deze training zal IDS7 Basis zijn gevolgd
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Cardiologie

Tijdens de Cardiologietraining wordt duidelijk hoe
het Sectra IDS7 klaar te maken voor gebruik door de
afdeling Cardiologie. In een klassikale training worden de
functionaliteiten doorlopen en wordt duidelijk hoe naast
implementatie dit gedeelte te configureren door gebruik te
maken van de beschikbare mogelijkheden van IDS7.
Kernonderwerpen
• Overeenkomsten en verschillen Cardiologie & Radiologie
• Weergave en functionaliteiten in IDS7
• Configuratie van Cardiologie functies
• Tips, Tricks & Problem shooting



Doelgroep
Gevestigde IDS7 beheerders. Nieuwe IDS7 beheerders/
key-users van afdeling Cardiologie.



Vereiste voorkennis
Voor deze training zal IDS7 Basis zijn gevolgd.
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Education Portal

De Education Portal biedt vanuit verschillende
perspectieven mogelijkheid om educatie met behulp van
interessante actuele medische cases te ondersteunen.
Deze training leert de eindgebruiker gebruik te maken van
de docenten en studenten licentie, als ook het gebruik van
de Sectra Table.
Kernonderwerpen
• Education Portal
• Uploaden van cases
• Docentenomgeving – IDS7
• Studentenomgeving – UniView
• Sectra Table
• Bookmarks en kennisdeling



Doelgroep
Hogescholen, Universiteiten, medische faculteiten die
gebruik (willen) maken van de Sectra Education Portal ter
ondersteuning voor hun medische onderwijs.



Vereiste voorkennis
Voor deze training zal IDS7 Basis zijn gevolgd
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Updatetrainingen (Convenant)

Met deze e-learning wordt men in staat gesteld op
regelmatige wijze bij te blijven op zowel kennis als gebruik
van Sectra IDS7. Basisfunctionaliteiten en belangrijke
wijzigingen worden aan de eindgebruikers door middel van
e-learning video’s op interactieve wijze gepresenteerd. Per
onderwerp kan beeldmateriaal bekeken worden met de
high lights van nieuwe features. De volledige presentatie
m.b.t. de upgrade versie is beschikbaar en te downloaden.
In de e-learning kunnen ziekenhuis specifieke onderwerpen
aan bod laten komen om de eind gebruikers te toetsen en
bekwaamd te houden met de applicatie.
Kernonderwerpen
• Wijzigingen en verbeteringen van IDS7 functionaliteiten
• Workflow test
• Nieuwe permissies / features



Doelgroep
Deze training is bestemd voor eindgebruikers van IDS7
die deze software gebruiken voor medisch diagnostische
doeleinden.
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IDS7 Functioneel beheer

Display Protocollen

Enterprise Image
Management

DoseTrack

Business Analytics

Upgrade Trainingen
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IDS7 Functioneel Beheer

IDS7 Functioneel Beheer

Het doel van deze cursus is om u te helpen wegwijs te
maken in het beheren van IDS7. In deze training wordt u
opgeleid tot beheerder van het IDS7 PACS. Als onderdeel
van de training wordt er een introductie gegeven op het
maken van hangings/weergaveprotocollen. Na het volgen
van deze training bent u in staat om uw IDS7 te kunnen
opbouwen en te beheren. Dit betreft een blended training;
het eerste deel is op basis van e-learning. Als u deze met
succes heeft voltooid vervolgt de training in een klassikaal
(hands-on) gedeelte.
Kernonderwerpen
• Creëren en beheren van gebruikers(rollen),
computer(groepen)
• Geavanceerde instellingen o.b.v. Sectra Enterprise
Manager
• Architectuur van Sectra PACS/VNA en IDS7
• Licenties en WISE-tools
• Introductie op weergaveprotocollen (DP’s)





Doelgroep
Applicatiebeheerders (functioneel) en key-users
Vereiste voorkennis
Voor deze training zal IDS7 Basis met succes moeten zijn
afgerond

2
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Display Protocollen

Display Protocollen

Deze training geeft de PACS-beheerder een solide basis
voor het maken van displayprotocollen (DP’s) en geeft
handvatten om bestaande DP’s te kunnen optimaliseren. De
training bestaat uit twee gedeeltes; een introductie op basis
van E-learning en vervolg als klassikale training.
Kernonderwerpen
• Serietypes, onderzoekstypes en displayprotocollen
• Aanmaken van snelle en geavanceerde displayprotocollen
• Geavanceerde configuratie van displayprotocollen
• Mammografie displayprotocollen
• Troubleshooting
• Praktische tips
Doelgroep
PACS Applicatiebeheerders (functioneel) en key-users.





Vereiste voorkennis
Goede kennis van Sectra IDS7 en ervaring in beheer. De
training IDS7 Basis en IDS7 Functioneel beheer moet zijn
gevolgd. De deelnemer weet het verschil tussen serietypes,
onderzoekstypes en weergaveprotocollen.
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Enterprise Image Management (EIM)

De Enterprise Image Management (EIM) training is een
aanvulling op de IDS7-beheertraining. Daar waar IDS7Beheer zich richt op het beheren van een Radiologie/
Nucleaire Geneeskunde-afdeling geeft de EIM-training
een uitleg over de verschillende typen EIM-Workflows en
hoe deze met behulp van het IDS7 te configureren en te
beheren is.
Kernonderwerpen
• EIM Workflows
• Licenties en functionaliteit
• Uitdagingen en configuratie
Doelgroep
Deze training is gemaakt voor IDS7-beheerders die op
basis van hun kennis en ervaring zijn aangesteld om het
EIM te gaan beheren.





Vereiste voorkennis
Voor deze training zal IDS7 Basis én IDS7 Beheer moeten
zijn gevolgd en afgerond.

1

TERUG NAAR
FUNCTIONEEL

2

academy

Functioneel trainingen

Functioneel Beheer RIS

Functioneel Beheer RIS

Na het volgen van de Sectra RIS Beheertraining bent u in
staat om het Sectra RIS voor de eigen situatie/locatie te
kunnen inrichten, dan wel beheren of optimaliseren en ook
de verbanden te leggen tussen de beheercomponenten en
de eindgebruikerskant van het Sectra RIS.
Kernonderwerpen
• Creëren en beheren van gebruikers(rollen)
• Beheermodules van het RIS
• Creëren van een nieuwe RIS omgeving of de huidige
optimaliseren
Doelgroep
RIS Applicatiebeheerders (functioneel) en key-users



Vereiste voorkennis
Goede kennis van de radiologie workflow en ervaring in
systeembeheer. De training RIS – Basis moet zijn gevolgd.
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DoseTrack

DoseTrack

De DoseTrack training geeft u een goed overzicht van de
mogelijkheden binnen het programma. Na het volgen van
de training kunnen dosisrapportages worden gemaakt,
trendanalyse worden uitgevoerd en de waarden o.b.v. de
gewenste variabelen worden geïnterpreteerd.
Kernonderwerpen
• Dashboard interpreteren
• Patiënten- & modaliteitenrapportages
• Trendanalyse uitvoeren
• Dosisanalyse o.b.v. verschillende variabelen
Doelgroep
(functioneel) Applicatiebeheerders, klinisch fysici,
kwaliteitsmedewerkers afdelingen medische beeldvorming,
teamleiders





Vereiste voorkennis
Basiskennis stralingsfysica, interpreteren dosisrapportages,
afdelingswerkprocessen.

1
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Business Analytics

De applicatietraining van Sectra BizTrack stelt u in staat om
zelfstandig managementrapportages op te stellen op basis
van de RIS- en/of PACS gegevens.
Kernonderwerpen
• Productiegetallen verkrijgen en filteren
• Doorlooptijden verkrijgen
• Eigen selecties maken op basis van de zoekopdracht
• Exporteren van managementstatistiek
Doelgroep
RIS/PACS Applicatiebeheerders (functioneel),
afdelingsmanagers, teamleiders.
Vereiste voorkennis
Eindgebruikerservaring van het Sectra RIS en/
of PACS. Ervaring in het opstellen en lezen van
managementrapportages.
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IDS7 Technisch beheer

Upgrade Trainingen
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IDS7 Technisch Beheer

IDS7 Technisch Beheer

Hoe staat ons Sectra PACS/VNA systeem er op dit moment voor? De
training IDS7 Technisch beheer geeft de beheerder meer controle en
autonomie over het systeem, waardoor die vraag snel kan worden
beantwoord. Na het volgen van deze training kan de technisch beheerder
het huidige PACS/VNA monitoren, troubleshooten en ook zelfstandig
changes uitvoeren naar aanleiding van configuratie- en wijzigingsverzoeken.
Als onderdeel van deze training worden de klassikale trainingsdagen
voorafgegaan door enkele e-learningsmodules.
Kernonderwerpen
Sectra PACS/VNA componenten (E-learning)
Troubleshooting & Sectra Helpdeskprocessen (E-learning)
WISE: Licenties & Infrastructuur PACS
Sectra Monitoring tools
Aanmaken en beheren van:
• Store nodes
• Base Folders
• Storage Commit
• Q/R Nodes
• Teleradiologie destinations



Doelgroep
De training is ontwikkeld voor Technisch (applicatie)beheerders van het
Sectra PACS/VNA.



Vereiste voorkennis
Een systeem monitoren en configureren kan niet zonder kennis te
hebben van basisfunctionaliteiten die dagelijks door enkele honderden
eindgebruikers in het ziekenhuis worden gebruikt; Daarom moeten
deelnemers voorafgaand aan deze training de training IDS7 Basis hebben
doorlopen en afgerond. Om de informatie van deze training te kunnen
duiden is het belangrijk enige kennis te hebben van de DICOM- en HL7
standaarden en Windows Server.

2
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Upgrade Trainingen (IDS7 / RIS)

Upgrade Trainingen (IDS7 / RIS)

Deze e-learning is bedoeld om bekend te raken met de
wijzigen en verbeteringen van de functionaliteiten van een
nieuwe versie IDS7.
Per onderwerp kan beeldmateriaal bekeken worden met de
high lights van nieuwe features.
Beschikbaarheid van de volledige powerpoint m.b.t. de
upgrade en de release notes.
Kernonderwerpen
• Nieuwe en gewijzigde functionaliteiten per uitgebrachte
versie
• Workflow test
• Nieuwe permissies / features
Doelgroep
Deze training is bestemd voor beheer die met de Sectra
applicatie werken. Zij zullen de nieuwe versie testen en de
verschillende eindgebruikers informeren over de wijzigingen
van een nieuwe versie.





Vereiste voorkennis
Voor deze training zal IDS7 Basis zijn gevolgd.

½
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Customized Training

Bij Sectra bestaat de mogelijkheid om customized trainingen
aan te vragen. Hiervoor zal in nauwe samenwerking met
het ziekenhuis / afdeling onderwerpen worden aangeboden
die voor het ziekenhuis / afdeling belangrijk zijn. Deze
trainingen kunnen gebruikt worden om doelstellingen van
het ziekenhuis te halen, inventariseren van mogelijke
knelpunten ten behoeve van de kwaliteit van de zorg.
Kernonderwerpen
• Ziekenhuis procedures m.b.t. IDS7
• Certificeren van de eindgebruikers
• Onderwerpen kunnen verschillen per convenant training
»»Importeren / exporteren van Radiologie beelden
»»Noodprocedures
»»Procedure t.a.v. Missing RIS en verkeerd
gecombineerde onderzoeken





Doelgroep
Deze training is bestemd voor laboranten die met de Sectra
applicatie werken.
Door de persoonlijke invulling kan de training ook
beschikbaar gemaakt worden voor andere doelgroepen die
gebruik maken de IDS7.
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Bel ons!
+31(0)36 540 1970

Mail ons!
info@sectra-benelux.nl


Bezoek Benelux Academy
www.sectra-benelux.nl
Rein Varkevisser
Program Manager
Education

Lindsay van Ballegooij
Account Manager
Education & Healthcare

Bezoek Sectra Medical
www.sectra.com/medical
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