
Overzicht trainingen  
VIO®

Chirurgisch Werkstation

Binnen de gezondheidszorg is de roep om kwaliteit luider dan ooit.

Patiënten worden kritischer, de overheid stelt steeds hogere eisen 
aan de zorg en werkgevers verlangen, dat werknemers zich perma-
nent scholen en ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in het convenant 
veilig toepassen medische technologie en de verplichting die de IGZ 
sinds januari 2016 hierover oplegt: het ‘aantoonbaar geschoold en 
bekwaam’ zijn.

Erbe heeft o.a. op basis van onder genoemde rapporten haar ver-
antwoordelijkheid genomen. Onder de noemer ‘kennis is veiligheid’ 
bieden wij inmiddels een breed scala aan cursussen en trainingen.

Rapport Nivel, “Basis bekwaamheidseisen voor veilig gebruik van 
elektrochirurgie”
☑ voor medisch specialisten 
☑ voor operatieassistenten 

Rapport NVEC, Werkgroep Endoscopische Chirurgie,  
maart 2009: “Minimaal lnvasieve Chirurgie – Plan
van Aanpak & BeLeid”

Rapport Projectgroep Micado, Wibaz, november 2008:
“Kwaliteitsborging van Instrumenten en Apparatuur gebruikt bij 
Minimaal Invasieve Chirurgie”

Kennis is veiligheid

Overzicht trainingen Endoscopie 2019 
t.b.v. Endoscopieverpleegkundigen en Gastro-enterologen

Het complete cursusaanbod  vindt u ook op onze 
website: erbe-nederland.com ▻ services ▻ erbe-plus-academy

Andere trainingbrochures?

Aanmelden? Meer informatie?
klantenservice@erbe-nederland.com

Met deze training kunt u ervaringen opdoen met de VIO® 3, het 
nieuwe state of the art chirurgisch werkstation van Erbe. U maakt 
onder andere kennis met het totaal vernieuwde en vereenvoudigde 
bedieningsconcept, dat de naam “Touch & Go” heeft gekregen. Dit 
concept is mede tot stand gekomen door samenwerking met collega 
operatieassistenten uit heel Europa.
De VIO® 3 is afgestemd op het werkproces in de operatiekamer. Het 
systeem is gebaseerd op (algehele) instrument herkenning; u ziet en 
kiest het door u gewenste instrumentarium. 

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

☑ Touch & Go bedieningsprincipe
☑ Instrumentherkenning
☑  Uniek universeel stekker concept, verkeerd aansluiten  

wordt voorkomen
☑ Voetschakelaar “swipen”
☑ Satelliet georiënteerde bediening
☑ Intuïtief instellen van “hoger/lager”
☑ Nieuwe elektrochirurgische signalen
☑ Geïntegreerde digitale gebruiksaanwijzing

Data:  op basis van inschrijvingen
Duur:  12.30 tot 16.00 uur
Locatie:  Werkendam
Kosten:  geen, inclusief lunch

Gebruikerstraining VIO® 3

Erbe Nederland B.V.
Velsenstraat 10
4251 LJ Werkendam
Nederland

Tel +31 183 509-755
klantenservice@erbe-nederland.com
erbe-nederland.com

© Erbe Elektromedizin GmbH 2019        2019-01      
OVERZICHT 2019



Elektrochirurgie met synoniemen als radiofrequentiechirurgie en 
diathermie is het meest gebruikte chirurgische procedé. In vrijwel 
iedere behandelkamer ter wereld staat een Elektrochirurgieapparaat. 
In deze theoretische cursus worden de elektrochirurgische 
basisprincipes behandeld, krijgt u uitleg over de verschillende 
termen en leert u de invloeden met verschillende technieken in de 
elektrochirurgie kennen. Aan de orde komen:

☑ Snijden en coaguleren
☑ Devitaliseren en thermofusie/Sealen
☑ Neutrale electrode / patientplaat
☑ Monopolaire en bipolaire technieken
☑ Cut- en coag-modi
☑ Instrumenten
☑ Toepassingen
☑ Factoren die van invloed zijn

Deze cursus is vooral bedoeld voor mensen met weinig ervaring en 
is daarom ook zeer geschikt bij introductie van het VIO® Chirurgisch 
werkstation. 

Accreditatie: LVO
Punten: 6

Data: op basis van inschrijvingen
Duur: 10.00 tot 16.00 uur
Locatie: Werkendam
Kosten: geen, inclusief lunch

De ‘super user’ training Erbe VIO® is ontwikkeld voor die operatie-
assistenten, die geinteresseerd zijn in een intensieve, diepgaande 
gebruikerscursus. Deze specialisatie geeft de cursist de mogelijkheid 
om op de werkvloer collega’s, snijdend specialisten en medisch 
technici bij te staan bij praktische en theoretische elektrochirurgische 
vraagstukken met betrekking tot VIO® apparatuur.

Cursisten hebben de mogelijkheid om zelf ervaringen in te brengen. 
De volgende vaste onderwerpen komen aan de orde:

☑  Basiskennis elektrochirurgie
☑  Veiligheid
☑  Technologie & applicaties
☑ Specifieke VIO® elektrochirurgie aspecten
☑ Chirurgische mogelijkheden & effectief gebruik ervan
☑  Setup/instellingen apparatuur – hands-on
☑  Programmeren – hands-on
☑  Tips & valkuilen
☑ Workshop ‘effecten op weefsel’

Accreditatie:  LVO
Punten: 6 

Data: op basis van inschrijvingen
Duur: 09.00 tot 16.00 uur
Locatie: Werkendam
Kosten:  € 75,- per deelnemer, excl. BTW,  

inclusief lunch

Maximaal 6 deelnemers

Instapcursus Elektrochirurgie ‘Super User’ training VIO®

Erbe heeft diverse ‘train de trainer’ cursussen waarbij diepgaand 
wordt ingegaan op de applicaties en toepassingen van de specifieke 
vakdisciplines.

Omdat het lesmateriaal en de achtergronden uitgediept moeten 
worden, neemt een dergelijke cursus minimaal een volledige dag in 
beslag.

Om zorg te dragen voor een goede kennisoverdracht, is het aantal 
deelnemers beperkt tot 6 personen. 
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijke test en bij het 
behalen van een voldoende score ontvangt de deelnemer een 
certificaat met een geldigheid van 3 jaar.

In overleg met de afdelingsverantwoordelijke wordt de inhoud van 
de cursus bepaald, afgestemd op de behoefte van de afdeling/
ziekenhuis.

Aan deze cursus zijn kosten verbonden.

‘Train de Trainer’ Cursussen


