
Trainingskalender 2021 
Monitor Analytics & Therapeutic Care (MA&TC) 

 

 

 

CMS2460 
IntelliVue Patient MX familie (MX400-800) 
 
Doel: 
Overzicht van de nieuwe lijn IntelliVue MX monitoren, 
inclusief X3. Inzicht verkrijgen in de werking en 
gebruikersmogelijkheden van de monitoren. 
Uitgebreid aandacht voor het configureren en het gebruik 
van de support tool. In staat zijn om technische problemen 
op te lossen en eerstelijns- service te kunnen verlenen. 
 
Aantal deelnemers: min 3, max 4 
Tijdsduur: 3 dagen, Prijs: € 1.800,- 
Aanvangsdata:  30 mrt,  29 jun, 14 sept, 2 nov, 30 nov. 

 

(*) Betekent dat de training in het Engels gegeven kan worden. 

CMS5015 
IntelliVue Fetal Monitoren (FM20-30) 
 
Doel: 
Inzicht verkrijgen in werking en gebruiksmogelijkheden. 
In staat zijn om na de cursus problemen op te lossen en 
eerstelijnsservice te verlenen. Ook applicatie en confi-
guratie worden onder de aandacht gebracht en tevens het 
werken met de support tool. 
 
 
Aantal deelnemers: min 3, max 5 
Tijdsduur: 1 dag, Prijs: € 600,- 
Aanvangsdatum: 27 sept. 

OP AANVRAAG 
Deze trainingen worden uitsluitend georganiseerd bij voldoende deelnemers.  
 

CMS1ILAAA 
NIEUW  
Nieuw in ontwikkeling een training over Focal Point 
in combinatie met PICiX release C. 
Voorkennis: CMS2180 en/of equivalent 
Tijdsduur en de inhoud van deze training is nog in 
ontwikkeling. 
 
 

CMS2120  
Invivo apparatuur MR200  
Aantal deelnemers: min 2, max 3 
Tijdsduur: 1,5 dag, Prijs € 1.200,- 
 
 

CMS2121  
Invivo apparatuur MR400  
Aantal deelnemers: min 2, max 3 
Tijdsduur: 1,5 dag, Prijs € 1.200,- 
 
 

CMS2925 
Philips IntelliSpace Perinatal (ISP) 
 
Doel: 
Kennis opdoen van ISP. De bediening, installatie en 
configuratie worden besproken. Tevens 
eerstelijnsservice kunnen verlenen, ook in 
combinatie met de CTGs (Fetal Monitoren) 
 
Aantal deelnemers: min 4, max 8 
Tijdsduur: 3 dagen, Prijs: € 1.800,- 

CMS1VCBBB (Virtual Classroom) 
NIEUW  
Philips Information Center iX release C 
Alleen voor technici die al op PIC iX release B zijn 
opgeleid. 
 
Doel: 
Kennis opdoen van PICiX release C en de verschillen 
in configuratie en bediening. 
 
Aantal deelnemers: min 4, max 10 
Tijdsduur: 4 uur, Prijs: € 300,- 
 

CMS2053 
V680 beademingssystemen 
Aantal deelnemers: min 3, max 4 
Tijdsduur: 3 dagen, Prijs: € 1.800,- 
 
 

CMS2024 
Philips Information Center iX release B 
(866023/866025) 
 
Doel: 
Kennis opdoen van de PIC iX, zoals de 
mogelijkheden, bediening, het installeren en 
configureren. 
Tevens de afdelingsinstellingen naar behoefte van de 
gebruiker kunnen aanpassen en eerstelijnsservice 
kunnen verlenen. 
 
Aantal deelnemers: min 3, max 5 
Tijdsduur: 4 dagen, Prijs: € 2.400,- 
 

 

CMS2180 
Philips Information Center iX release C (866024) 

Doel: 
Kennis opdoen van de PIC iX, zoals de mogelijkheden, 
bediening, het installeren en configureren. Tevens de 
afdelingsinstellingen naar behoefte van de gebruiker  te 
kunnen aanpassen en eerstelijnsservice te kunnen 
verlenen. 
 
Aantal deelnemers: min 3, max 5 
Tijdsduur: 4 dagen, Prijs: € 2.400,- 
Aanvangsdata:  8 mrt, 29 mrt , 19 apr, 14 jun*, 
4 oct*, 15 nov. 

CMS2042 
IntelliVue MX40 WiFi 802.11 in combinatie met PICiX op 
Customer Supplied Netwerk (CSCN) 
 
Doel: 
Kennis opdoen van de bediening en configuratie-
mogelijkheden van de MX40’s. 
Tevens technische configuratie van de 802.11 (WiFi) 
infrastructuur van het Customer Supplied Clinical Network 
(CSCN). 
 
 
Aantal deelnemers: min 3, max 5 
Tijdsduur: 2 dagen, Prijs: € 1.200,- 
Voorkennis: CMS2024/CMS2180 en/of equivalent. 
Aanvangsdata: 25 feb, 29 apr, 25 nov. 

 

 

CMS2018 
V60/ V60 Plus  Beademingssystemen 
 
Doel: 
Kennis opdoen van V60/V60 Plus beademingssystemen. 
In staat om na de training technische en pneumatische 
problemen op te lossen en eerstelijnsservice te verlenen. 
Voorkennis: inzicht pneumatiek 

 
Aantal deelnemers: min 3, max 4 
Tijdsduur: 2,5 dag, Prijs: € 1.800,- 
Aanvangsdata: 2 mrt, 6 apr, 28 sept*. 

 

 

 

Versie 07-01-2021  

CMS2032 
IntelliVue ITS 2.4 GHz met MX40  in combinatie met PICiX 
op Philips Supplied Netwerk(PSN) 

 
Doel: 
Kennis opdoen van de bediening en configuratie-
mogelijkheden van MX40’s. Tevens technische configuratie 
van ITS infrastructuur. 
 
 
 
Aantal deelnemers: min 3, max 5 
Tijdsduur: 2 dagen, Prijs: € 1.200,- 
Voorkennis: CMS2024/CMS2180 en/of equivalent. 
Aanvangsdata: 12 apr, 30 sept. 

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om een training voor u 
te plannen of om een training op uw locatie te geven. 


