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Alle medewerkers in de gezondheidszorg die omgaan met medici-
nale gassen dienen hiervoor opgeleid te worden. Dit is belangrijk  
om zowel de veiligheid van de patiënt en de medewerker zelf te 
waarborgen. Daarnaast zorgt een opleiding voor een hoger kwali-
teitsniveau In de gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen en verpleeg-
huizen, ontbreekt het echter vaak aan tijd en middelen om een 
opleiding goed te kunnen uitvoeren.  

De oplossing is E-Learning 

Linde Healthcare geeft zorgprofessionals continue en flexibele toegang 
tot een training in het omgaan met medicinale gassen. E-learning maakt 
het mogelijk om aan de eis van opgeleid personeel te kunnen voldoen, 
zonder dat uw medewerkers hiervoor de deur uit hoeven. Dankzij de 
training, die altijd beschikbaar is via het internet, is het voor uw mede-
werkers mogelijk een gedegen basiskennis te vergaren die past bij het 
bedrijf en het individu. 

Alles wat nodig is voor E-learning is een computer met internet. Uw       
medewerkers, ook wel studenten genoemd, kunnen op ieder willekeu-
rig moment beginnen met hun studie. Zijn zij niet in de gelegenheid de 
training direct te voltooien? Geen probleem, de training gaat verder waar 
deze is gestopt en kan op ieder gewenst tijdstip voortgezet worden.   
E-learning is verdeeld in zes interactieve modules en sluit af met een 
test. 

Uitbreiding van het bestaande onderwijssysteem 

E-learning is een nieuwe ontwikkeling en toevoeging op bestaande  
educatieve middelen en maakt het mogelijk de kwaliteit van het onder-
wijs te verbeteren zonder dat de kosten uit de hand lopen. Daarnaast 
vermindert E-learning de kenniskloof tussen de verschillende afdelingen 
en verhoogt daarmee de veiligheid van de patiënt en zorgprofessional. 

Gemakkelijk te beheren

E-learning geeft u toezicht op de ontwikkeling van uw personeel. U 
kunt zien hoever gevorderd uw personeel is en welke resultaten er zijn 
behaald. 

Elke student heeft een unieke gebruikersnaam en wachtwoord om in te 
loggen. Wanneer de student de training heeft voltooid door alle modules 
te volgen en de test met een voldoende heeft afgesloten, ontvangt de 
student een digitaal certificaat. Deze kan worden afgedrukt om aan de 
verantwoordelijke manager te overhandigen. 

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Linde Healthcare voor een demonstratie en laat 
u informeren over de uitgebreide mogelijkheden en voordelen van 
E-learning.

Kwalitatief onderwijs via het internet.



E-Learning – 6 modules.

Module 1 
Wet- en regelgeving 
In deze module vindt u uitgebreide informatie 
over de wet-en regelgeving bij het gebruik en 
het beheer van medicinale gassen. 

Module 2 
Medicinale gassen 
In deze module leert u de benodigde basis-
kennis over medicinale gassen, waaronder de 
eigenschappen van gassen en de verschillende 
vormen van levering. 

Module 3 
De eigenschappen van gassen
In module 3 gaat u dieper in op de 
eigenschappen van gassen en de risico’s die 
verbonden zijn aan het werken met gassen.

Module 4 
Veilig omgaan met gascilinders 
U leert in module 4 op welke manier gascilinders 
geïdentificeerd worden. Daarnaast wordt toegelicht 
hoe de cilinders gelabeld worden zodat u ze goed 
kunt herkennen. 

Module 5 
Omgaan met gascilinders op een zorgafdeling 
In deze module leert u hoe u de cilinders veilig 
kunt verplaatsen. Daarnaast wordt toegelicht 
hoe u een reduceerventiel aansluit en wat te 
doen als u een defect constateert. 

Module 6 
Pijpleidingsystemen voor medicinale gassen 
In deze module leert u meer over de gas-  
installaties op een zorginstelling. De werking  
en uitrusting van een pijpleidingsysteem en  
bijbehorende apparatuur. 
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Linde Healthcare Benelux
De Keten 7, 5651 GJ Eindhoven, Nederland
Tel. +31.40.2825825, Fax +31.40.2816875
info.healthcare.nl@linde.com, www.linde-healthcare.nl

De Linde Groep is een wereldwijd toonaangevend gassen en engineering bedrijf met ongeveer 63.500 werknemers in meer 
dan 100 landen. De strategie van de groep is op de lange termijn gericht op winstgevende groei en uitbreiding van haar 
internationale activiteiten met toekomstgerichte producten en diensten. Linde neemt haar verantwoordelijkheid tegenover 
haar aandeelhouders, zakenpartners, medewerkers, de samenleving en het milieu - in elk van de zakelijke gebieden,  
regio’s en locaties over de hele wereld. De groep is vastbesloten om technologieën en producten te creëren die de doel-
stellingen van de klant en duurzame ontwikkeling verenigen.

Binnen de Linde Groep is Linde Healthcare een toonaangevend, wereldwijd geïntegreerd bedrijf in de gezondheidszorg, 
bewonderd om haar mensen die zich inzetten voor het verstrekken van betrouwbare, innovatieve en rendabele medicinale 
gassen, medische apparatuur en diensten en klinische zorg ten behoeve van zorgverleners en patiënten over het gehele 
respiratoire traject. Linde Healthcare is aanwezig in meer dan 50 landen. Het product- en dienstenaanbod omvat een breed 
scala van productgerichte diensten zoals gasvoorzieningen en -therapieën, slaap- en pijntherapieën en patiëntgerichte 
diensten.

In de Benelux is Linde Healthcare toegewijd leverancier van producten, (gasgerelateerde) therapieën en diensten aan de 
institutionele zorg, spoedeisende hulp en thuiszorg binnen de Benelux. 

Linde: Living healthcare

Over Linde Healthcare. 


