
Incision
Hét online leerplatform voor

OK-assistenten, anesthesiemedewerkers
en recovery verpleegkundigen 



TMI als betrokken sparringpartner
De TMI Academy ondersteunt en 
adviseert bij het faciliteren van uw 
scholingsbeleid. Wij controleren 
regelmatig welke theoretische toetsen 
verplicht zijn bij zorginstellingen en 
kunnen u op basis hiervan het juiste 
programma adviseren. Jaarlijks vindt 
er een evaluatie plaats tussen u en uw 
contactpersoon van TMI, waarin ook de 
nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van theoretische bijscholing worden 
besproken. Zo brengt ons leerplatform de 
kennis, overzicht en ontwikkeling dichtbij. 
Onze medewerkers staan voor u klaar om 
vragen te beantwoorden en met u mee te 
denken als betrokken sparringpartner. 

Toegang tot meer dan 100 e-learnings
Incision is een persoonlijke online 
leeromgeving met hoogwaardige en 
toegankelijke educatieve modules en 
trainingsmateriaal, waarin de medische 
professional altijd toegang heeft tot de 
beste chirurgische kennis. Het platform 
bevat meer dan 100 cursussen over 
basisprincipes, vaardigheden, apparatuur 

en anatomie. Daarnaast is er een zeer 
ruim aanbod e-learnings over chirurgische 
procedures. Integratie met het TMI 
Leermanagementsysteem (LMS) behoort 
tot de mogelijkheden. Eventueel kunnen 
wij u ook informeren over het koppelen 
met uw eigen Leermanagementsysteem.

De voordelen van Incision
++ De zorgprofessional verwerft kennis,
 vaardigheden en competenties om
 uitstekend te presteren;
++ Permanente ondersteuning middels
 bijscholingen en trainingen van uw
 team;
++ Digitale leertools die alle
 leerbehoeftes behandelen op elk
 moment van de dag; 
++ Digitale trainingen over chirurgische
 vaardigheden, medische
 hulpmiddelen, procedures, anatomie
 etc.;
++ Interactieve 3D anatomiemodellen;
++ Een supervisor dashboard;
++ Geaccrediteerde en gecertificeerde
 cursussen;
++ Een bewezen step by step methode.

Als werkgever weet u als geen ander hoe belangrijk bijscholing is. Zeker 
in een omgeving waarin de zorg continu verandert, is het een must om 
zorgprofessionals gekwalificeerd te houden. Dat kan alleen met de beste 
leeromgeving. TMI Academy biedt met Incision een online leermethode die 
altijd toegankelijk en up-to-date is. Hierdoor blijven uw zorgprofessionals 
zich ontwikkelen.  



Waarom kiezen voor onze TMI 
Academy? 
++ De zorgprofessional krijgt een
 uitgebreid aanbod aan cursussen en
 blijft zo vakbekwaam;  
++ De zorgprofessional krijgt een
 automatische reminder als een
 certificaat bijna verloopt; 
++ Nieuwe ontwikkelingen en
 updates vanuit Incision worden altijd
 automatisch verwerkt in het systeem; 
++ Voortgang van de zorgprofessional is
 snel en duidelijk inzichtelijk;
++ De e-learingportfolio’s van
 Incision zijn geaccrediteerd door
 gerenommeerde instituten;
++ De TMI Academy ontzorgt en staat
 altijd klaar voor support.

Impressie van beschikbare modules 
Operatieassistenten
Opdekken, basis instrumentarium 
en disposables, operatiekamerdesign 
en lay-out, patiënt positionering 

reinigen, desinfecteren en steriliseren, 
postoperatieve fase, desinfectie van de 
huid en steriel afdekken, operatiekamer 
Infectiepreventie, de basis van 
elektrochirurgie, klinische effecten van 
elektrochirurgie, minimaal invasieve 
elektrochirurgie, stralingsveiligheid en 
hygiëne en laserveiligheid.

Anesthesiemedewerkers en recovery 
verpleegkundigen
Toedienen van bloedproducten, 
toedienen van zuurstof, transport 
van een beademde patiënt, uitzuigen 
van mond en farynx, inbrengen 
en verwijderen neus-maagsonde, 
bereiden en toedienen van parenteralia, 
capnografie, arteriële drukmeting, 
spinale anesthesie, endotracheale 
intubatie, endotracheale extubatie, 
intubatie en extubatie bij COVID-19 
patiënten, oberst anesthesie, 
lokale infiltratie en veldblokkade en 
bloedafname via perifere canule A.



TMI.NL

Instrumenten en apparatuur 
Da Vinci Robot XI Microscoop Zeiss Pentero 9000 Bloedleegte Apparaat ++
Endomed Endoscopie Toren ++ Stryker/Olympus Diathermische Rookafzuig ++
Covidien Hysterofl ow (VMS) ++ Olympus Fluido (IVS) Operatietafel Alphamaxx ++
Maquet/Getinge Vascular Doppler ++ Huntleigh Dopplex II Phaco Emulsifi catie 
Apparaat Infi nity ++ Alcon CUSA apparaat Ultracision Harmonic Scalpel Valleylab 
FT10 Valleylab Force Triad met Ligasure Modus Valleylab Force FX Force Argon II ++
Valleylab Erbe V10 -300D Diathermie Apparaat Swiss LithoClast Master ++ EMS I 
-Gynecare Versapoint II ++ Ethicon Arthroscopie Pomp DualWave. 

Incision is dé manier om uw medewerkers vakbekwaam te houden. Neem contact 
met ons op via trainingopmaat@tmi.nl. Onze accountmanager neemt contact met 
u op om de mogelijkheden te bespreken! 

De e-learnings zijn geacrediteerd door:

Jaarabonnement Incision 
++ €419,95  bij 1 t/m 5 gebruikers;
++ €395,95  bij 6 t/m 14 gebruikers;
++ €378,00  vanaf 15 gebruikers.  

Prijzen zijn per gebruiker.


