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Beste klant,

 

Om het maximale uit uw longfunctieapparatuur te halen, is een goede kennis van de software van groot belang. Daarom 

nodigen wij u graag uit op onze klantentraining voor de Vyaire SentrySuite software op zaterdag 10 december 2022 

in onze kantoren van Duomed Belgium in Aartselaar. 

 

De opleiding wordt door Janine Kaspers (International Senior Respiratory Diagnostics Instructor - Vyaire) gegeven in het 

Nederlands. De deelnameprijs bedraagt € 50,00 en is inclusief cursusmateriaal en lunch. 

 

Onderstaande topics komen uitgebreid aan bod:

• Nieuwe guidelines Spirometrie (2019) en Diffusie (2017) binnen SentrySuite

• Het gebruik van de GLI referentiewaarden in België 

• Provocatiemetingen binnen SentrySuite

• Hoe een perfecte bodyboxmeting uit te voeren met SentrySuite

• Nieuwe features SeS3.20

• Q&A

Deze training is gericht op verpleegkundigen, kinesisten, laboranten en artsen die betrokken zijn bij de praktische 

uitvoering van longfunctietesten met het SentrySuite softwarepakket. Aarzel dus niet deze uitnodiging door te sturen naar 

andere mogelijk geïnteresseerden. Dezelfde training wordt ook in het Frans aangeboden door onze Applications & Sales 

Specialist Denis Bouillot.

We kijken ernaar uit u en uw collega’s / medewerkers in onze kantoren te verwelkomen.

Het Duomed Belgium Respiratory Care Team

 

Betaling

Gelieve uw inschrijving te bevestigen door het verschuldigde bedrag van € 50,00 over te schrijven op onze bankrekening 

BE75 7350 4128 9551 (KBC) met vermelding van ‘CPX Symposium + uw naam en voornaam’.

INSCHRIJVEN 
Via de onderstaande link of QR code kunt u zich inschrijven voor deze training. 
Gelieve uw aanwezigheid voor 1 december 2022 te bevestigen.  
 
https://forms.office.com/r/QMFymAYR2B

UITNODIGING
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AGENDA TRAINING SENTRYSUITE SOFTWARE 
 

Zaterdag 10 december (09:00 – 16:00) 

08:30 - 09:00 Welkom en introductie 

09:00 - 10:00 

 
10:00 - 11:00 

Nieuwe guidelines Spirometrie (2019) en Diffusie (2017) 
binnen SentrySuite 

Het gebruik van de GLI referentiewaarden in België 

11:00 - 11:30 Koffiepauze 

11:30 - 12:30 Provocatiemetingen binnen SentrySuite 

12:30 - 13:30 Lunch 

13:30 - 14:30 

 
14:30 - 15:00 

Hoe een perfecte bodyboxmeting uit te voeren met 
SentrySuite 

Nieuwe features SeS3.20 

15:00 - 15:15 Koffiepauze 

15:15 - 16:00 Q&A 

16:00 Einde 
 

 


