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// EDITORIAL Beste zorgprofessional,

De pandemie lijkt voorbij en gezien de drukte 
op het Nederlandse wegennet en de nationale 
luchthaven lijkt alles weer “normaal”.  Het 
blijft echter noodzakelijk om attent te blijven. 
We zouden met zijn allen niet weer terug 
willen naar de situatie van de laatste twee jaar, 
waarbij wij met zijn allen en vooral de zorg, 
het onderwijs en het bedrijfsleven het zwaar te 
verduren kregen. 

Voor u ligt de zomereditie van VISIONS NL. 
In deze uitgave informeren we u over Altivity, 
onze nieuwe aanpak van Artificial Intelligence 
(AI) in de gezondheidszorg. Toepassingen zoals 
Advanced intelligent Clear-IQ Engine (AiCE), 
Deep Learning Reconstruction en Automation 
Platform zorgen voor snelheid, beeldkwaliteit 
en optimale workflow.

Verder is er veel aandacht voor de veterinaire 
toepassingen van diagnostische apparatuur. 
Medewerkers en specialisten van Evidensia 
Dierenziekenhuis Barendrecht, Specialistisch 
Verwijskliniek Haaglanden en AniCUra 
Diergeneeskundig Verwijscentrum Dordrecht 
delen hun ervaringen met recent geïnstalleerde 
CT’s in hun centra. Daarnaast organiseerden 

we een Nederlandstalig geaccrediteerd 
veterinair webinar op 19 mei jl. waar  
Dr. Niek Beijerink, Dr. Dorien Willems  en  
Dr. Niklas Bergknut onder begeleiding van  
Dr. Stefanie Veraa een aantal cases deelden  
met de deelnemers. 

Er is een bijdrage betreffende cardiale 
diagnostiek door Dr. Olivier Ghekiere van 
het Jessa Ziekenhuis in Hasselt (België) op 
basis van CT-angiografie. Daarbij is Vitrea 
Advanced Visualisation een robuuste aanvul-
ling om snelle, gestroomlijnde workflows te 
bewerkstelligen.

Tenslotte is er aandacht voor het Canon Medical 
Education & Experience center in het Europese 
hoofdkantoor in Zoetermeer. Daar staat een 
Alphenix 4D CT (combinatie van een Aquilion 
Prime SP CT-scanner met een Alphenix Sky+ 
C-arm) opgesteld. Deze oplossing stelt gebrui-
kers in staat om te diagnosticeren, plannen en 
behandelen zonder de patiënt te verplaatsen. 
Deze oplossing is al in verschillende centra in 
Europa operationeel en bewijst de technologi-
sche mogelijkheden van Canon Medical.

Ik wens u veel leesplezier en een prettige 
zomer toe.

LO WUITE
Directeur Canon Medical Systems Nederland

Vriendelijke groet,
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VISIONS sprak met Wendy van der 
Wind, Kimberley van Maalsen en Martijn 
Beukers, drie enthousiaste gebruikers van 
de Aquilion Lightning SP bij Evidensia 
Dierenziekenhuis Barendrecht.

Canon Medical Systems krijgt steeds meer voet aan de grond in 
de veterinaire markt, zo blijkt uit de recente verkoopcijfers van 
haar CT-scanners. “Hoewel je eigenlijk andersom moet redene-
ren”, zegt Paul Kassenaar, één van de regionale sales managers 
bij Canon Medical Systems Nederland. “De veterinaire markt 
weet ons juist steeds beter te vinden. We hebben in zeer korte 
tijd namelijk vier CT-scanners bij dierenklinieken geplaatst, 
terwijl onze focus meer op humane toepassingen ligt. Maar we 
zijn uiteraard zeer tevreden dat de kwaliteit van onze systemen 
en onze service zich rondspreekt, en dat we daardoor behalve 
menselijke ook dierlijke patiënten kunnen helpen.”

Evidensia Barendrecht
Eén van die klinieken waar Canon 
Medical onlangs een scanner heeft 
geplaatst voor veterinair gebruik, 
is Evidensia Dierenziekenhuis 
Barendrecht. Evidensia behoort 
wereldwijd tot de grootste aanbie-
ders van veterinaire zorg en heeft 
in Nederland zo’n 300 klinieken en 

acht ziekenhuizen. Op de locatie in 
Barendrecht werken 68 mensen, die 
spoedopvang aanbieden in de regio 
Zuid-Holland Zuid en die met hun 
tweedelijnszorg een nog groter gebied 
bedienen. De CT-scanner neemt 
al jaren een centrale plaats in de 
dienstverlening van dit innovatieve 
dierenziekenhuis. 

CT-Scanners van Canon 
Steeds Populairder voor 
Veterinaire Toepassingen

INTERVIEW // COMPUTERTOMOGRAFIE // Aquilion Lightning SP, Veterinair
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Doordachte impulsaankoop 
Evidensia Barendrecht heeft rond de 
jaarwisseling een Aquilion Lightning 
SP aangeschaft ter vervanging van haar 
oude systeem. Clinical Director Wendy 
van der Wind vertelt hoe bijzonder 
dit traject was. “We hadden hier een 
Toshiba Aquilion 64 CT-scanner staan, 
die we veelvuldig gebruikten bij onze 
intakes en procedures. Die Toshiba 
heeft jarenlang heel goed dienst gedaan, 
maar het apparaat begon – logischer-
wijs – om wat onderhoud te vragen. 
Gezien ons zeer frequente gebruik 
van de scanner, hebben wij bij Canon 
Medical de vraag neergelegd of we de 
CT moesten laten repareren of dat het 
verstandiger was om naar een nieuwe 
scanner te kijken. Na een gedetailleerde 
berekening bleek de laatste optie 
bedrijfseconomisch gezien de beste.” 

Maar voor het Evidensia-team in 
Barendrecht is de financiële kant 
slechts één van de factoren die 
meewegen in de beslissing om een 
nieuw apparaat aan te schaffen. “Wij 
staan bekend om onze goede service; 
we werken met spoed waar dat nodig 
is en hebben de beste specialisten in 
huis. Die kwaliteit verwachten wij ook 

van onze toeleveranciers en van hun 
apparatuur. Vandaar dat ik ook met 
onze radioloog Martijn Beukers en met 
onze paraveterinair Kimberley van 
Maalsen om de tafel ben gegaan om te 
bepalen waar hun behoeftes en wensen 
liggen. Het behoeft geen betoog dat 
zij vooral met argumenten kwamen 
als het detailniveau van de beelden, 
het gebruiksgemak en de after sales 
service,” aldus van der Wind.

Een factor die voor alle betrokkenen 
van groot belang was, was de snelheid 
waarmee de nieuwe CT geïnstalleerd 
kon worden. Uit de vergelijking tussen 
de systemen van meerdere aanbieders 
kwam de Aquilion Lightning SP van 
Canon Medical dan ook al snel als 
onbetwiste winnaar uit de koker, op 
alle onderdelen. “De prijs was prima, 
zelfs al waren ze aan het begin van 
het offertetraject nog geen preferred 
supplier; het gebruiksgemak was 
bekend, en dat was zelfs nog beter dan 
bij het oudere Toshiba-apparaat, en het 
detailniveau van de beelden overtrof 
zelfs de verwachtingen van onze 
kritische radioloog. Dus we hebben heel 
snel kunnen beslissen dat de Aquilion 
Lightning SP het juiste systeem was om 
onze Toshiba-CT te vervangen. Daarbij 
hebben we er uiteraard wel voor gezorgd 
dat we qua zorgvuldige onderbouwing 
echt alle vereiste vinkjes hebben kunnen 
zetten”, vertelt de Clinical Director. 

Voor het weekend stond de handteke-
ning onder het contract, de woensdag 
erop werd de scanner in Barendrecht 
geleverd en op de vrijdag was de CT 
klaar voor gebruik en volledig op de 
wensen van Evidensia afgestemd. 

Wendy van der Wind, Clinical 
Director bij Evidensia 
Dierenziekenhuis Barendrecht

Evidensia Dierenziekenhuis Barendrecht.
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Ingebruikname
Paraveterinair Kimberley van Maalsen 
is één van de hoofdgebruikers van de 
Aquilion Lightning SP en ook de persoon 
die haar collega’s in Barendrecht wegwijs 
heeft gemaakt op het nieuwe apparaat. Zij 
heeft haar training weer gekregen van  
JJ Bokelaar, Clinical Application en 
Product Specialist CT bij Canon Medical 
Systems Nederland. Van Maalsen: “Samen 
met JJ hebben we de protocollen van de 
Toshiba overgezet naar de nieuwe Canon 
CT-scanner en hij heeft mij de nieuwe 
features van de Aquilion laten zien. Maar 
hoe geavanceerd de nieuwe scanner ook 
is in vergelijking met het apparaat dat we 
gewend waren, het gebruik ervan is heel 
intuïtief. De Aquilion Lightning SP was 
dan ook meteen inzetbaar.”

Van Maalsen heeft op haar beurt weer 
haar collega’s getraind op het nieuwe 
apparaat. “Bij ons moet iedere mede-
werker in staat zijn in ieder geval de 
basis-features te gebruiken, maar de tien 
hoofdgebruikers moeten het apparaat 
natuurlijk liefst tot in het kleinste 
detail kennen. En dat is verrassend snel 
gelukt“, besluit ze.

De Toshiba-CT was al niet weg te denken 
en de Aquilion Lightning SP wordt zo 
mogelijk nog belangrijker voor het 
dierenziekenhuis. Het gebruik ervan 
blijft toenemen, en hoewel Evidensia 

ook enkele echo- en röntgenapparaten 
heeft, is CT volgens de medewerkers in 
Barendrecht onmisbaar voor een grote 
groep patiënten. “De echo en röntgen 
zetten we routinematig in, maar deze 
technieken hebben hun beperkingen. 
Bij veel patiënten is een CT noodzakelijk 
om een diagnose te stellen, bijvoorbeeld 
bij honden met elleboogproblemen 
of honden die verdacht worden van 
een hernia. Ook als we bij honden met 
kanker een nauwkeurige prognose 
willen stellen, gaat de voorkeur vaak uit 
naar de Aquilion vanwege zijn oog voor 
detail. Omdat CT bij uitstek geschikt is 
voor de chirurgische planning bij een 
groot aantal aandoeningen, variërend 
van kiesproblemen tot complexe aange-
boren vaatafwijkingen, is hij onmisbaar 
voor de chirurgen in ons dierenzieken-
huis”, legt radioloog Martijn Beukers uit. heeft Johan Bijl (Project Manager) zich 

samen met onze mensen over alle 
cruciale randzaken gebogen, zoals de 
inpassing van het systeem in de huidige 
tijdelijke ruimte en de uitwerking van 
het plan voor de nieuwbouwruimte 
voor de Aquilion. Na de installatie heeft 
applicatiespecialist JJ Bokelaar onder 
andere de protocollen ingeladen en 
Kimberley getraind. Hij is inmiddels 
bijna een huisvriend geworden; voor 
elke vraag van Kimberley of van andere 
collega’s staat hij meteen klaar. En we 
weten uit ervaring dat het serviceteam 
dezelfde drive heeft; elk probleem, voor 
zover daar überhaupt sprake van is, 
wordt meteen opgelost, elke reparatie 
wordt meteen ingepland en uitgevoerd. 
Met deze leverancier hebben we heel 
graag de komende 20 jaar te maken!” //

Over Evidensia
Evidensia is een veterinaire 
zorgaanbieder met een uitgebreid 
netwerk van ziekenhuizen, klinieken 
en spoedopvang in 19 landen. In 
Nederland zijn er zo’n 300 Evidensia-
klinieken en 8 ziekenhuizen, waar 
ongeveer 3.300 experts te werk gesteld 
zijn. Evidensia Dierenziekenhuis 
Barendrecht, waar 68 mensen werken, 
biedt zijn spoedopvang aan in de regio 
Zuid-Holland Zuid en bedient met zijn 
tweedelijnszorg een nog groter gebied.

Kimberley van Maalsen, 
Paraveterinair bij Evidensia 
Dierenziekenhuis Barendrecht

Martijn Beukers, Dierenarts Specialist 
Medische Beeldvorming bij Evidensia 
Dierenziekenhuis Barendrecht

De voordelen van de Aquilion 
Lightning SP voor Evidensia volgens 
radioloog Martijn Beukers
•  Detailniveau van de 

beelden dankzij de 0,5mm 
detectorelementen

•  De snelheid van het scannen mede 
door gebruik van de 4cm detector

•  De toepassing in diagnose
•  De intuïtieve bediening
• De kleine footprint
•  De energiezuinigheid

“Een apparaat koop je één keer, met 
de leverancier heb je 20 jaar lang 
te maken”, en dus is de service een 
cruciale factor, wil Wendy van der 
Wind maar zeggen. Daar blijkt Canon 
Medical ook bij deze klant weer punten 
te scoren, zowel in het voor- als in het 
natraject. De Canon-teamleden zijn 
volledig op elkaar én op hun klanten 
ingespeeld. “En dat heeft de continuï-
teit van onze dienstverlening optimaal 
gegarandeerd”, geeft ze aan. 

“Het begon bij Paul Kassenaars begrip 
voor onze situatie en zijn handelings-
snelheid, waardoor wij de laatste 
Aquilion Lightning SP die ‘op voorraad’ 
was, snel konden claimen voordat een 
ander bedrijf kon toehappen. Vervolgens 
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Recap: Veterinair Webinar 
Medische Beeldvorming 
bij Gezelschapsdieren
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hebben een certificaat van deelname ontvangen wat via 
PE-Veterinair één accreditatiepunt waard is. 

Uiteraard willen wij via deze weg nogmaals de fantastische 
moderator en sprekers bedanken voor hun tijd én voor het 
delen van hun kennis. We zijn er van overtuigd dat dit soort 
educatieve sessies bijdragen aan de alsmaar innoverende 
veterinaire markt. Een vervolg komt er zeker! 

Wil je de volgende keer aanwezig zijn? Toekomstige webi-
nars kondigen wij aan via LinkedIn. Scan de QR-code om 
naar onze LinkedIn-pagina te gaan, volg ons en blijf op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen. //

EDUCATIE // VETERINAIR // Webinar

Na een introductie van Lo Wuite, Directeur Canon 
Medical Systems Nederland, nam Dr. Stefanie Veraa 
het woord over die het webinar in goede banen heeft 

geleid. Dr. Niek Beijerink trapte de presentaties af met een 
echografie-presentatie gericht op cardiologisch onderzoek 
bij een Pomeriaan van zes maanden oud met hartruis. 
Dit werd gevolgd door een duo presentatie van Dr. Niklas 
Bergknut en Dr. Dorien Willems. Aan de hand van een aantal 
casussen presenteerden zij over neurologische aandoenin-
gen bij gezelschapsdieren waarbij de sterktes van MRI en CT 
werden uitgelicht in diverse situaties. 

Uiteraard was er nog ruimte om vragen te stellen tijdens 
de live Q&A. Na een aantal vragen van Dr. Stefanie Veraa, 
kwamen er zeer scherpe en interessante vragen uit het 
publiek naar voren die in detail beantwoord werden. Zo’n 70 
aanwezigen bleven tot aan het eind van het webinar aanwe-
zig om hun vragen te kunnen stellen. Alle live deelnemers 

Op 19 mei organiseerde Canon Medical Systems Nederland haar allereerste 
veterinaire webinar voor dierengezondheidsprofessionals in Nederland. Onder 
leiding van Dr. Stefanie Veraa (Universiteit Utrecht), vertelden Dr. Niek Beijerink 
(AniCura), Dr. Niklas Bergknut (Evidensia) en Dr. Dorien Willems (Evidensia) 
over het gebruik van echografie, CT en MRI bij neurologische en cardiologische 
aandoeningen bij gezelschapsdieren. 

© 2022 CANON MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND

Dr. Stefanie Veraa,
Universitair Docent 
Diergeneeskunde, 
afdeling Diagnostische 
Beeldvorming Universiteit 
Utrecht

Dr. Niek Beijerink,
Specialist Cardiologie, 
AniCura Specialistisch 
Verwijscentrum 
Haaglanden en Veterinaire 
Specialisten Vught

Dr. Niklas Bergknut,
Hoofd Neurologie en 
Neurochirurgie, Evidensia 
Dierenziekenhuis Hart van 
Brabant (Waalwijk)

Dr. Dorien Willems,
Specialist Diagnostische 
Beeldvorming Evidensia 
Dierenziekenhuis Hart van 
Brabant (Waalwijk)

Scan the 
QR code or 
click here

https://www.linkedin.com/company/canon-medical-eu/?utm_source=CMSNL&utm_medium=VISIONS+NL+QR+code&utm_campaign=veterinair-webinar-recap-article
https://www.linkedin.com/company/canon-medical-eu/?utm_source=CMSNL&utm_medium=VISIONS+NL+QR+code&utm_campaign=veterinair-webinar-recap-article
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CORPORATE CAMPAGNE // MULTI-MODALITY // Altivity AI, Advanced intelligent Clear-IQ Engine (AiCE), DLR

Stelt u zich eens voor: een wereld waarin geavanceerde technologieën zoals machine learning 
en deep learning u ondersteunen bij het leveren van compromisloze kwaliteit, inzicht én waarde 
in het gehele zorgtraject. Waar elke patiënt de snelle, nauwkeurige diagnose krijgt die hij nodig 
heeft voor een meer gepersonaliseerde behandelingsaanpak en waar bedrijven zijn uitgerust met 
intelligente tools die groei, succes en onbegrensd potentieel bevorderen. Dat is de wereld die nu 
beschikbaar is, mogelijk gemaakt door Altivity.

Intelligente zorg mogelijk gemaakt

De Nieuwe Aanpak van AI  
in de Gezondheidszorg
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Efficiënte workflows

Altivity helpt bij het creëren van 
eenvoudige, gestroomlijnde 
AI-gestuurde workflows die de 
inzet van resources optimaliseren 
en ervoor zorgen dat uw teams 
de inzichten krijgen die ze nodig 
hebben om elke dag slimmer  
te werken.

Geïnformeerde 
gezondheidszorg

Altivity is er om u te helpen uw 
klinisch vertrouwen te vergroten 
met hoogwaardige beelden 
en geïntegreerde data die u in 
real-time helpen weloverwogen 
beslissingen te nemen.

Snelle zorg op maat

Altivity is gemaakt met uw patiënten 
in gedachten om de snelle en 
nauwkeurige resultaten te leveren 
die zij nodig hebben voor een meer 
gepersonaliseerd zorgtraject.

Gebruik de kracht van Altivity
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De Altivity-suite oplossingen

Voor meer informatie over Altivity kunt u contact opnemen met uw lokale vertegenwoordiger of bezoek
https://nl.medical.canon/ai/

Automation Platform 

Van de scanner tot aan de klinische beslissing wordt u ondersteund door geavanceerde deep learning-
technologieën die beelden verwerken en afleveren met nauwkeurige triage en prioritering op de werklijst.

“Dankzij het Automation Platform kan ik binnen 
enkele minuten interactief met de gegevens werken 

waardoor ik veel sneller een beslissing kan nemen 
dan bij sommige andere geautomatiseerde producten 

het geval is, namelijk binnen 15 of 20 minuten.”  
 

Dr. Kenneth Snyder, MD, PhD, FACS, FAANS, Universitair Hoofddocent 
Neurochirurgie SUNY, Gates Vascular Institute, Buffalo, New York

Advanced intelligent Clear-IQ Engine (AiCE)

AiCE is beschikbaar voor CT en MRI en is getraind om signaal van ruis te onderscheiden, de scantijd te verkorten en 
de beeldkwaliteit te verbeteren.

“ De beeldkwaliteit van AiCE is superieur aan alle 
andere reconstructietechnologieën die ik tot nu toe 
heb gezien. AiCE heeft een snelle reconstructie in 
CT die het gebruik in elk protocol mogelijk maakt 
zonder de workflow te verstoren.”  
 
Professor Mathias Prokop MD, PhD, voorzitter van de afdeling Radiologie & Nucleaire 
Geneeskunde, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen, Nederland

https://nl.medical.canon/ai/
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Voor meer informatie over Altivity kunt u contact opnemen met uw lokale vertegenwoordiger of bezoek
https://nl.medical.canon/ai/

LiverLine+, SUREVOI Liver, ProstateLine+, W-SpineLine+

LiverLine+, SUREVOI Liver, ProstateLine+ en W-SpineLine+ standaardiseren uw workflow met geautomatiseerde 
planning, waarbij gebruik wordt gemaakt van AI-technologie om de variabiliteit weg te nemen en u te helpen uw 
workflow te verbeteren met automatische slice-uitlijning voor een reeks onderzoeken, waaronder lever-, prostaat- 
en volledige wervelkolomonderzoeken.

* Mogelijk niet verkrijgbaar in alle regio’s. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor de beschikbaarheid in uw regio.

Echografie-oplossingen

Door gebruik te maken van de kracht van AI is Canon Medical in staat geweest gestandaardiseerde metingen te 
automatiseren om de klinische productiviteit en de nauwkeurigheid van de rapportage te verhogen.*

“De nieuwe Aplio i-serie van Canon helpt mij 
enorm, omdat we in een mum van tijd informatie 

kunnen krijgen van zeer uitdagende patiënten. 
Hoe? Dat is mogelijk met automatische metingen 

dankzij Artificial Intelligence. Dat is het 
sleutelwoord en ook de toekomst.”  

 
Prof. Michel Zuber, cardioloog, Kantonaal Ziekenhuis Aarau, Zwitserland

Deep Learning Spectral

Combineer de kracht van Deep Learning Reconstruction (DLR) met snelle kV-omschakeling en patiënt-specifieke 
mA-modulatie om uitstekende energiescheiding en lage-ruis eigenschappen te bereiken.

“ DLR helpt bij het leveren van homogene jodium-
kaarten met scherpe marges die kunnen worden 
bereikt bij lage keV en ook bij hoge keV. Dat betekent 
dat je een relatief goede beeldkwaliteit kunt bereiken 
over een breed scala van monochromatische  
niveaus en materiaalspecifieke beelden.”  
 
Mickaël Ohana, MD, PhD, Universiteit van Straatsburg, Frankrijk
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Ad Evers (Algemeen Directeur Fyzzio), Lo Wuite (Directeur Canon Medical Systems Nederland), Henry van Panhuis (Market 
Manager Ultrasound Nederland Fyzzio) en Martijn van der Meijs (Accountmanager Canon Medical Systems Nederland).

NIEUWS // ECHOGRAFIE // Samenwerking Fyzzio International

Eind 2021 hebben Canon Medical Systems Nederland en Fyzzio International hun 
samenwerking officieel vastgelegd. De partijen slaan de handen ineen om een bijdrage 
te leveren aan de innovatie van de echografiemarkt, specifiek voor de fysiotherapie 
(via Fyzzio) en huisartsenmarkt (via zusterbedrijf Fyzziq).

Canon Medical en Fyzzio Gaan 
Echografie-Samenwerking Aan

“Samen willen 
we nog meer 

bijdragen aan 
de continue 

ontwikkelingen 
binnen deze 
dynamische 

markt.”   
 

Lo Wuite,  
Directeur Canon Medical  

Systems Nederland.

“Bij zowel Fyzzio als bij Canon Medical 
draait het allemaal om innovatie”, zegt 
Lo Wuite, Directeur Canon Medical 
Systems Nederland. “Samen willen we 
nog meer bijdragen aan de continue 
ontwikkelingen binnen deze dynami-
sche markt.”

Niet alleen de innovatie is een kracht 
van beide organisaties, ook de mensen 
achter de innovatieve echografiesys-
temen en -technologieën zijn van 
onschatbare waarde. “Het hele team 
van Canon Medical draagt bij aan het 
delen van onze product- én mensen-
kennis in Nederlandse ziekenhuizen 
en klinieken. Onze bedrijfsfilosofie is 
niet voor niets Made for Life. Het is 
mooi dat wij dit ook bij het team van 
Fyzzio, Fyzziq én NT-e terugzien; het is 
een perfecte match” aldus Lo Wuite.

De tevredenheid over de samen-
werking is wederzijds. Ad Evers, 
Algemeen Directeur van Fyzzio, 
noemt de samenwerking met Canon 
belangrijk. Hij vertelt: “Wij willen 
dat onze echografieklanten kunnen 
kiezen wat bij hun vakgebied, kennis-
niveau en budget past. Van instap 
modellen tot de high-end echografie-
systemen van Canon. Ook ons 
opleidingscentrum NT-e (Nationaal 
Trainingscentrum echografie), waar 
dagelijks echografie opleidingen 
worden verzorgd, maakt gebruik 
van Canon toestellen. We gunnen 
iedereen de kans om hiermee ervaring 
op te doen. Samen gaan we er iets 
moois van maken!”

Ontwikkelende markten
Steeds meer fysiotherapeuten zien de 
toegevoegde waarde van echografie 
in hun fysiotherapiepraktijk. Hierbij 
is de trend dat fysiotherapeuten ook 
steeds vaker kiezen voor een echo-
grafiesysteem in het hogere segment 
om de patiënten minimaal dezelfde 
kwaliteit van onderzoek te kunnen 
bieden als in het ziekenhuis. Om aan 
deze vraag te kunnen voldoen heeft 
Fyzzio ervoor gekozen om met Canon, 
als één van de technologische markt-
leiders op het gebied van echografie, 
een samenwerking aan te gaan. Door 
de toevoeging van Canon echogra-
fiesystemen aan haar portfolio, biedt 
Fyzzio voor iedere fysiotherapeut nu 
de optimale oplossing. //
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ERVARINGEN // MOBILE IMAGING SOLUTIONS // Aquilion Prime SP

Wat doe je als een CT-scanner toe is aan vervanging, je een installatietijd moet overbruggen 
en patiëntonderzoeken niet langer kunnen wachten? Mobiele beeldvormingsoplossingen 
(Mobile Imaging Solutions) zijn het antwoord. Canon Medical beschikt over een vloot van 
mobiele beeldvormingsoplossingen die ingezet kunnen worden om de installatie van een nieuw 
CT-systeem te overbruggen. Daarnaast creëren mobiele oplossingen ook meer scancapaciteit 
tijdens piekperioden, denk bijvoorbeeld aan de COVID-19-pandemie waar longscans tot de orde 
van de dag waren. De Canon Medical vloot is uitgerust met CT-systemen die beschikken over de 
meest recente software. Het enige wat vanuit de afnemer nodig is, is voldoende parkeerruimte 
en stroomvoorziening.

Mobiele Oplossingen: Altijd 
en Overal Klinisch Vertrouwen 

© 2022 CANON MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND

Canon Medical haar Mobile Imaging Solutions. Van links naar rechts: CT City Hopper, CT Hybrid en CT Rapid Response.
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Gemaakt voor prestaties
De mobiele CT-oplossingen, bestaande 
uit een Rapid Response, City Hopper en 
Hybrid, zijn uitgerust met een 160-slice 
CT. Het systeem is geïntegreerd in een 
volledig ergonomische werkomgeving 
en geschikt voor diverse post-processing 
opties zoals cardiovasculaire of neurolo-
gische toepassingen. De mobiele oplos-
singen zijn na plaatsing op het terrein 
en aansluiting op het stroomnetwerk zo 
goed als direct klaar voor gebruik. 

Optimaal gebruiksgemak
De binnenkant is ruim opgezet en geeft 
gebruikers bewegingsvrijheid rondom 
de CT en de patiënt. De functionele 
omgeving van de mobiele oplossing 
maakt het gemakkelijk om een hoge 
throughput voor patiënten te bereiken. 
Daarnaast maken geïntegreerde 

De ruime scanruimte in de CT Rapid Response.

werkstations en mini-PACS post- 
processing, patiëntenbeheer en  
rapportage mogelijk. 

Ontworpen voor de beste 
patiëntenzorg
De mobiele oplossingen zijn ont- 
worpen om de best mogelijke patiën-
tenzorg te bieden zoals zij in een  
ziekenhuis of kliniek gewend zijn. 
Zowel mobiele als en immobiele  
patiënten kunnen gemakkelijk naar 
binnen via een helling of een lift. 
De ruime onderzoekskamer biedt 
voldoende bewegingsvrijheid om 
patiënten zonder problemen van een 
ziekenhuisbed of rolstoel naar de 
scantafel te verplaatsen. Bovendien 
biedt de ruime gantry opening van de 
CT-scanner een stressvrij en uiterst 
comfortabel onderzoek, zelfs voor 

claustrofobische patiënten. Er wordt 
ook rekening gehouden met het 
comfort en de privacy van patiënten 
dankzij de toevoeging van een kleed- 
kamer (inclusief zitplaats en kluisjes). 

Huurmogelijkheden 
De mobiele oplossingen van Canon 
Medical bieden altijd en overal klinisch 
vertrouwen vanwege de robuuste en 
intuïtieve systemen. Door het huren van 
mobiele oplossingen worden kapitaal- 
investeringen vermeden en staat er  
binnen no-time een CT-scanner op 
locatie die aan alle wensen en behoeften 
voldoet. Canon Medical biedt op korte- 
en langetermijn flexibele en (indien 
nodig) op maat gemaakte huuroplos-
singen die aan specifieke behoeften 
voldoen. Mobile Imaging Solutions 
- Made Possible door Canon Medical. //
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Lucht in krappe tijden 
– Radboudumc
Werkdruk is iets waar we allemaal mee te 
maken hebben, zo ook het Radboudumc. 
Wegens een verschuiving van de indruk-
wekkende installed base, was het aanbod 
aan patiënten groter dan de scanners aan 
konden en werd er in september 2021 een 
tijdelijke Rapid Response solution met 
een Aquilion Prime SP geplaatst voor de 
Spoedeisende Hulp; plaatsen, aansluiten en 
gelijk scannen. Een intuïtief gebruikers- 
interface en scanprotocollen zorgen dat 
iedere laborant zich snel vertrouwd voelt.

Snel schakelen aan het begin 
van de pandemie – LUMC
Na de uitbraak van de COVID-19-pandemie, 
was het aantal patiënten met longproble-
matiek dusdanig groot voor het LUMC, dat 
ook zij gebruik wilde maken van tijdelijke 
beeldvormingsoplossingen. Begin maart 
2020 werd een CT City Hopper met hierin 
een Aquilion Prime SP gepositioneerd 
voor het ziekenhuis welke een maand 
later werd vervangen voor een in-house 
tijdelijke Aquilion Lightning SP. 

Een geplande CT-installatie 
zonder verlies van scancapaciteit 
– LangeLand Ziekenhuis
Geheel gepland was de tweede 
CT-installatie bij het LangeLand 
Ziekenhuis in Zoetermeer. Geheel 
ongepland was de wereldwijde pande-
mie. Dankzij de tijdelijke plaatsing van 
een CT-scanner in een speciaal creëerde 
scanruimte in de ambulancehal van het 
ziekenhuis, konden geplande CT-scans 
gewoon doorgaan en werd er in de tussen-
tijd hard gewerkt aan de installatie van de 
tweede ‘’vaste’’ scanner in het ziekenhuis. 
Een gescheiden patiëntenroute in tijden 
van COVID-19 werd hierdoor mogelijk 
gemaakt. Het team van Mobile Imaging 
Solutions was ook bij dit project betrokken 
gezien hun welbekende expertise en snel-
heid. De uiteindelijke turn-around time 
was gerealiseerd binnen tien dagen. Een 
wereldprestatie, aldus het ziekenhuis.
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VISIONS sprak met Dr. Olivier Ghekiere, 
een internationale expert op het gebied 
van cardiale beeldvorming. Hij werkt op de 
afdeling Radiologie van het Jessa Ziekenhuis 
in Hasselt, België.

Dr. Olivier Ghekiere is een wereldwijde expert op het gebied van 
cardiale beeldvorming. Hij werkt met zowel cardiale CT als MRI op 
de afdeling Radiologie van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, België. 
In de afgelopen tien jaar heeft hij onder meer onderzoek gedaan 
naar de technische tekortkomingen van cardiale CT-angiografie 
(CTA). De Dynamic Myocardial Perfusion-toepassing met Vitrea 
Advanced Visualization van Canon Medical voorziet en excelleert 
in de diagnostische mogelijkheden van cardiale CT en maakt 
robuust gestroomlijnde workflows mogelijk.

Een boost voor de cardiale 
diagnostiek
Bij een coronaire CTA is aanvullend 
functioneel onderzoek naar stenose 
nodig ter sturing van de therapeutische 
behandeling. Een groot deel van het 
door Dr. Ghekiere uitgevoerde 
onderzoek is gericht op opties voor  
de niet-invasieve behandeling van 
intermediaire coronaire stenose, 
waaronder kwantitatieve coronaire 
CTA en stressperfusiediagnostiek met 
behulp van cardiale magnetische 
resonantie (CMR). Hij is magna  
cum laude onderscheiden voor zijn 
wetenschappelijke poster getiteld: 
“Technical Pitfalls in cardiac CT 
angiography: What the radiologist 
should know” op zowel de jaarlijkse 
wetenschappelijke bijeenkomst van de 
ESCR in 2012, gehouden in Barcelona, 

als op het congres ter gelegenheid van 
het 25-jarige jubileum van de ECR in 
2019 te Wenen.
 
“CTA is slecht in het voorspellen van 
ischemie, vooral bij intermediaire 
kransslagaderstenosen. De aan- of afwe-
zigheid van myocard-ischemie is echter 
bepalend voor de behandeling en of deze 
bestaat uit medicatie of revascularisa-
tie”, legt hij uit. “Dynamic Myocardial 
Perfusion CT biedt een functionele 
beoordeling van de coronaire stenosen in 
aanvulling op de anatomische informatie 
(CTA). Op deze manier hoeft de patiënt 
maar één CT-onderzoek te ondergaan, 
dat zowel anatomische als functionele 
informatie oplevert ter sturing van de 
behandeling. De patiënt hoeft dan niet 
twee keer naar het ziekenhuis te komen 
voor een onderzoek.”

Een Dynamische 
Oplossing voor het 
Stroomlijnen van 
Cardiale Diagnostiek

CASE STUDY // HEALTHCARE IT // CTA, Vitrea Advanced Visualization
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“We zijn met name enthousiast 
over Vitrea Advanced Visualization 

vanwege de snelle workflow, 
robuustheid en goede centrale 

tracking van de vaten.” 
 

Dr. Olivier Ghekiere, 
internationaal expert cardiale beeldvorming, afdeling Radiologie

van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, België.

Dr. Olivier Ghekiere
Dr. Ghekiere is in 2001 afgestudeerd als arts 
aan de KU Leuven, België, en behaalde zijn 
specialisatie als radioloog in 2006 aan de 
UCL St.-Luc, België. Hij specialiseerde zich 
verder in cardiale beeldvorming en behaalde 
onder meer het LEVEL 1- en LEVEL 2-diploma 
van het American College of Cardiology 
(ACC) voor coronaire CT-angiografie (CVCTA 
Education, San Francisco). In 2018 behaalde 
hij het Europese diploma in Cardiovasculaire 
radiologie (European Board of Cardiovascular 
Radiology).

Dr. Ghekiere werkt sinds januari 2015 op  
de afdeling Radiologie van het Jessa 
Ziekenhuis in Hasselt, België. Hij heeft 
specifieke vaardigheden in cardiale 
beeldvorming (CT en MRI).

Sinds 2018 geeft hij ook gastcolleges aan de 
Universiteit Hasselt, België, en sinds 2021 

is hij als gastdocent aan deze universiteit 
verbonden.

Sinds 2012 is hij actief betrokken bij de 
cardiologische ondersteuning van de 
wielerploegen Lotto-Belisol en Lotto-Soudal en 
sinds 2017 ook van de wielerploeg Trek Baloise. 
In samenwerking met deze wielerploegen heeft 
hij sinds 2014 verschillende congressen over 
sportcardiologie georganiseerd.

Dr. Ghekiere is de auteur van meer dan 
twintig wetenschappelijke publicaties in 
internationale tijdschriften en heeft talrijke 
wetenschappelijke presentaties gegeven 
over verschillende cardiale onderwerpen op 
nationale en internationale conferenties.

Hij werd magna cum laude onderscheiden 
voor de beste wetenschappelijke poster 
op het congres van de European Society 
of Cardiac Radiology (ESCR) in Barcelona 

in 2012 en het European Congress of 
Radiology in Wenen in 2019.

Beroepsgerelateerde bestuursfuncties en 
activiteiten:
Bestuurslid van de Belgische Vereniging 
voor Radiologie (BVR) sinds 2012.

Voorzitter van de werkgroep medische 
beeldvorming van de Technisch 
Geneeskundige Raad van het RIZIV in 
Brussel sinds 2020.

Lid van de Technisch Geneeskundige Raad 
van het RIZIV in Brussel sinds 2013.

Lid van het Belgian Medical Imaging 
Platform (BELMIP), FOD Volksgezondheid, 
Brussel sinds 2011.

Bestuurslid van de Belgische Vereniging 
van Artsensyndicaten (BVAS) sinds 2015.
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De standaardisatie van de toepassing en 
workflow van Dynamic Myocardial 
Perfusion CT van Vitrea leidt tot een 
lage variabiliteit tussen gebruikers. De 
geautomatiseerde resultaten voor myo-
cardiale bloedflow (MBF) bij stress en in 
rust en voor coronaire flowreserve (CFR) 
stellen de arts in staat om een klinisch 
afgewogen keuze te maken tussen revas-
cularisatie of medicamenteuze behande-
ling bij een patiënt met een obstructieve 
coronaire stenose.

Geavanceerde suite
Het Jessa Ziekenhuis heeft geïnvesteerd in 
een suite met geavanceerde CT-apparatuur 
van Canon Medical, waaronder een Aquilion 
ONE ViSION, Aquilion Lightning SP met 
Advanced intelligent Clear-IQ Engine 
(AiCE), aangedreven door Altivity (de 
AI-technologiesuite van Canon Medical). 
Vitrea Advanced Visualization wordt 
momenteel gebruikt voor hartonderzoeken.

“De systemen van Canon zijn robuust en 
zorgen voor een eenvoudigere en snellere 
workflow”, zegt Dr. Ghekiere. “Een opti-
male workflow is een noodzaak voor onze 
afdeling en onze patiëntenzorg, vooral om 
ervoor te zorgen dat complexe onderzoe-
ken de beste diagnostiek opleveren.”

“We zijn met name enthousiast over Vitrea 
Advanced Visualization vanwege de snelle 
workflow, robuustheid en goede centrale 
tracking van de vaten”, vervolgt hij. “De 
applicatie is goed gestandaardiseerd en 
heeft een gemakkelijke workflow. Dit leidt 
tot een lage variabiliteit tussen verschil-
lende gebruikers.”

Vervolgstappen
De volgende uitdagingen voor hart-CT 
zijn de integratie van arificiële intelli-
gentie (AI) en verdere verbeteringen in 
temporele en spatiële resolutie voor een 
vergelijkbare beeldkwaliteit als die van 
conventionele coronaire angiografie en 
een lagere stralingsdosis.

In combinatie met de toenemende kracht 
van AI, kan het in de praktijk helpen om de 
verwerking en de workflow te versnellen én 
om essentiële informatie te leveren voor de 
interpretatie van CCTA-onderzoeken. //
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Wat is de oplossing van Vitrea?
Dynamic Myocardial Perfusion CT 
maakt de visualisatie en analyse van 
perfusietekorten in het myocardium 
mogelijk.

Deze techniek heeft de volgende 
functionaliteiten:
•  Automatische herkenning van stress- 

en rustseries.
•  Meerdere lay-outs voor het beoordelen.
•  Nauwkeurige berekening van 

meerdere parameters, waaronder 
myocardiale bloedflow (MBF).

•  Meerdere mapopties, waaronder 
AHA-vaatsegmenten en AHA 
17-segmentmaps. Overlay polar 
maps met coronaire boom en 
vaatstroomgebied voor anatomische 
referentie bij het beoordelen van 
perfusiedefecten.

•  Importeren van coronaire ‘snapshots’ 
uit andere Vitrea-toepassingen, 
waardoor een nauwkeurige analyse 
van de kransslagaders en het 
myocardium mogelijk is.

•  Kransslagaders kunnen op de polar 
map worden geprojecteerd. Dit 
maakt visualisatie mogelijk van het 
myocardiale gebied dat gecorreleerd 
is met de bloedtoevoer naar de 
kransslagaders op de polar map.

•  Vaatmarkeringsfunctie - Vaatmarkering 
op een kransslagader toont het 
myocardiale gebied dat gecorreleerd 
is met de bloedtoevoer naar de 
kransslagader van het gemarkeerde 
punt naar het distale punt op de polar 
map. Door dit punt op de kransslagader 
te specificeren, is het ook mogelijk om 
de partiële myocardiale massa van het 
betrokken gebied te berekenen.

•  Gefusioneerde weergave. Fusie van 
perfusiekaart op 3D-beelden van hart en 
kransslagaders.

•  Batchgeneratie (3D, MPR).

De belangrijkste voordelen van deze 
techniek zijn:
•   Automatische linkerventrikel- en 

myocardsegmentatie.
•  Kwantificeerbare resultaten van de MBF 

en coronaire flowreserve (CFR).
•  Polar map plots van stress en rust 

waarbij MBF en CFR potentiële 
myocarddefecten zichtbaar maken.

•  Mogelijkheid om de partiële myocardiale 
massa te berekenen welke is aangetast 
door een aangedaan coronairvat.

•  Gefusioneerde weergave van 
vertakkingen van kransslagaders op de 
polar maps.

•  Fusie van de polar maps op de 
3D-hartweergave.
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VISIONS sprak met Radioloog 
Jürgen Vanslembrouck over de 
Vantage Galan MRI bij Open 
MRI Zen in Sluis.

Bij Open MRI Zen in Sluis staat sinds begin 2019 een Vantage 
Galan van Canon Medical. Samen met het team radiologen 
draagt het systeem bij aan de gezondheid van patiënten uit 
Nederland en België. Het MRI-systeem beschikt over Advanced 
intelligent Clear-IQ Engine (AiCE) in combinatie met de 
Compressed SPEEDER. MR Theatre is er recentelijk bijgekomen. 
VISIONS sprak met Dr. Jurgen Vanslembrouck over de 
3T MRI-scanner. 

Hoe draagt de beeldkwaliteit van de 
Vantage Galan bij aan het stellen van 
een diagnose bij een patiënt? 
De beeldkwaliteit is van primair belang 
bij een groot scala aan diagnosen. 
Advanced intelligent Clear-IQ Engine 
(AiCE) zorgt voor een bijzonder sterk 
verbeterde resolutie bij alle onder-
zoeken. In het bijzonder bij de beeld-
vorming van (gewrichts)kraakbeen, 
prostaat en zenuwstelsel wordt dit 
ervaren. Bepaalde pathologie kan nu 
gemakkelijker gevisualiseerd worden 
waar ze voorheen onscherp of niet 
zichtbaar was. We denken aan micro-

adenomen in de hypofyse, betere 
differentiatie van de graad van kraakbeen- 
lijden en de morfologie van potentiëel 
afwijkende zones in de prostaat. 

Hoe dragen de moderne technieken 
op dit MRI-systeem bij aan de 
workflow en wat zijn de voordelen 
voor de gebruiker? 
De softwareupgrade en implementatie 
van AiCE met Compressed SPEEDER, 
zorgt voor significant kortere onder-
zoekstijden waardoor de productie 
van het aantal onderzoeken toeneemt 
binnen een standaard werkdag.  

Canon Medical’s 
Vantage Galan 
bij Open MRI Zen

INTERVIEW // MAGNETISCHE RESONANTIE // Vantage Galan
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Door de kortere onderzoekstijden voor 
de patiënt is de kwaliteit van de onder-
zoeken ook beter: minder bewegings-
artefacten door de patiënt en er zijn 
meer sequenties uitvoerbaar binnen 
een voorziene onderzoekstijd bij een 
patiënt. Het is dus ook mogelijkheid 
om een niet optimale sequentie, of 
zelfs meerdere, opnieuw uit te voeren 
om zo het beste totaalonderzoek te 
bekomen.

De ervaring van de patiënt staat bij 
Open MRI Zen hoog in het vaandel. 
Op welke manieren sluit de Vantage 
Galan hier op aan?
Het speerpunt van het centrum Open 
MRI Zen is claustrofobe en obese 
patiënten. Door de korte tunnel, die in 
bruikbare ruimte ook groter is dan de 
andere toestellen op de markt, kan er 
toch vaak een 3T-onderzoek verricht 
worden bij deze patiënten die anders 

moeten uitwijken naar een lagere 
veldsterkte (open) toestel. 

Daarnaast is het toestel relatief stil, dit 
wordt door veel patiënten als bijzonder 
aangenaam ervaren. Het geluid dat een 
ander doorsnee toestel produceert is 
hoger. Dit vormt vaak een onderdeel van 
de claustrofobie bij de patiënt. 

Het Canon 3T-systeem vormt dus een 
bijzonder goed compromis om claus-
trofoben en obese patiënten toch een 
3T-veldsterkte MRI-onderzoek te bieden. 

Hoe ervaart Open MRI Zen de 
samenwerking met Canon Medical 
Systems Nederland?
Canon Medical is een betrouwbare 
partner: afspraken worden nagekomen 
en er is een zeer brede flexibiliteit in 
het plannen van training, onderhoud 
en bijsturing. Zo komt de planning van 
onderzoeken niet onder druk te staan 
en is er door werkzaamheden een mini-
male impact op het functioneren van 
de kliniek. Vanuit Canon Medical is er 
een grote bereidwilligheid om nieuwe 
projecten en trials te ondersteunen 
zoals wetenschappelijk onderzoek.

Waarom is er voor Canon Medical 
gekozen? Wat onderscheidt Canon 
met de rest van de MRI-markt?  
Er werd voor Canon geopteerd omdat 
zij met het 3T-systeem de meest kwa-
litatieve beelden konden produceren 

“Bepaalde pathologie 
kan nu gemakkelijker 

gevisualiseerd worden waar 
ze voorheen onscherp of  

niet zichtbaar was.”
Dr. Jurgen Vanslembrouck, Radioloog, Open MRI Zen

Specialisties: Musculoskeletale radiologie, Echografisch  
en CT geleide biopsies en infiltraties.
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binnen alle onderzoeksdomeinen. Dit 
werd niet ervaren bij andere toeleve-
ranciers: vaak leggen die zich eerder 
toe op bijvoorbeeld orthopedie of 
neurologie. Kortom: de goede beeld-
kwaliteit die de diagnostiek ten goede 
komt wordt ervaren bij de beeldvor-
ming van alle lichaamsregio’s. 

Bijkomend zijn de lopende techno-
logische ontwikkelingen zoals AiCE, 
Compressed SPEEDER en MR Theater 
die bij ons gaandeweg geïmplemen-
teerd zijn. Het systeem is dus continu 
aanpasbaar en te upgraden volgens de 
evolutie en de groei van Open MRI Zen 
en de verwachtingen van de gebruikers 
én de patiënten. //

Een Deep-Dive met Open MRI Zen: Spierspectografie 

Open MRI Zen biedt een Muscle Talent Scan aan, wat en voor wie is dit type scan?
Een Muscle Talent Scan is voor alle categorieën sporters; van starters tot topsporters. 
Het is een ideaal uitgangsonderzoek om te bepalen hoe er best getraind kan worden 
om blessurevrij recreatief of professioneel te sporten ongeacht de sporttak. Het doel 
van dit type onderzoek, is om de samenstelling van het spierweefsel te achterhalen. De 
scan geeft de verhouding tussen rode spiervezels (duursport) en witte vezels (kracht en 
explosieve sport) weer, wat sporters en trainers richting geeft: 

- Is de sporter met zijn spiertype actief binnen de meest geschikte discipline?
- Hoe kan de sporter binnen zijn discipline optimaal trainen om blessurevrij te blijven?
- Hoe kan de sporter trainen om de beste prestaties te halen?
- Hoe kan de sporter na een prestatie best herstellen en op welke manier?

Wat wordt er gemeten tijdens dit spectroscopie onderzoek en hoelang duurt het 
onderzoek? 
Tijdens het onderzoek wordt de carnosine concentratie gemeten in een vast volume 
binnen de m. Soleus. De totale duur bedraagt ongeveer 30 minuten. 

Waarom is het tegenwoordig minder vaak nodig om bij MRI-onderzoeken van de 
schouder intra-articulaire contrastvloeistof toe te dienen?
De beelden zijn nu gewoon van bijzonder hoge resolutie, kraakbeen wordt haarfijn 
afgebeeld. De toediening van intra-articulaire contrastvloestof is dus vaak niet nodig. 
Ook ligamenten en labrum worden beter in beeld gebracht.
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NIEUWS // INTERVENTIONELE X-RAY // Alphenix 4D CT-suite, Education & Experience Center 

Het Europese hoofdkantoor van Canon Medical heeft 
haar Education & Experience Center uitgebreid met de 
inhuldiging van een nieuwe Alphenix 4D CT-suite. Deze 
unieke ruimte is voorzien van een Alphenix Sky + C-arm 
en een hoogwaardige Aquilion Prime SP CT-scanner om 
interventionele procedures uit te voeren. Deze innovatieve 
combinatie stelt gebruikers in staat te diagnosticeren, 
plannen en behandelen in een kosteneffectieve omgeving 
zonder de patiënt te verplaatsen.

Alphenix 4D CT in de 
Canon Medical Education 
& Experience Center

De nieuwe Alphenix 4D CT-ruimte in het Canon Medical Education & Experience Center.
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“De Alphenix 4D CT in 
het nieuwe Education & 
Experience Center staat 

voor onze toewijding 
aan het investeren in 

innovatieve oplossingen. 
Het zal klinische 

resultaten  verbeteren, de 
workflow optimaliseren 

en zorgen voor betere 
behandelplannen voor 

patiënten.”   
 

Erwan Ladsous, European  
Director Interventional X-Ray,  

Canon Medical Systems Europe.

Om een centrum van wereldwijde  
uitmuntendheid voor 4D CT te 
worden, heeft Canon Medical 

een aanzienlijke investering gedaan 
in deze nieuwe Angio-CT-suite. In de 
suite worden trainingsprogramma's 

Links: Erwan Ladsous, European Director Interventional X-Ray, Canon Medical Systems Europe. Rechts: René Degros, Vice President, Canon Medical Systems Europe.

Voordelen van de Alphenix 4D CT:
•  Ongekende flexibiliteit met innovatieve C-arm flip, 

rechts of linker laterale flexibiliteit, snelheid en full-body 
3D-beeldvormingscapaciteit.

•  Uitstekende toegang voor patiënten, waardoor clinici alleen het 
systeem moeten bewegen en niet de patïent.

•  DoseRite-technologie ontworpen om clinici te helpen minima-
liseren van stralingsdosis bij de patiënt, met behoud van een 
optimale beeldkwaliteit.

•  Hogere productiviteit met het nieuwe Alphenix-werkstation, 
dat applicaties integreert om clinici te helpen bij het plannen, 
analyseren en het uitvoeren van interventieprocedures.

•  Meer controle voor de arts met het optionele tafelblad tablet,  
voor een snelle en naadloze workflow-ervaring.

voor klanten georganiseerd, evenals 
commerciële en klinische presentaties. 
De suite en de systemen daarin zorgen 
voor een gestroomlijnde workflow 
en een uitstekende reeks patiënten-
toegang en -dekking. //
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In Nederland is AniCura wellicht nog een redelijk nieuwe naam 
binnen de diergeneeskunde, maar internationaal gezien is dat 
allerminst het geval. De van oorsprong Zweedse organisatie is 
namelijk een van de toonaangevende dierenzorgaanbieders in 
Europa. Inmiddels zie je de naam en het bijbehorende sterke 
merk ook in Nederland steeds vaker voorbijkomen. Bijvoorbeeld 
in Rijswijk en Dordrecht, waar AniCura Dierenziekenhuis 
Drechtstreek alle mogelijke gezelschapsdieren behandelt. 

VISIONS sprak met Marco Goor en Marcel Reijers van AniCura Specialistisch 
Verwijscentrum Haaglanden en AniCura Diergeneeskundig Verwijscentrum 
Dordrecht, dat twee Aquilion Lightning SP’s in gebruik heeft.

Snelheidswinst voor 
AniCura Dankzij 
Twee CT-scanners

Drechtstreek is de grootste 
AniCura-praktijk in Nederland 
met vier normale dierenkli-

nieken en twee grote ziekenhuizen 
voor dieren waar specialistische zorg 
aangeboden wordt. Ze wordt geleid 
door directeur Marcel Reijers (inmid-
dels Interim Operational Lead België), 
die samen met onder andere parave-
terinair Marco Goor verantwoordelijk 
is voor veel van de zaken die te maken 
hebben met alle scanmodaliteiten 
binnen de twee praktijken.

CT-scans voor en door iedereen
Goor noemt zichzelf in dat kader 
‘officieus hoofd radiologie’. Een terechte 
niet-officiële titel, want hij is degene die 
de medewerkers bij AniCura opleidt in 
het gebruik van de CT-scanners op beide 
locaties. Dat heeft erin geresulteerd dat 
er inmiddels zo’n 50 man personeel 
rondloopt die als het nodig is meteen 
de Aquilion Lightning SP kan aanzetten 
en de binnengebrachte dierlijke patiënt 
kan doorlichten. 

Huisdieren zijn in de loop der jaren 
steeds belangrijker geworden voor 
mensen, en aan hun welzijn besteden 
hun eigenaars dan ook steeds meer 
aandacht. En dat heeft grote invloed 
op de vraag naar specialistische 
dierzorg, waarin het stellen van de 
juiste diagnose heel belangrijk is. 
Om dat goed te kunnen doen, is het 
maken van een CT-scan tegenwoordig 
heel normaal. Daarom heeft AniCura 
Drechtstreek niet lang nagedacht over 
de aanschaf van de Aquilion Lightning 
SP, die inmiddels een cruciale rol 
heeft verworven bij zowel het eerste 
consult als bij de behandeling van de 
gezelschapsdieren. 

“Wij vinden het dan ook heel belang-
rijk dat iedere werknemer die ermee 
te maken krijgt snel en zelfstandig kan 
handelen, daarom worden de meeste 
assistentes van de afdelingen Chirurgie 
en Spoeddiergeneeskunde officieel 
hiervoor opgeleid,” verduidelijkt 
Marcel Reijers.  
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INTERVIEW // COMPUTERTOMOGRAFIE // Aquilion Lightning SP, Veterinair
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“Pure winst, qua tijd en 
natuurlijk qua gemoedsrust 

voor degene die de patiënt 
binnenbrengt.” 

 
Marcel Reijers, voorheen Directeur AniCura Dierenziekenhuis 

Drechtstreek BV en sinds kort Interim Operational Lead België.

“In tegenstelling tot humane zie-
kenhuizen heeft ons ziekenhuis 
geen speciale CT-afdeling; hier moet 
iedereen onze Aquilion Lightning SP 
meteen kunnen inschakelen als dat 
nodig is, zodat zijn/haar patiënt zo snel 
mogelijk geholpen kan worden.”

AniCura Drechtstreek legt jaarlijks een 
kleine 1.000 gezelschapsdieren in de 
CT. “Dat kan gaan van een chihuahua 
van 800 gram tot een hond van 90 kg. 
Heel af en toe krijgen we vanuit een 
Nederlandse dierentuin wel eens een 
tijger of een pinguïn op het spreekuur, 
maar in principe behandelen we alleen 
gezelschapsdieren”, zegt Goor. 

AniCura gebruikt de Aquilion CT-scanner 
als aanvullende modaliteit, naast 

eigenschappen die hem zo populair 
maken bij gebruikers in reguliere 
ziekenhuizen en praktijken maken 
hem ook uitstekend geschikt voor 
dierlijk gebruik. “Op enkele voor de 
hand liggende details na”, vult Reijers 
aan. “De dieren die in de CT gaan, 
hebben een verdoving toegediend 
gekregen en liggen in tegenstelling tot 
menselijke patiënten dus per definitie 
stil. Dat werkt logischerwijs een stuk 
gemakkelijker dan bij mensen vaak het 
geval is. Bij dieren voldoe je qua stra-
lingsdosis ook gemakkelijker aan het 
ALARA-principe (as low as reasonably 
achievable) dan bij mensen, waarvoor 
veel strengere regels gelden.” De lagere 
dosis straling die je met een geavan-
ceerd apparaat als de SP bereikt, is dan 
ook niet meer dan ‘een leuk extraatje’ 

röntgen, echo en MRI. Het voordeel van 
de CT-scanner is de snelheid waarmee 
de patiënt geholpen kan worden en de 
scherpte en dus details die we verkrijgen 
van de patiënten. “De snelheidswinst is 
groot als je dit apparaat vergelijkt met 
de andere modaliteiten. Waar je met 
een MRI ongeveer anderhalf uur kwijt 
bent, hebben we bij een analyse met de 
Aquilion bijvoorbeeld een verlamde 
hond binnen een half uur op de operatie-
tafel liggen”, vertelt Reijers. “Pure winst, 
qua tijd en natuurlijk qua gemoedsrust
voor degene die de patiënt binnenbrengt” 

Humaan versus dierlijk
In principe is de Aquilion Lightning 
SP, net als de andere scanners van 
Canon Medical Systems, ontwikkeld 
voor humaan gebruik. Maar de 

Marco Goor werkt met de Aquilion Lightning SP in de scan- en controleruimte. 
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“ Hoewel onze Aquilion 
Lightning SP in Dordrecht 
al twee jaar draait, hebben 
we nog geen seconde 
downtime gehad.” 
 
Marco Goor, Paraveterinair bij AniCura Diergeneeskundig Verwijscentrum 
Dordrecht en AniCura Specialistisch Verwijscentrum Haaglanden.

voor een diergeneeskundige praktijk, 
waar het bij mensen juist een enorm 
pluspunt is. 

Snelheid
“Wat dus veel belangrijker is voor 
AniCura, is de snelheid van behandelen 
die mogelijk wordt met de Aquilion”, 
zegt Reijers. “Daarnaast is de geweldige 
beeldkwaliteit die het apparaat biedt 
een groot voordeel bij ons werk; onze 
patiënten hebben natuurlijk vaak een 
klein tot heel klein gebeente en kleine 
organen, dus de visuele precisie die de 
Lightning SP biedt is heel belangrijk. 
En wat zeker niet te onderschatten is, 
is een snelle en goede service. En die 
biedt Canon Medical Systems; hun 
service engineers en hun onderdelen 
komen gewoon uit Zoetermeer, dus als 
er iets aan de hand is, zijn we razend-
snel geholpen.”

Goor beaamt de servicegerichtheid 
van Canon Medical Systems direct. 
“Hoewel onze Aquilion Lightning SP in 
Dordrecht al twee jaar draait, hebben 
we nog geen seconde downtime gehad. 
De voorganger van de SP was een refu-
rbished device van Toshiba, en daar 
hadden we af en toe wat onderhoud 
aan. Maar dat werd altijd razendsnel 
geregeld door het team in Zoetermeer.”

Service, service, service
Paul Kassenaar, één van de regionale 
Accountmanagers bij Canon Medical 
Systems Nederland, onderschrijft 

Om die redenen ziet Reijers een nog 
grotere toekomst voor Canon Medical 
Systems bij diergeneeskundeprak-
tijken. “Ik durf te beweren dat wij bij 
AniCura pioniers waren op het gebied 
van CT als scanmodaliteit. Wij zetten in 
op kwaliteit van leven, in alle mogelijke 
aspecten. Vanuit die gedachte zetten 
we zwaar in op preventieve zorg, op een 
kleinere milieuvoetafdruk binnen onze 
praktijken en op onze sociale verant-
woordelijkheden. Dit gedachtengoed 
kun je niet uitdragen als je je praktijk 
technisch gezien niet op orde hebt. En 
dat inzicht zie ik bij steeds meer col-
lega-instellingen. Ik kan me dan ook 
voorstellen dat Canon Medical Systems 
dankzij zijn uitstekende apparatuur 
steeds meer voet aan de grond krijgt bij 
praktijken als de onze.” //

de verhalen van AniCura Rijswijk en 
Dordrecht. “Er zijn inderdaad wel wat 
verschillen in toepassing van onze 
apparatuur tussen een diergeneeskun-
depraktijk en een regulier ziekenhuis, 
zoals Marcel en Marco aangeven. 
Onze CT-reconstructietechnologie 
Advanced intelligent Clear-IQ Engine 
(AiCE), de eerste methode voor Deep 
Learning Reconstruction ter wereld, 
is een geweldige feature; maar die is 
gewoon minder relevant bij dieren dan 
bij mensen. En bij AniCura krijgen ze 
ongetwijfeld wel eens een hond met 
een kunstheup of een dier met plaatjes 
en schroeven in de scanner, maar 
metaalartefactreductie met behulp van 
SEMAR wordt bij dieren toch echt veel 
minder gebruikt. Maar onze hande-
lingssnelheid kenmerkt ons team 
altijd, ongeacht of de gebruikers ervan 
dieren of mensen behandelen. Toen we 
de opdracht voor het nieuwe systeem 
bij AniCura kregen, in december 2021, 
was een belangrijke voorwaarde dat het 
systeem op 1 januari 2022 geïnstalleerd 
en gebruiksklaar moest zijn. En daarin 
zijn we probleemloos geslaagd.”

“Bovendien”, vervolgt Kassenaar, 
“heeft Canon Medical Systems een 
raamcontract met AniCura. We hebben 
geen exclusiviteit bedongen, omdat we 
vinden dat de beste moet winnen. En 
dat bleken wij ook dit keer weer te zijn. 
AniCura weet wat het aan ons heeft: 
uitstekende apparatuur en een onder-
scheidend goede en snelle service.” 

© 2022 CANON MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND

Over AniCura 
AniCura ontstond in 2011 door de 
fusie van een paar van de beste 
dierenziekenhuizen in Scandinavië en 
vanuit de gedachte dat delen van kennis 
en middelen tussen dierenartsen en 
-klinieken de beste diergeneeskunde 
mogelijk maakt. AniCura ziet jaarlijks  
3,6 miljoen patiënten, die geholpen 
worden door 11.000 medewerkers en 
4.000 dierenartsen.de organisatie heeft 
450 locaties in 14 landen; 100 van die 
locaties bevinden zich in Nederland. 
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KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK // MULTI-MODALITY // Training, Delivery & Installation, SOS Service

De resultaten van de onderzoeken 
geven ons een beter inzicht 
in de wensen en behoeften 

van klanten én laten ons zien hoe wij 
onszelf kunnen verbeteren en ontwik-
kelen. De ontvangen feedback heeft er 
voor gezorgd dat wij in de afgelopen 
jaren hebben geleerd en daarmee zijn 
gegroeid als bedrijf, wat weer heeft 

Al decennialang zet Canon Medical de mening van de klant centraal in al haar activiteiten, uiter-
aard ook in de Nederlandse tak van het bedrijf. In 2015 heeft Canon Medical stappen gezet om snel-
ler en beter te kunnen reageren op feedback van klanten. Het Klanttevredenheidsonderzoek werd 
verhoogd van een eenmalige, jaarlijkse enquête naar continue ‘real-time’ monitoring waarbij de 
resultaten gelijk worden omgezet naar acties om de dienstverlening direct te verbeteren. Sindsdien 
nodigen wij onze klanten uit om hun ervaringen te delen op het gebied van post-installatie educa-
tie en opleiding (module Training). Meer recent hebben wij ook klantentevredenheidsonderzoeken 
geïntroduceerd over het inkoop- en leveringsproces (module Delivery & Installation) en op het 
gebied van spoed service (module SOS Service). 

geresulteerd in de hoogste tevredenhe-
idsscore tot nu toe voor onze Delivery & 
Installation en Training modules. 

Hoewel uw tevredenheidsscore al op een 
extreem hoog niveau zit, kunt u er zeker 
van zijn dat we niet stil zullen zitten. 
Wij blijven hard werken om aan al uw 
(veranderende) behoeften en eisen te 

voldoen. Terwijl wij werken aan de verd-
ere verbetering van onze diensten, blijft 
uw mening van onschatbare waarde. We 
hopen dat u doorgaat met het geven van 
uw waardevolle feedback. Rond deze tijd 
volgend jaar, zullen we onze 2022 resul-
taten van het klantenonderzoek delen. 
Op naar op nog een jaar met fantastische 
en leerzame reacties! //

Training

Aanbeveling
80% scoort ons een 9 of een 10 op de 

vraag in welke mate zij Canon Medical 
zouden aanbevelen aan anderen op 

basis van hun ervaring met  
Training

Gemiddelde tevredenheid 

9,4

Delivery & Installation

Aanbeveling
87% scoort ons een 9 of een 10 op de 

vraag in welke mate zij Canon Medical 
zouden aanbevelen aan anderen op 

basis van hun ervaring met  
Delivery & Installation

Gemiddelde tevredenheid 

9,5

SOS Service

Aanbeveling
77% scoort ons een 9 of een 10 op de 

vraag in welke mate zij Canon Medical 
zouden aanbevelen aan anderen op 

basis van hun ervaring met  
SOS Service

Gemiddelde tevredenheid 

8,7

Uw Feedback Zorgt voor 
Onze Ontwikkeling
Resultaten Europees Klanttevredenheidsonderzoek 2021



VISIONS 4 // 35

Waarom onze klanten ons aanbevelen

© 2022 CANON MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND

“ Hele goede service van  
een betrokken team.”

SOS Service

“ Goede communicatie 
en nakomen van de 
afspraken.”

“ Goed gecommuniceerd  
en op tijd.”

Delivery & Installation

“ Duidelijke uitleg, kennis, 
beschikbaarheid en 
bereikbaarheid van de 
applicatiespecialist.”

“ Goede, duidelijke én 
bruikbare informatie.”

“ Flexibiliteit van de 
applicatiespecialist, 
communicatie.”

“ Training verloopt op 
een prettige manier en 
er wordt met de klant 
gekeken naar diens 
wensen en mogelijkheden 
het systeem in te richten 
naar die wensen.”

Training

1 
Service-
kwaliteit

2 
Stabiele 
partner

3 
Innovatie 

leider

De drie grootste redenen om Canon Medical te kiezen:

Canon Medical Systems Europa is de winnaar  
van de Klantbeleving Award 2021 in de 

categorie ''Succesvolle Continue Klantfeedback''!

1



Women’s Healthcare-oplossingen op maat.

Canon Medical Systems Nederland is uw Partner for Life -  
wij maken scannen eenvoudig. 

Neem contact met ons op via de QR-code om meer te weten te 
komen over het concept Partner for Life en oplossingen op maat. 
Zet in de omschrijving van uw verzoek ‘’Partner for Life’’. 

https://nl.medical.canon
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Scan de 
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