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// EDITORIAL Beste zorgprofessional,

Een ander gezicht aan het begin van deze VISIONS-uitgave; met trots schrijf ik het voorwoord 
voor de vijfde editie van hét magazine voor Nederlandse gezondheidsprofessionals.

De prachtige foto op de cover, geschoten bij Verloskundigen Heemskerk, is uiteraard 
niet te missen. De praktijk heeft sinds kort een Aplio i700 in gebruik genomen. Vol 
enthousiasme vertellen de dames werkzaam bij Verloskundigen Heemskerk meer over 
hun ervaringen tot zo ver.

In deze uitgave wordt ook extra aandacht besteed aan ons nieuwste MRI-systeem, de 
Vantage Fortian. Met installaties in Japan, Spanje, Frankrijk en Duitsland (en nog meer 
in het vooruitzicht), laten wij de Nederlandse markt kennis maken met het systeem. De 
eerste Europese installatie van de Vantage Fortian werd voltooid in het Guirado Institute in 
Barcelona. Dr. Jordi Catalá March, CEO van het ziekenhuis, vertelt u meer over het systeem 
en de voordelen voor zowel de gebruiker als de patiënt. Ook Thierry Munier, Europees 
Directeur MRI bij Canon Medical, vertelt meer over wat u dit jaar kunt verwachten op het 
gebied van MRI.

Uiteraard zijn artikelen over onze beeldvormingsoplossingen en de meningen van onze 
klanten van groot belang, maar zonder de collega’s achter de schermen komen we nergens. 
Het Nederlandse Sales team stelt zich dan ook graag aan u voor. Daarnaast is er vanuit de 
Service-hoek van Canon Medical Systems Nederland ook mooi nieuws: wij zijn als één van de 
eerste bedrijven in Nederland GOZ-Gecertificeerd. Een mijlpijl om trots op te zijn.

Last but not least, een onderwerp waar je vandaag de dag niet meer omheen kunt: 
Artificial Intelligence (AI). VISIONS sprak met dr. Anton Meijer en dr. Ruud Becks van het 
Radboudumc in Nijmegen over het potentieel van AI in de klinische praktijk. Onze zero-
click oplossing ‘’Automation Platform’’ wordt in dit artikel onder de aandacht gebracht.

Ik kan zo nog een paar bladzijden volschrijven over de geweldige bijdragen in deze editie van 
VISIONS NL, maar ik nodig u van harte uit  om de diverse artikelen zelf te lezen. Ik wens u 
veel leesplezier toe.

AMY JONGENEELEN
Editor in Chief VISIONS NL

Groetjes, 
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INTERVIEW // ECHOGRAFIE // Aplio i700

Misschien een vreemde titel om een artikel over een high-end 
echografieapparaat als de Aplio i700 mee te beginnen, maar 
deze uitspraak van senior echoscopiste Joan Jorink geeft wel aan 
waarom Verloskundigen Heemskerk, Beverwijk en Castricum 
zonder aarzelen besloot drie Aplio i700 systemen aan te 
schaffen. “De beeldkwaliteit van de Aplio i700 is ongeëvenaard” 
zegt Joan Jorink. 

Tijd voor verandering voor 
Verloskundigen Heemskerk
Voordat we inzoomen op Verloskundigen 
Heemskerk en de gloednieuwe Aplio 
i700, wordt eerst de organisatiestruc-
tuur toegelicht. Het gaat hier om een 
echocentrum waarin samengewerkt 
wordt door drie verloskundige praktijken 
(Beverwijk, Castricum en Heemskerk) en 
vormen samen met STBN het EMK; het 
is een kwalitatief goed lopend echocen-
trum met een enthousiast en vakkundig 
team. Geboortezorg is continue in 

beweging en de praktijk beweegt graag 
mee, het werd tijd voor verandering. De 
zwangere van nu wil haar zorg dichtbij en 
bij voorkeur op één plek. Verloskundigen 
Heemskerk biedt daarom sinds kort 
zowel verloskundige zorg als echoscopie 
op één locatie. Op deze manier worden 
de zwangere en haar partner zoveel als 
mogelijk ontzorgt. Uiteraard blijven 
de echo’s gemaakt worden door de 
vertrouwde echoscopistes volgens alle 
kwaliteitsnormen zoals regionaal met 
elkaar afgesproken.

VISIONS sprak met Joan Jorink en Deborah Maks, 
twee enthousiaste gebruikers van de Aplio i700.

'' Onze Klanten Maken 
Hun Vriendinnen 
Jaloers met de 
Beeldkwaliteit van 
Hun Echo’s''

© 2023 CANON MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND
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Met vier vaste echoscopistes en een 
invalster, twee vaste assistentes en 
twee vervangsters voor de back office is 
het team ‘negen vrouw sterk’. Waar de 
praktijk eerst centraal werkte, werken 
de medewerksters nu verspreid over de 
drie locaties. 

Verloskundigen Heemskerk biedt 
haar klanten naast de termijnecho, 
die tussen de 10 en 12 weken van de 
zwangerschap uitgevoerd wordt, ook 
de 13-wekenecho en de 20-wekenecho 
aan (uiteraard na counseling). Als een 
verloskundige om medische redenen 
besluit tot het maken van diagnose- 
echo’s kan de zwangere vrouw al naar 
gelang de situatie ook een vitaliteits-
echo, een groeiecho, placentalokalisatie 
of een liggingsecho laten uitvoeren. 
De echo op niet-medische indicatie, de 
zogeheten pretecho, behoort uiteraard 
ook tot de mogelijkheden. De zwangere 
van nu hecht namelijk veel waarde aan 
de beleving van de zwangerschap.  

Ervaringsaankoop
“Zoals dat hoort bij een traject waarin je 
nieuwe high-end apparatuur aanschaft, 
hebben we ook in dit traject onze ‘due 
diligence’ gedaan en alle mogelijke aan-
bieders, apparaatspecificaties en services 
gewikt en gewogen. En onbedoeld lijkt er 
een trend te ontstaan voor mijn collega’s 
en mij, maar ook dit keer kwamen we 
weer uit bij Canon Medical Systems. En 
wel bij de Aplio i700”, vertelt Jorink. 

Deborah Maks, senior echoscopiste. Joan Jorink, senior echoscopiste.

De voordelen van de Aplio 
i700 volgens applicatie- 
specialist Fred Bijvoet
•  Detailniveau van de beelden
•  Ultra-Wideband probes
•  SMI (Superb Microvascular 

Imaging) om microvascu-
laire bloedstroom met lage 
snelheid te visualiseren 

•  Dynamic Micro-Slice 
technologie

•  Intuïtieve workflow
•  Gebruiksgemak
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Voorheen gebruikte de praktijk 
de Xario 200 van Canon Medical 
Systems voor haar werkzaamheden, 
maar de praktijk moest – niet om 
kwaliteitsredenen maar puur op 
basis van de wetgeving rond de 
maximaal toegestane leeftijd van 
dergelijke apparaten – overstappen 
op nieuwe apparatuur.  
 
“We hebben meerdere merken getest, 
maar kwamen al heel snel weer uit bij 
Canon. Binnen hun portfolio hebben 
we weer verschillende producten 
getest uit de Aplio-range. Allemaal 
uitstekende apparaten, maar voor 
ons stak de Aplio i700 echt nog 
boven de andere versies uit”, vertelt 
Deborah Maks, senior echoscopiste.

Teamwork
Bij een traject rond de aanschaf van 
apparatuur is een heel team betrokken. 
De vaste contactpersoon op de afdeling 
Sales kent de voorgeschiedenis van de 
klant en weet precies wat deze eerder 
gebruikte en wat zijn wensen zijn – of 
zouden moeten zijn - voor de toe-
komst. Na enkele op maat gemaakte 
demo’s, een aangescherpt advies op 
basis van de wensen van de gebruiker 
en vervolgens de aanschaf van de appa-
ratuur komt de applicatiespecialist in 
beeld. In het geval van Verloskundigen 
Heemskerk was dat Fred Bijvoet, 
die twee weken lang beschikbaar is 
geweest voor live-begeleiding. De eer-
ste week daarvan was hij bijna fulltime 
op de praktijk. 

© 2023 CANON MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND

De voorkeur van Verloskundigen 
Heemskerk voor de Aplio i700 was 
overigens niet alleen gebaseerd op 
de specificaties, die onder meer 
een geweldige beeldkwaliteit en 
flow-instellingen bij het hart garan-
deren, haarscherpe visualisaties van 
microvasculaire bloedstroom met 
lage snelheid door de SMI-feature 
en een zeer groot bedieningsgemak. 
Maar ook op de begeleiding van het 
hele traject door de leverancier. Van 
het initiële advies van Paul Kassenaar, 
Regional Sales Manager bij Canon 
Medical Systems Nederland, tot de 
levering, de installatie en de gedetail-
leerde instructies door applicatiespe-
cialist Fred Bijvoet en de snelle hulp 
door de service engineers.

Detailopname van het cerebellum met indruk van meerdere cerebrale 

structuren.

Detailopname van de voet.

Meting van de laterale ventrikel, waardoor de ongeëvenaarde beeldvorming 

de meting nauwkeurig uitgevoerd kan worden

Beeld van de a. Pericallosum gebruik makend van Superb MicroVascular 

Imaging (SMI).
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de service engineers uit hetzelfde hout 
gesneden zijn; als we vragen hebben, 
hoeven we maar te bellen. Als ze het 
antwoord niet al direct paraat hebben, 
wat niet vaak voorkomt, word je zo 
snel mogelijk teruggebeld met de 
oplossing. Je merkt aan alles dat hier 
een geolied team staat dat zijn klanten 
optimaal ontzorgt.”

Reacties en referenties
Ook al is een echoapparaat een redelijk 
standaard device dat velen vaak van 
dichtbij zien, toch blijkt de Aplio i700 
een oplossing van de buitencategorie. 
Maks: “Zonder te overdrijven: ik geloof 
niet dat we ooit zoveel bewonderende 
blikken hebben gezien naar aanleiding 

Samen met de applicatiespecialist 
heeft Verloskundigen Heemskerk 
de instellingen uit hun Xario 200 
probleemloos overgezet naar de Aplio 
i700, nieuwe instellingen en knoppen 
naar wens ingesteld en nagenoeg 
alle mogelijkheden van het nieuwe 
apparaat bekeken en uitgeprobeerd. 
Jorink: “Fred heeft ons in een dik uur 
meteen al de vele mogelijkheden van 
het systeem laten zien. De eerste week 
na installatie was hij de hele dag bij ons 
op de praktijk en pakten we samen na 
iedere echo standaard 10 minuten om 
de echo en de procedure te evalueren, 
best practices te bekijken en vragen te 
stellen. Vanuit onze ervaring met onze 
vorige Canon-apparaten weten we dat 

Afbeelding van de nierarteriën met behulp van Advanced Dynamic Flow. Beeld van het onderste deel van de onderste extremiteit.

van een echografieapparaat. Een arts 
uit het AMC, die qua uitrusting van 
haar afdeling waarschijnlijk toch wel 
een en ander gewend is, kon er maar 
niet over uit hoe mooi het apparaat en 
de echo’s waren. Tijdens een live-demo 
op het Hartcentrum van het LUMC met 
de Aplio i700 waren alle deelnemers, 
ook door de wol geverfde professionals, 
toch nog zeer verrast door de kwalita-
tief perfecte beeldweergave. Maar het 
mooiste voorbeeld van de superieure 
kwaliteit van de Aplio i700 is wat mij 
betreft het feit dat we van meerdere 
klanten horen dat de beeldkwaliteit 
van onze echo’s zo hoog is dat hun 
zwangere vriendinnen echt jaloers zijn 
op de foto’s die zij laten zien.” //
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"De Vantage Fortian 1.5T MRI levert in een korte tijdspanne een uitstekende beeldkwaliteit", aldus 
de eerst gebruiker in Europa Dr. Jordi Catalá March, CEO van het Guirado Institute in Barcelona, 
Spanje. Hij vertelt VISIONS dat de apparatuur zelfs onderzoeken kan uitvoeren die vroeger alleen 
met de 3T MRI mogelijk waren.

Vantage Fortian: 
Verwachtingen Overtreffen

INTERVIEW // MAGNETISCHE RESONANTIE // Vantage Fortian, Vantage Elan, Vantage Galan, AiCE

Van links naar rechts: Mr. Manel Rodriguez (Canon Medical Systems Iberia), Dr. Salmerón (Guirado Institute), Dr. J. Catalá March (Guirado Institute), 
Mr. Adachi (Canon Medical Systems Corporation), Mr. Kawagishi (Canon Medical Systems Europe).
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Het Guirado Institute ligt in het 
centrum van de bruisende 
hoofdstad van Catalonië.  

Het centrum biedt al meer dan 40 
jaar diagnostische zorg en verhuisde 
in 2018 naar een nieuwe faciliteit van 
1.500 m2 groot.

De kliniek biedt een uitgebreid aanbod 
van geavanceerde beeldvormingsappa-
ratuur, waaronder de Canon MRI-
systemen Medical Vantage Elan 1.5T 
en Vantage Galan 3T. Het team besloot 
onlangs hun apparatuur uit te breiden 
om te voldoen aan de groeiende vraag 
naar MRI-onderzoeken en ook om de 
wachttijden te verkorten, zo verduide-
lijkt Dr. Catalá.

‘’We wilden de productiviteit verhogen 
en de kwaliteit van onze onderzoeken 
behouden, tegelijkertijd wilden we de 
wachttijden voor de patiënten verkor-
ten, vanaf het moment dat ze worden 
doorverwezen totdat ze een afspraak 
krijgen voor het onderzoek en plaats 
nemen in de scanner,' zegt hij.

Particuliere radiologie is een concur-
rerende omgeving waar aanbieders 
voorop moeten lopen in diagnostische 
diensten, zowel qua beeldkwaliteit als 
scantijden.

'Het toevoegen van nieuwe state-of- 
the-art-apparatuur is essentieel om 
in deze omgeving te blijven groeien, 
de beste diagnostische kwaliteit te 

“We waren erg verrast door de 
beeldkwaliteit van het systeem bij 

prostaatonderzoek. Met de hoge resolutie 
van de anatomische beelden konden we 

de structuren perfect definiëren.” 
 

Dr. Jordi Catalá March,  
CEO van het Guirado Institute in Barcelona, Spanje

Dr. Jordi Catalá March is een 
radioloog met meer dan 25 jaar 
ervaring. Hij kreeg zijn opleiding in 
Barcelona en heeft een masterdi-
ploma in ziekenhuismanagement 
en sportgerelateerde blessures. Hij 
is momenteel partner en algemeen 
directeur van het Guirado Institute, 
waar hij eerder hoofd was van de 
MRI-afdeling en algemeen direc-
teur van teleradiologie. Hij was 
ook medisch directeur voor andere 
bedrijven in de sector.

Al vroeg heeft hij blijk gegeven van 
grote belangstelling voor nieuwe 
technologieën en hun klinische toe-
passingen. Hij heeft ruime ervaring 
in meerdere facetten van radio- 
diagnose, zoals PACS, nabewerking 
en 3D, 3D printen, mond-, kaak- en 
aangezichtschirurgie, elastografie, 
kunstmatige intelligentie, enz.

Hij heeft geschreven over vele 
verschillende onderwerpen in 
de radiologie en heeft uitgebreid 
gepubliceerd over musculoskele-
tale (MSK) magnetische resonantie 
beeldvorming, met de nadruk op 
ligamenten en kraakbeen.

Sinds 2001 is hij gastdocent op 
congressen, cursussen en master- 
opleidingen aan verschillende 
universiteiten, zowel nationaal als 
internationaal.

garanderen en tegelijkertijd te werken 
aan het verbeteren van de patiënterva-
ring,' zegt hij.

Dr. Catalá en zijn collega's kochten de 
Vantage Fortian 1.5T in april 2022. Het 
was het eerste centrum in Europa dat 
met dit systeem werkte.

‘Het was geen makkelijke beslissing, 
want het was de tweede geïnstalleerde 
scanner van dit model ter wereld. Voor 
de prestaties kon men in klinische 
omgevingen in Europa niets soortgelijks 
vinden,' herinnert hij zich. 'Maar samen 
met Canon Medical als team zijn we erg 
blij dat we dat risico hebben genomen, 
want de apparatuur geeft uitstekende 
diagnostische resultaten, zelfs boven 
onze aanvankelijke verwachtingen.'

Uitstekende beeldkwaliteit 
vanaf het begin
De Vantage Fortian biedt een uitste-
kende beeldkwaliteit met een zeer 
hoge resolutie en binnen zeer redelijke 
tijd, legde hij uit.

'Wat heel positief is aan onze ervaring 
met de Fortian is dat vanaf dag één de 
beeldkwaliteit en de protocollen die op 
de apparatuur zijn geïnstalleerd erg goed 
waren. Uiteraard hebben we met Canon 
samengewerkt om de protocollen aan te 
passen aan onze specifieke klinische ver-
eisten en voorkeuren, maar we konden 
patiënten vanaf het begin onderzoeken 
met de originele protocollen.'
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Met nauwkeurig afgestemde para-
meters slaagt het team er nu in om 
studies uit te voeren met de nieuwe 
apparatuur die ze vroeger alleen op 3T 
uitvoerden - bijvoorbeeld onderzoeken 
van het binnenoor of de hypofyse, zelfs 
in oncologische beeldvorming.

'In sommige gevallen zijn beelden van 
de Vantage Fortian opvallend vergelijk-
baar met 3T-beelden,' zegt Dr. Catalá, die 
ook erg tevreden is met de prestaties van 
de machine, de bereikte resultaten en 
het potentieel van de apparatuur om de 
soorten studies die we kunnen uitvoe-
ren te blijven verbeteren en uitbreiden.'

De reacties waren unaniem binnen het 
team, een primeur in de geschiedenis van 
het centrum, geeft hij toe. 'We zijn een 
radiologiebedrijf met senior professionals 
en hebben veel ervaring in elke patho-
logie, maar het is de eerste keer dat er 
meteen consensus is over de protocollen 
en we zijn het er allemaal over eens dat de 
uitrusting een aanzienlijke verbetering is.'

De beeldkwaliteit is uitstekend voor 
alle soorten onderzoeken en er zijn 
aanzienlijke vorderingen opgemerkt 
in diffusiesequenties, met name in de 
hersenen, nek, prostaat en buik.

“We waren erg verrast door de beeld-
kwaliteit van het systeem bij pros-
taatonderzoek,' zegt hij. 'Bij dergelijke 
onderzoeken komt het altijd neer op 
diffusie en met de nieuwe apparatuur 

en softwareversie hebben we de beeld-
kwaliteit verhoogd door vermindering 
van de geometrische vervorming. Met 
de anatomische beelden konden we de 
structuren perfect definiëren.'

Bovendien is het team zeer positief 
verrast door de signaalhomogeniteit 
van de Vantage Fortian.

Hoewel 2D-acquisities nog steeds de 
meerderheid van de scanprotocollen 
bij Guirado Institute uitmaken, koos 
het team ervoor om 3D-sequenties op 
te nemen in al hun scanprotocollen, 
om te profiteren van de kansen die dit 
type acquisitie biedt.

'Alle kniestudies omvatten nu bij-
voorbeeld een 3D-acquisitie voor 
kraakbeensegmentatie of voor isotrope 
multiplanar reconstructies,'' zegt hij.

Een veelheid aan hulpmidde-
len voor betere workflow
Advanced intelligent Clear-IQ Engine 
(AiCE), het door kunstmatige intelligen-
tie aangestuurde reconstructiealgoritme 
die beschikbaar is op de Vantage Fortian, 
wordt toegepast op alle protocollen om 
een hoge beeldkwaliteit te verkrijgen 
met concurrerende acquisitietijden.

'Hiermee kunnen we de anatomische 
dekking en de dikte van de coupes 
vergroten of de dikte van de lagen ver-
minderen en zelfs de onderzoekstijd bij 
niet coöperatieve patiënten verlagen,' 
zegt Dr. Catalá.

De combinatie van AiCE met de nieuwe 
acceleratietechnieken van de Vantage 
Fortian helpt scantijden te verkorten 
zonder de diagnostische kwaliteit te 
verliezen, voegt hij eraan toe. ‘Exsper, de 
acceleratietechniek voor onder andere 
FSE-sequenties, heeft het bijvoorbeeld 
mogelijk gemaakt deze sequenties nog 
meer te versnellen met een vermin-
dering van artifacten ten opzichte van 
conventionele technieken.’

Andere nieuwe tools die beschikbaar 
zijn op de Vantage Fortian, zoals 
de plafondcamera en de Auto Scan 

Van links naar rechts: Nadia Rus López 
(Guirado Institute), Alba Iruela (CMS Iberia), 
Alberto Heredia (CMS Iberia), Dr. Jordi Catalá 
(Guirado Institute).

Assist-modus, helpen de prestaties en 
workflow in alle fasen van een MRI-
onderzoek te verbeteren.

‘Het systeem is erg gericht op het 
verkorten van de tijd tussen scans, 
dankzij tools zoals de plafondcamera 
met automatische detectie van het 
studiegebied, waarmee het centreren 
van patiënten kan worden versneld. 
 
Het is ook comfortabeler voor de radio-
diagnostisch laborant omdat het de 
processen automatiseert,’ zegt hij. ‘De 
apparatuur maakt het ook mogelijk om 
de onderzoekstijd te versnellen, dankzij 
de automatische planningstechnieken 
in de Auto Scan Assist-onderzoeken, 
die automatische detectie van anato-
mische vlakken in verschillende regio 's 
uitvoeren, zoals de prostaat, lever, hart 
en wervelkolom.’

Naast de tools die de workflow 
stimuleren, zijn de belangrijkste 
voordelen van de systemen de DWI 
met RDC (Reverse Encoding Distortion 
Correction), correctie van de vervor-
ming in diffusiegewogen beeden, en 
nieuwe versnellingstechnieken, meent 
Dr. Catalá. 'Voor mij zijn deze technie-
ken, samen met AiCE, een must voor 
toekomstige apparatuur.'

In een voortdurende bereidheid om het 
klinische aanbod van zijn instituut uit 
te breiden, zou Dr. Catalá graag toekom-
stige verbeteringen zien op het vlak 
van de mogelijkheid voor het uitvoeren 
van interventionele procedures, zoals 
hoogfrequente echografie (HIFU) en 
meer geautomatiseerde biopsieprocessen 
met het systeem. Een andere welkome 
upgrade zou verdere AI-software-
verbetering zijn, in lijn met de belang-
rijkste zorg van het team, namelijk het 
bieden van een betrouwbare en geperso-
naliseerde diagnose, voegt hij eraan toe.

'We zijn erg trots dat we het eerste 
centrum in Europa zijn dat het systeem 
installeert en dat we met Canon 
Medical samenwerken bij de evaluatie 
van de Vantage Fortian in een klinische 
setting.' besluit Dr. Catalá. //
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Keurmerk GOZ-
Gecertificeerd

Canon Medical Systems Nederland is als één van de eerste bedrij-
ven in Nederland Keurmerk GOZ-gecertificeerd (Gecertificeerd 
Onderhoud Zorgsector). Dit is een belangrijke mijlpaal waarmee de 
kwaliteit en veiligheid van technisch onderhoud aan medische  
apparatuur, voor de patiënt en gebruiker, nóg beter wordt geborgd.

NIEUWS // SERVICE // Keurmerk GOZ

In 2022 zijn de eerste certificaten 
tegen de nieuwe GOZ-norm uit-
gereikt in Perscentrum Nieuwspoort 

Den Haag. Met een bijbehorende pas 
voor technici, kunnen zij in ziekenhui-
zen en zorginstellingen aantonen dat ze 
voldoen aan alle eisen van de GOZ-norm.

Alle ziekenhuizen en zorginstellingen 
moeten voldoen aan het Convenant 
Veilige Toepassing van Medische 
Technologie en de Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
Ook de Medical Device Regulation 
(MDR) brengt nieuwe verplichtingen 
met zich mee. Zowel vanuit het conv-
enant als de wet worden eisen gesteld 
aan technisch onderhoud.

Tjapko van den Berg (Service Director bij Canon Medical Systems Benelux), Lo Wuite 
(Directeur Canon Medical Systems Nederland) en Karla van Rooijen (Directeur 
Geneesmiddelen en Medische Technologie bij Ministerie VWS).

Jarno Heemskerk (RA/QA Officer bij Canon Medical 
Systems Benelux) en Karla van Rooijen (Directeur 
Geneesmiddelen en Medische Technologie bij 
Ministerie VWS).

Voor ziekenhuizen en zorgin-
stellingen is het niet eenvoudig 
om te beoordelen of aan te tonen 
dat externe technici bevoegd en 
bekwaam zijn, werken volgens de 
juiste procedures en het technisch 
onderhoud uitvoeren volgens 
alle vereisten. ‘’Het Keurmerk 
GOZ borgt kwaliteit en veiligheid 
en maakt dat aantoonbaar’’, zegt 
Tjapko van den Berg, Service 
Director Benelux. Hij vervolgt: ‘’Het 
keurmerk geeft onze klanten een 
eenvoudige en belangrijke tool in 
handen die zekerheid biedt over de 
kwaliteit van de service organisatie 
en het uitgevoerde onderhoud aan 
medische apparatuur’’. //

Stichting Gecertificeerd 
Onderhoud Zorgsector 
De Stichting Gecertificeerd 
Onderhoud Zorgsector (SGOZ) is 
een non-profit organisatie. De doel-
stelling is het bevorderen van de 
kwaliteit van de bedrijfsvoering en 
de dienstverlening van technische 
onderhoudsbedrijven in de gezond-
heidszorg. De Stichting werkt vol-
gens het Good Governance Model 
en bestaat uit het bestuur, een 
onafhankelijke beroepscommissie 
en een secretariaat.

De Stichting en het keurmerk GOZ 
is geïnitieerd vanuit voormalig FHI, 
de Nederlandse brancheorgani-
satie van Medische Technologie. 
Bij deze brancheorganisatie 
zijn 140 medische technologie 
bedrijven aangesloten. Voor het 
verkrijgen van het keurmerk is 
het lidmaatschap van een bran-
cheorganisatie geen vereiste. De 
bij FMed aangesloten bedrijven 
kunnen wel gebruik maken van een 
kortingsregeling.

FMed is aangesloten bij de 
Europese koepelorganisaties COCIR 
en MedTech Europe.

© 2023 CANON MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND
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Het Vergroten van de Kennis 
met Nieuwe Innovaties
Canon Medical ontwikkelt voortdurend nieuwe technologieën om de productprestaties te verbeteren. 
Het blijven ontwikkelen van onze producten houdt in dat we nieuwe functies kunnen bieden, onze 
klanten kunnen helpen met de nieuwste technologie en de gebruiksduur van hun systemen kunnen 
verlengen, maar we moeten onze klanten en ons eigen personeel ook op de hoogte houden van de 
nieuwste ontwikkelingen. Het Education & Experience Center in ons Europese hoofdkantoor in 
Zoetermeer speelt daarbij een belangrijke rol.

PRODUCT // INTERVENTIONELE RADIOLOGIE // Education & Experience Center, Alphenix 4D CT, SPOT Fluoro, 3D Roadmap, SUREGuidance

De Alphenix 4D CT-kamer in het Canon Medical Education & Experience Center.
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De faciliteit is onlangs uitge-
breid met een Alphenix 4D 
CT. In 2021 werden de eerste 

specialisten uitgenodigd om de ruimte 
te testen en om meer te leren over 
de nieuwe functionaliteiten van de 
Alphenix 4D CT.

Drukke agenda
Het nieuwe centrum wordt gebruikt 
om de kennis van de eigen specialisten 
en technici van Canon Medical en die 
van klanten te vergroten. In de loop 

mogelijkheden. Canon Medical 
is ook bezig met het maken van 
materialen voor verkoopondersteu-
ning en applicaties, zoals video’s en 
gebruikersinstructies.

“Wanneer we nieuwe producten 
introduceren, zoals de Alphenix 4D 
CT, werken we nauw samen met onze 
klanten om hun ervaringen en feedback 
te verzamelen, om te weten te komen 
waarmee we hen en hun patiënten  
nog beter van dienst kunnen zijn.  

“ De Alphenix 4D CT in het Education & 
Experience Center is een goed voorbeeld van 
ons streven om te investeren in een innovatieve 
multimodale oplossing die de klinische 
resultaten zal verbeteren en zal leiden tot 
workflowoptimalisatie, betere patiënt- 
resultaten en verhoogde kostenefficiëntie.” 
 
Erwan Ladsous, Europees directeur interventionele radiologie,  
Canon Medical Systems Europe

Prof. Guiu – CHRU St. Eloi, Montpellier. 
Multimodale roadmap: plaatsing van 3D-volumes op fluoroscopie om 
de betrouwbaarheid te verbeteren, de hoeveelheid contrastmiddel te 
verminderen en de duur van het onderzoek te verkorten.

Embolization Plan-software: semi-automatische tumorsegmentatie en 
detectie van voedende vaten om de workflow tijdens bijvoorbeeld TACE-
procedures te optimaliseren.

van 2022, zijn er tien trainingssessies 
georganiseerd voor eigen applicatie- 
specialisten, vijftien sessies voor 
servicemonteurs en drie sessies op maat 
voor ziekenhuistechnici. Daarnaast 
werden er op verzoek van klanten ook 
een aantal op maat gemaakte trainings- 
sessies georganiseerd.
 
Potentiële klanten kunnen de ruimte 
ook bezoeken om de Alphenix 4D CT 
live te ervaren of kunnen op afstand 
gebruikmaken van de live-stream-
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praktijk zouden worden gebruikt.  
De training duurde een hele dag 
en werd mogelijk gemaakt door de 
trainers van Canon Medical, met name 
Xavier Carvin, Naoufel Marzak en  
Yves Pijlman.

Nieuwe functies
In augustus 2021 is de software van 
de Alphenix 4D CT bijgewerkt, samen 
met de installatie van de nieuwe CT 
Fluoro-console. De nieuwe console is 
ontworpen om de workflow te optima-
liseren waarvoor het ontwerp van het 
touch paneel en de joystick is aangepast 
en de weergave van beeldgegevens van 
CT Fluoro-onderzoeken is verbeterd.

Daarnaast is de Alphenix 4D 
CT-software bijgewerkt om de volgende 
verbeteringen te implementeren:
•  Nieuwe computerhardware met 

verbeterde harddiskcapaciteit (3,3 x 
meer gegevenscapaciteit).

•  Verbeteringen van de beeldkwaliteit 
voor 2D-Roadmap-beeldvorming.

•  SUREGuidance- en Embolization 
Plan-software zijn geoptimaliseerd 
voor de Alphenix 4D CT-reeks.

•  Een nieuwe functie, genaamd 
‘Alphenix Auto Registration’, die 
volledige, automatische beeldregis-
tratie voor 3D Roadmap omvat, een 
grote stap vooruit in de workflow.

•  Dankzij de Alphenix Autotable functie 
kan je met één handeling de C-arm- 
en tafel verplaatsen naar een positie 
van een eerder gemaakte opname.

•  Verbeterde flexibiliteit om indeling 
op de 58”-monitoren te stellenen aan 
te passen met de Alphenix tablet.

•  Optimalisatie van de Needle 
Guidance workflow, waarbij tot vijf 
needle paths tegelijkertijd worden 
ingesteld en gebruikt. De volledige 
workflow is toegankelijk vanaf de 
tafel met de Alphenix-tablet.

•  Upgraded Embolization Plan-
software, wat analyse van tien 
tumoren tegelijk mogelijk maakt 
en de workflow verbetert.

•  Algemene verbeteringen van 
de workflow met het Alphenix 
Angio-werkstation.

•  Verbeterd dosisbeheer door de 
Alphenix SPOT Fluoro-functie voor 
dosisverlaging.

•  Verbeterde functionaliteit van het 
dosistraceersysteem, waarmee 
de gegenereerde dosisrapporten 
worden overgedragen naar PACS 
en/of een andere netwerkserver. 

Ons partnerschap met klanten stimu-
leert voortdurende innovatie, wat leidt 
tot upgrades en nieuwe producten”, zegt 
Thomas Grossmann, Modality Manager 
bij Canon Medical Systems Frankrijk.

“Oefenen met het geïnnoveerde systeem 
is belangrijk”, voegt hij toe. “Het stelt 
gebruikers in staat vertrouwd te raken 
met nieuwe functies voordat ze het 
systeem in de klinische praktijk gebrui-
ken en garandeert dat de introductie 
ervan geen nadelige invloed heeft op 
workflow. Het betekent ook dat ze zich 
bewust worden van alle mogelijkheden 
die het systeem te bieden heeft.”

De eerste klantentraining werd 
bijgewoond door drie personeelsleden 
van één van de klanten van Canon, 
die tijdens de training leerden hoe de 
upgrades van hun Alphenix 4D CT  
(op een Canon Medical Aquilion ONE/
GENESIS Edition CT-systeem) in de 

“We zijn heel blij met zo’n goed 
trainingscentrum dat potentiële en 

bestaande klanten een unieke ervaring in de 
praktijk of via de livestream kan bieden. Het 
trainingscentrum biedt ons een belangrijke 

kans om nieuwe software te testen, protocollen 
te optimaliseren en onze Europese applicatie-

collega’s te trainen met cursussen op maat”
Yves Pijlman – Europees klinisch specialist interventionele radiologie,

Canon Medical Systems Europe
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Het team van Canon Medical Systems Europe voor interventionele radiologie (van links naar rechts): Ed van der Vliet (Europees klinisch specialist), Sjoerd 
Iken (Europees senior productmanager), Erwan Ladsous (Europees directeur interventionele radiologie) en Yves Pijlman (Europees klinisch specialist).

“ Potentiële klanten kunnen het 
centrum ook bezoeken om de Alphenix 
4D CT live te ervaren of kunnen op 
afstand gebruikmaken van de live-
streammogelijkheden.” 
 
Naoufel Marzak – Applicatiespecialist interventionele radiologie,  
Canon Medical Systems Frankrijk
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“De CT-scanners van Canon verbeteren 
de nauwkeurigheid en efficiëntie van 

onze interventionele procedures.” 
 

Xavier Carvin – Klinisch deskundige VL interventionele radiologie,  
Canon Medical Systems Frankrijk

“ We werken nauw samen met onze klanten om 
hun ervaringen en feedback te verzamelen, om 
te weten te komen waarmee we hen en hun 
patiënten nog beter van dienst kunnen zijn.” 

  Thomas Grossmann – Modality Manager interventionele radiologie, 
Canon Medical Systems Frankrijk

Verhogen van de 
productwaarde 
De Alphenix 4D CT is een innova-
tieve, multimodality oplossing die 
de klinische uitkomsten, veiligheid 
van patiënten, klinische workflow 
en kostenefficiëntie verbetert.

“Het bieden van de juiste training 
voor gebruikers na upgrades zal 
de waarde van het systeem op de 
klinische werkplek vergroten en is 
een belangrijk onderdeel van ons 
streven om ervoor te zorgen dat 
onze klanten optimale patiënten-
zorg kunnen blijven leveren”, zegt 
Xavier Carvin, klinisch deskundige 
interventionele radiologie bij 
Canon Medical Systems Frankrijk. //
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Nieuwe functies van de Alphenix 4D CT
SUREGuidance 
CT en angiografie zonder de patiënt te hoeven verplaatsen, verbetert de workflow. 
De unieke SUREGuidance-functie van het Alphenix 4D CT-systeem, biedt een snelle en nauwkeurige positie-
koppeling tussen CT en angiografie voor het beoogde te behandelen gebied.
De CT-gantry, angiografische C-arm en tafel kunnen automatisch naar de gewenste positie worden bewogen, 
wat de workflow verbetert en tijd bespaart tijdens de procedure.

3D Roadmapping 
De 3D Roadmapping-functie van Canon Medical maakt gebruik van 3D-acquisition beelden, CT- of 
MR-volume met of zonder subtractie. Een dergelijk volume kan op de live fluoroscopiebeelden worden 
geplaatst voor betere begeleiding tijdens de interventionele behandelingsfase, omdat de juiste ruimtelijke 
uitlijning van het 3D-volme met de echte anatomische achtergrond hiermee altijd behouden blijft, ongeacht 
eventuele bewegingen van de C-arm of tafel of FOV- en SID-wijzigingen.

De 3D/2D-synchronisatie werkt op twee manieren:
1.) C-arm volgt de veranderingen in de 3D-volumeoriëntatie.
2.) 3D-volume volgt de veranderingen in de C-armoriëntatie. 

Alphenix Auto Registration 
Volledige, automatische beeldregistratie tussen CT-gegevens en fluoroscopie, wat een grote stap vooruit is  
in de workflow.

© 2023 CANON MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND
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Links: dr. Ruud Becks, radioloog, Radboudumc.
Rechts: dr. Anton Meijer, neuroradioloog, Radboudumc.
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INTERVIEW // HEALTHCARE IT // Automation Platform, neurologie, AiCE, AI, Altivity, ICH, LVO, hersenperfusiescan

Het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen loopt op 
het gebied van medische beeldvorming al decennialang voorop. 
Dankzij een sterk team deskundigen is de afdeling Radiologie 
wereldwijd toonaangevend bij veel onderzoek naar uiteenlopende 
beeldvormingstechnieken. In de loop van de jaren heeft deze afde-
ling samengewerkt met Canon Medical om de nieuwe technologieën 
en technieken van het bedrijf te beoordelen. Onlangs is de Diagnostic 
Image Analysis Group (DIAG) samen met Canon betrokken geweest 
bij het ontwikkelen en implementeren van geavanceerde beeld- 
vormingstechnieken waarbij AI-oplossingen worden toegepast.  
Dr. Anton Meijer, neuroradioloog, en dr. Ruud Becks, radioloog,  
van het medisch centrum vertellen wat hun beoordeling van  
Canons Automation Platform (AP) nu al duidelijk heeft gemaakt.

Focus op beroertes
Naast hun klinische werk dragen de 
neuroradiologen van het Radboudumc 
bij aan onderzoeksprojecten om 
verschillende neurovasculaire en 
neurodegeneratieve ziekten te bestu-
deren, in samenwerking met klinische 
partners op de afdelingen Neurologie 
en Neurochirurgie. Een belangrijk aan-
dachtspunt is het gebruik van geavan-
ceerde tools voor neuro imaging om de 
detectie, diagnose en behandeling van 
beroertes te verbeteren.

Bij een acute beroerte moet beeldvor-
ming onmiddellijk worden uitgevoerd 
en geïnterpreteerd, zodat voor iedere 

patiënt de juiste behandeling kan 
worden gevonden en uitgevoerd.

"Op een afdeling zoals de onze waar 
beroertes worden behandeld, is 24/7 
zorg nodig voor snelle en nauwkeu-
rige diagnose van patiënten die met 
een acute neurologische stoornis 
binnenkomen. Dat is nodig om de 
behandelingstrajecten te bepalen en 
de klinische uitkomsten voor patiën- 
ten te verbeteren”, legt dr. Becks uit. 
"Dit legt echter grote druk op onze 
afdeling Neuroradiologie, omdat 
geavanceerde beeldvormingstechnie-
ken nodig zijn, zoals hersenperfusie-
scans en 4D-CTA."

VISIONS sprak met dr. Anton Meijer,  
neuroradioloog, en dr. Ruud Becks, radioloog, 
van het Radboudumc in Nijmegen.

Het Potentieel  
van AI in de 
Klinische Praktijk

© 2023 CANON MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND
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Potentie voor krachtige 
beeldverwerking
De geautomatiseerde verwerking van de 
hersenperfusiescan en de ondersteuning 
van de detectie van intracraniële bloe-
dingen en occlusies van grote bloedvaten 
doen het grootste beroep op de workflow 
voor beeldvorming bij acute beroerte. 
Tijdige en toereikende behandeling van 
een beroerte is van essentieel belang om 
zo snel mogelijk re-vascularisatie van het 
vat te behalen en de schade aan het her-
senweefsel zo veel mogelijk te beperken. 

Radboudumc maakt gebruik van specia-
listische technieken voor neuro-imaging 
die mogelijk worden gemaakt dankzij 
de Canon Medical CT-systemen van het 
centrum, waaronder een Aquilion ONE 
/ PRISM Edition, voorzien van een 16cm 
brede detector, en een Aquilion Precision 
CT-scanner met ultra-hoge resolutie.

"De CT-systemen van Canon stellen ons 
in staat geavanceerde, dynamische beel-
den met een hoge resolutie te maken 
van de neurovasculaire anatomie en 

pathologie,” zegt dr. Meijer. "En met een 
speciaal Vitrea Advanced Visualization-
werkstation voor het verwerken van 
gegevens, kunnen we deze geavan-
ceerde beelden eenvoudig lezen. Het 
gebruik van beeldreconstructie op basis 
van deep learning (AiCE) is standaard in 
onze klinische praktijk en draagt bij aan 
een superieure beeldkwaliteit met min-
der ruis en verbeterde weefseldifferen-
tiatie. Het maakt het ons ook mogelijk 
om de stralingsdosis te verlagen."

"Geautomatiseerde verwerking van een 
hersenperfusiescan kan tijd besparen 
en cruciale informatie opleveren om 
de diagnose ischemische beroerte te 
bevestigen en de levensvatbaarheid 
van het weefsel in te schatten”, voegt 
dr. Becks toe. "Ondersteuning bij de 
detectie van intracraniële bloeding en 
occlusies van grote vaten is nuttig voor 
het kiezen van een behandeling bij 
acute gevallen, met name wat betreft 
intraveneuze trombolyse en mechani-
sche trombectomie."

"Abnormaliteiten kunnen subtiel 
zijn, maar toch klinisch relevant, 
bijvoorbeeld een kleine bloeding of een 
occlusie van een kleinere vertakking 
van de middelste hersenslagader. Er is 
grote behoefte aan ondersteuning van 
de workflow en geavanceerde beeld-
vormingsonderzoeken die makkelijk te 
lezen zijn”, merkt dr. Meijer op. "Dat kan 
worden verwezenlijkt door het imple-
menteren van een geautomatiseerde 
workflow en de integratie van AI-tools, 
zoals Automation Platform van Canon."

Veelbelovende resultaten
De afdeling Radiologie is momenteel 
bezig met het beoordelen van Canons 
Automation Platform voor CT en de 
resultaten zijn nu al zo veelbelovend 
dat de afdeling van plan is het platform 
in de klinische workflow op te nemen.

Afbeelding 1: CT-scan van de hersenen zonder 
contrast waarin een kleine subarachnoïdale 
bloeding in de centrale groeve aan de rechter-
kant is te zien.

Afbeelding 2: CTA van het hoofd waarop een 
korte-segmentocclusie van een vertakking van 
de middelste hersenslagader aan de linkerkant 
is te zien. Het Automation Platform kan helpen 
bij de detectie van een dergelijke vaatocclusie, 
wat van klinisch belang is, omdat dit het doel 
van de mechanische trombectomie zou zijn.

Links: dr. Ruud Becks, radioloog, 
Radboudumc. Rechts: dr. Anton Meijer, 

neuroradioloog, Radboudumc.
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Afbeelding 3: Hersenperfusiescan van de patiënt in afbeelding 2 waarop een perfusiedefect in de 
linkerhelft is te zien met een infarctkern en omringende penumbra.

"We verwachten dat de beeldvorming 
bij acute beroertes sneller en beter gaat 
met het Automation Platform, en dat 
de radioloog wordt ondersteund bij 
het stellen van de juiste diagnose en de 
artsen worden geholpen bij het kiezen 
van een behandeling”, zegt dr. Meijer. 

Het delen van gegevens en het gebruik 
van één workflow in het hele zie-
kenhuis zijn net zo belangrijk om de 
besluitvorming eenvoudiger te maken.

"Snelle toegang tot de beelden is belang-
rijk, zodat de neurologen en neuro-chi-
rurg kunnen besluiten om de patiënt te 
behandelen met intraveneuze trom-
bolyse, of om de patiënt over te dragen 
naar de angiokamer voor een mechani-
sche trombectomie”, legt dr. Meijer uit. 
"Efficiënte communicatie met uitwisse-
ling van beelden tussen ziekenhuizen 
is van belang om te besluiten of een 
patiënt naar een gespecialiseerd beroer-
tecentrum moet worden overgeplaatst." 

"De AI-tools van Canon bieden belang-
rijke informatie waarmee prioriteiten 
kunnen worden gesteld en de radioloog 
wordt ondersteund bij het lezen van 
de CT-onderzoeken. We zijn met name 
te spreken over de Insight Results van 
het platform, die een snel en duidelijk 
overzicht bieden van de onderzoeksre-
sultaten van NCCT, CTA en CT-perfusie", 
voegt dr. Becks toe.

"Er is nu ook een uniek perfusiealgo-
ritme beschikbaar op het Automation 
Platform, namelijk het Bayesian-
algoritme. Dit is een probabilistische 
schatting van de perfusiewaarden die 
bovendien niet vertragingsgevoelig is. 
Dit berekeningsmodel is minder gevoelig 
voor ruis en verbetert de diagnostische 
betrouwbaarheid bij het detecteren van 
een ischemische beroerte. Bovendien 
kan de Bayesian methode worden 
gecombineerd met het op AI gebaseerde 
algoritme voor beeldreconstructie, 'AiCE', 
dat voor de reconstructies wordt gebruikt 
om de ruis nog meer te verminderen", 
zegt dr. Meijer. "Het Bayesian-algoritme 
levert CT-perfusiebeelden van superieure 
kwaliteit op, waarbij er een heel goed 

Automation Platform, Powered by Altivity
Het Automation Platform (AP) van Canon Medical is 
een volledig geautomatiseerde oplossing op basis van 
AI die gebruikmaakt van deep learning algoritmen om 
de workflow te stroomlijnen, welke iedere keer weer 
snelle, bruikbare resultaten oplevert. Van het scannen 
tot aan de klinische beslissing wordt ondersteuning 
geboden in de vorm van toonaangevende technologieën 
gebruikmakend van Deep Learning. Hiermee worden 
de beelden verwerkt en aangeleverd, welke kunnen 
worden gebruikt voor nauwkeurige triage, het stellen van 
prioriteiten en het nemen van behandelingsbeslissingen.

Canon heeft tegelijkertijd met het AP het Stroke CT 
Package ontwikkeld. Dit is een reeks van op AI gebaseerde 
applicaties die zijn ontworpen om de workflow 
voor de behandeling van beroertes te stroomlijnen. 
Door de resultaten automatisch te bundelen in één 
overzicht en waarschuwingen te geven in het geval van 
abnormaliteiten, draagt het AP bij aan snelle triage om 
behandelingsbeslissingen te kunnen nemen. Het Stroke 
CT Package helpt de specialist om de beelden snel te 
analyseren en beoordelen, en de tekenen van ischemische 
en/of hemorragische beroerte binnen minuten te 
kunnen detecteren. Deze alles-in-een-oplossing biedt 
toegang tot de informatie die is vereist om patiënten een 
levensreddende behandeling te kunnen geven.

© 2023 CANON MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND
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Dr. Anton Meijer is radioloog op 
de afdeling Radiologie van het 
Radboud universitair medisch 
centrum in Nijmegen en is 
gespecialiseerd in neuroradiologie, 
radiologie van het hoofd en de nek 
en spoedeisende radiologie. Hij 
neemt deel aan klinische projecten 
en onderzoeken op het gebied van 
beeldvorming van neurovasculaire 
en neurodegeneratieve ziekten.

contrast is tussen structuren van grijze en 
witte stof. Op basis van de ruime ervaring 
is aangetoond dat kan worden vertrouwd 
op het algoritme bij patiëntselectie op 
basis van schattingen van de levensvat-
baarheid van het weefsel, wat van belang 
is voor de latere fasen (tot 24 uur na het 
eerste optreden van de symptomen)."

Eenvoudig te gebruiken
De toegevoegde waarde van het 
gebruiksgemak van het platform is 
mogelijk het grootst voor collega's met 
wat minder ervaring, zoals algemeen 
radiologen en radiologen in opleiding.

"Geautomatiseerde detectie van de 
pathologie in beelden kan ook onder-
steuning bieden bij het stellen van pri-

“We verwachten dat de beeldvorming 
bij acute beroertes sneller en beter gaat 

met het Automation Platform, dat de 
radioloog wordt ondersteund bij het stellen 

van de juiste diagnose en dat de artsen 
worden geholpen bij het kiezen van een 

behandeling.”
Dr. Anton Meijer, neuroradioloog, Radboudumc

oriteiten, omdat een onderzoek wordt 
gemarkeerd wanneer er een abnormali-
teit is gedetecteerd. Deze onderzoeken 
kunnen dan eerder worden gelezen 
door de radioloog", merkt dr. Meijer op.

"De feedback op de eerste tests van de 
radiologen die ervaring hebben met 
beeldvorming bij beroertes is dat het 
gebruik van het AP heel eenvoudig en 
intuïtief is en weinig training vereist. 
Dit zijn belangrijke aspecten die verder 
worden getest wanneer ander personeel 
de oplossing in een echte klinische 
setting gaat gebruiken", zegt dr. Meijer. 
"Het is belangrijk dat het platform in de 
klinische praktijk wordt geïmplemen-
teerd, zodat we onze ervaringen met het 
platform in de praktijk kunnen delen."

Verwachtingen managen
Gebruikers moeten goed weten wat 
het beoogde gebruik van een AI-tool is 
om de verwachtingen te managen.

"De tool voor LVO-detectie is bij-
voorbeeld getraind om occlusies van 
grote vaten in de anterieure bloeds-
omloop te detecteren met conventi-
onele CT-angiografie. Dat betekent 
dat distale vaatocclusies en vaat-
occlusies in de posterieure bloeds-
omloop (bijvoorbeeld trombose van 
de Arteria basilaris) niet kunnen 
worden gedetecteerd door de AI-tool. 
Daarom is de AI-tool geen vervan-
ging van de beoordeling van de 
CT-angiografie door een radioloog en 
geen vervanging van de radioloog die 
een arts in opleiding begeleidt. Het 
resultaat van de AI-tool moet worden 
gecontroleerd door de radioloog en 
moet worden verworpen in het geval 
van een foutnegatief of foutpositief 
resultaat", zegt dr. Meijer.  
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Dr. Ruud Becks is radioloog 
op de afdeling Radiologie 
van het Radboud universitair 
medisch centrum in Nijmegen. 
Hij is momenteel bezig met het 
afronden van een fellowship op 
het gebied van neuroradiologie 
met een focus op neurovasculaire 
beeldvorming en protocolopti-
malisatie. Dr. Becks is samen met 
dr. Anton Meijer betrokken bij 
de beoordeling van verschillende 
AI-oplossingen voor beroertes.

“ Geautomatiseerde verwerking van een 
hersenperfusiescan kan tijd besparen 
en cruciale informatie opleveren om 
de diagnose ischemische beroerte te 
bevestigen en de levensvatbaarheid 
van het weefsel in te schatten.” 
 
 Dr. Ruud Becks, radioloog, Radboudumc

"De eindgebruikers dienen bekend 
te zijn met het feit dat AI-modellen 
mogelijk niet kunnen generaliseren 
wanneer ze worden gebruikt in de 
klinische praktijk met heterogene 
populaties en beeldvormingsprotocol-
len, wat kan resulteren in diagnostische 
prestaties die minder goed zijn dan 
verwacht. Bovendien kan interactie 
met bestaande systemen. Bovendien 
kan interactie met bestaande syste-
men en interacties tussen mensen 
en kunstmatige intelligentie andere 
resultaten opleveren dan de rapporten 
gebaseerd op eerdere valideringson-
derzoeken. Daarom wordt aangeraden 
om het gebruik en de prestaties van het 
Automation Platform te controleren 
om te verzekeren dat het voldoet aan de 
eisen van de gebruikers en om de pres-
taties verder te verbeteren en nieuwe 
beeldvormingsfuncties (zoals ASPECTS 
en collaterale scores) op te nemen."

Geweldige kansen
De afdeling Radiologie van het 
Radboudumc heeft het afgelopen 
decennium nauw samengewerkt met 
Canon Medical Systems om nieuwe 
hardware- en softwareoplossingen voor 
beeldvorming te ontwikkelen en te imple-
menteren in de klinische praktijk, met 
name op het gebied van CT. Deze worden 
toegepast op verschillende orgaanstelsel, 
waaronder de buik, de borstkas, het spier- 
en skeletstelsel en de hersenen, waarbij 
wordt samengewerkt met klinische en 
preklinische experts in het veld.  

"Onze aandacht was voornamelijk 
gericht op het beoordelen van het 

Stroke CT Package op het AP, maar 
we zien kansen om een vergelijkbare 
workflow te integreren voor andere 
orgaandomeinen, zoals cardiovascu-
laire beeldvorming, traumatologie  
en oncologische follow-up", zegt  
dr. Meijer. "Ik denk dat het belangrijk is 
om te beseffen dat AI de praktijk gaat 
veranderen en ik denk dat binnen de 
neuroradiologie acute beroerte een van 
de voornaamste gebieden is waarin 
AI zeker een bijdrage gaat leveren. 
Uiteindelijk zal AI de snelheid en 
kwaliteit van de diagnosestelling  
bij acute beroerte sterk verbeteren, 
maar ik denk niet dat de radioloog 
wordt vervangen.” //

De nieuwe ingang van het Radboudumc.
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Wat is Automation Platform?
Het Canon Automation Platform is een zero-click oplossing op basis van AI die gebruikmaakt van 
deep learning om automatisch gegevens te organiseren en klinische workflows te stroomlijnen en 
daarmee de werklast te verminderen.

Automation Platform: automatische zero-click DICOM-verwerking voor het klinische zorgcontinuüm in ondernemingen.
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TECHNOLOGIE //  IT IN DE ZORG

•  Verzamelen en ordenen
Verzamelt, verwerkt en tagt klinisch relevante 
patiëntgegevens automatisch uit systemen, waaronder 
Advanced Intelligent Clear IQ Engine-beelden (AiCE).

•  Verwerken en categoriseren
Classificeert de binnenkomende DICOM-gegevens op 
intelligente en nauwkeurige wijze aan de hand van 
gegevenscategorisatie met een neuraal netwerk en stuurt 
de gegevens automatisch door naar de relevante klinische 
applicaties op basis van AI-regels.

•  Beelden evalueren en abnormaliteiten detecteren
Maakt gebruik van een reeks klinische applicaties (waarvan 
er veel worden aangestuurd door AI) om automatisch 
standaardresultaten voor interpretatie te produceren.

•  Resultaten en waarschuwingen genereren
Stroomlijnt klinische workflows met een samenvatting 
van de juiste kwalitatieve en kwantitatieve inzichten, met 
waarschuwingen voor potentieel acute aandoeningen, 
waarmee klinische besluitvorming wordt ondersteund.

Automation Platform stroomlijnt workflows, van het scannen tot het nemen van klinische 
beslissingen. Hierdoor wordt de snelle geautomatiseerde nabewerking van beelden betrouwbaar, 
biedt iedere keer weer bruikbare resultaten, gevolgd door nauwkeurige triage.

Automation Platform omvat de kracht van Artificial Intelligence Deep Learning-algoritmen welke 
automatisch alle beelden organiseren, normaliseren en verwerken. Het platform voert de volgende 
geautomatiseerde taken uit:

Automation Platform – Klinisch product
Automation Platform omvat gevalideerde klinische 
applicaties die in verscheidene klinische zorgcontinuüms 
kunnen worden gebruikt en volledig zijn geïntegreerd in 
deze workflows en klinische systemen. 

De eerste reeks oplossingen die is ontworpen voor 
het Automation Platform richt zich op beroertes, met 
automatische analyse van beelden om de toestand van 
een beroerte volledig te karakteriseren en onmiddellijke 
informatie te verstrekken aan spoed- en beroerteteams om 
de klinische evaluatie en behandeling te ondersteunen.

Door snelle, reproduceerbare en consistente resultaten 
te bieden, helpt het zero-click Automation Platform om 
variabiliteit onder artsen te verminderen en de workflow 
voor het personeel aanzienlijk te verbeteren. // 

© 2023 CANON MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND
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Canon Medical Systems heeft sinds de oprichting van de oorspronkelijke onderneming in 1914 
nogal wat veranderingen ondergaan en invloeden van buitenaf verwerkt. Met groot succes. Want 
Canon Medical Systems is sterker dan ooit, net als haar visie op de zorg van de toekomst. Het 
wereldwijde én lokale succes is mede te danken aan de ijzersterke salesteams. We halen de zeven 
leden van het Nederlandse team voor de microfoon voor een introductie. 

Gelijkwaardigheid
“Ons succes realiseren we als team. 
Als er één term is die ons bedrijf 
karakteriseert, dan is dat wel gelijk-
waardigheid”, trapt William Kok het 
interview af. Kok is Regional Sales 
Manager en een van de oudgedienden 
die bovendien een schat aan ervaring 
heeft meegenomen vanuit Oldelft 
Benelux, dat in 2018 integreerde 
met Canon Medical Systems. Hij 
zit al jaren bij het salesteam, net als 
collega-seniors Paul Kassenaar en 
Arie Munne. Martijn van der Meijs 
en Tom van Slingerland zijn redelijk 
recentelijk overgekomen van het 
applicatieteam van Canon Medical 
Systems, respectievelijk in 2019 en 
2022. Ook Niko Snijders maakte in 
2022 de overstap naar Zoetermeer. De 
man met de meeste jaren ervaring is 
Lo Wuite; hij is sinds 1990 verbonden 
aan het toenmalige Toshiba Medical 
Systems en werd in juli 2018 directeur 
van de Nederlandse vestiging van 
Canon Medical Systems.

“Gelijkwaardigheid is inderdaad een 
belangrijk kenmerk van onze organi-
satie”, vult Wuite aan. “Alle raderen 
zijn even belangrijk, omdat we niet 
voor onszelf werken maar samen de 
best mogelijke dienstverlening willen 
realiseren voor onze eindklant. Een 
buitenstaander zou dit misschien 
opportunistisch vinden klinken, 

INTERVIEW // TEAM NL // Sales

Het Salesteam van Canon Medical 
Systems Nederland: Zeven Individuen 
met de Slagkracht van een Elftal

maar ik weet uit ervaring dat deze 
kernwaarde wel door het hele bedrijf 
beleefd wordt. En onze klanten weten 
dat ook.“  

Don’t fake it, make it
Canon Medical Systems is van 
oorsprong een Japans bedrijf, en de 
waarden die in de Japanse samenle-
ving al jaren gelden, zijn nog steeds 
prominent aanwezig. Overleg en 
samenwerking zijn cruciaal om tot 
het einddoel te komen. In het geval 
van Canon Medical Systems is dat een 
tevreden klant, die zich langdurig 
aan de organisatie verbindt omdat ze 
uitstekend werk levert. “Vanuit die 
filosofie gaan we uiterst zorgvuldig te 
werk. Of het nou gaat om de ontwik-
kelingen van nieuwe producten of 
om een nieuw traject bij een klant, 
we laten ons niet gek maken. En wij 
maken onze klant niet gek met gou-
den bergen. Waar andere leveranciers 
nog wel eens ‘fake it until you make 
it’ aanhangen om een klant binnen te 
halen, gaan wij juist tegenovergesteld 
te werk”, besluit Wuite. 

Canon Medical Systems 
Nederland
De wereldwijde Canon-kernwaarden 
‘zorgvuldigheid’ en ‘gelijkwaardigheid’ 
kennen – zoals het Nederlanders 
betaamt – natuurlijk wel een lokale 
invulling. Volgens Munne zit Canon 

Medical Systems Europe dan ook niet 
toevallig in Zoetermeer, en niet in een 
stad in een ander Europees land. "Op 
het gebied van medische beeldvor-
mingsapparatuur loopt Canon Medical 
Systems voorop. Daardoor hebben wij 
als Nederlands salesteam een belang-
rijke signaalfunctie”, zegt Munne. ”Ons 
team krijgt vaak als eerste te maken 
met nieuwe vragen en issues vanuit de 
markt, nog voordat de rest van Europa 
daarmee geconfronteerd wordt. Dus 
gelijkwaardigheid: absoluut! Maar 
daarbij nemen wij hier in Nederland 
ook de verantwoordelijkheid om die 
voorsprong van Canon te behouden 
en te delen met onze internationale 
collega’s.”

Salesteam
De oplettende lezer ziet verschillende 
functiebenamingen staan bij de leden 
van het salesteam. Maar de klant die 
veel met het team te maken heeft, 
weet dat er eigenlijk geen verschil 
bestaat tussen de Regional Sales 
Manager en de Accountmanager. 
De verschillen in titels zijn puur een 
voortvloeisel uit de integratie van 
Oldelft, en zijn voor het takenpakket 
van de teamleden niet van belang. 
Hoewel ieder lid natuurlijk zijn eigen 
specialisaties en voorkeuren heeft, 
zoals weergegeven in de kaders, 
zijn de verantwoordelijkheden en 
skills vrijwel gelijk. “Einzelgängers 
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hebben we bij ons niet, we schakelen 
elkaar in als dat relevant is”, zegt van 
der Meijs. “Dat maakt ons team zo 
sterk.” In tegenstelling tot andere 
landen heeft Canon Medical Systems 
Nederland ook geen productmana-
gers. “Zoals de naam al zegt, beheren 
onze accountmanagers accounts, en 
geen producten. De rol van product-
manager zoals die in andere landen 
bestaat, wordt bij ons ingevuld door 
de accountmanagers samen met de 
applicatiespecialisten.”

“Over skills gesproken”, zegt van 
Slingerland: “ik denk dat we een 
gedeelde skillset hebben die een com-
binatie is van ‘compatibele verschillen’. 
Ons team is namelijk een mooie mix 
van kennis en ervaring. Ik kom zelf 
bijvoorbeeld uit de ziekenhuiswereld 
en heb onder andere gewerkt als 
radiodiagnostisch laborant. Collega 
Kassenaar heeft geen medische, maar 
een technische achtergrond. Niko 
is dan weer gespecialiseerd in work-
flow-software. Dit resulteert in een 
uitgebalanceerd team, dat weet hoe 
je een klant uitvraagt over zijn – soms 
latente – behoeften, hoe en met welke 
producten je een oplossingstraject 
vormgeeft, welke mensen je aan klant-
zijde aan tafel zou moeten hebben om 
die oplossing optimaal te laten landen, 
en hoe je zorgt dat je klant volledig 
ontzorgd wordt.”

Oplossing in plaats van 
apparatuur
Op de vraag of de producten van 
Canon Medical Systems zich niet zelf 
verkopen, reageert het salesteam 
collectief met een grote glimlach. 
Paul Kassenaar: “Wij leveren inder-
daad uitstekende oplossingen en de 
markt weet dat. Maar die van onze 
concurrenten zijn ook niet slecht, om 
heel eerlijk te zijn. Dus op dat gebied 
ontlopen we elkaar niet zo veel. Waar 
ons salesteam zich wel op onder-
scheidt, is op klantbeleving, visie en 
ontzorging. Als je met Canon Medical 
Systems in zee gaat, weet je dat wij er 
ook nog zijn nadat je je handtekening 
gezet hebt. Wij ontzorgen je volledig, 
en ook de komende 10 jaar. Hoe goed 
onze apparatuur ook is, het gaat er 
voor de gebruiker meestal niet om of 
een CT in 0,25 seconden of in 0,275 
seconden ronddraait. Het gaat erom 
dat zijn uitdaging opgelost wordt, dat 
wij hem helpen zijn patiënten optimaal 
te begeleiden in hun traject.”

Wuite vult aan: “En dan komen we toch 
weer op die gelijkwaardigheid binnen 
ons bedrijf, en het samen optrekken 
om een klant zo goed mogelijk te 
bedienen. Door die filosofie zijn de 
lijnen bij Canon Medical Systems kort. 
Een klant die Canon Medical Systems 
belt, wordt niet van het kastje over zes 
schijven naar de muur gestuurd.  

Het hele bedrijf kent onze klant én 
zijn contactpersoon. Trouwens, in 
dit collectieve traject verdienen de 
service- en applicatieteams wel een 
aparte vermelding, vinden wij bij 
sales. Deze specialisten in het veld 
blijken telkens weer onmisbaar om 
de klantbeleving die we beloven ook 
waar te maken.” 

Toekomst
Als het product dat Canon Medical 
Systems verkoopt feitelijk haar 
totaaloplossing voor de klant is, hoe 
ziet de toekomst er dan uit voor een 
van de belangrijkste spelers op het 
gebied van hoogwaardige medische 
beeldvormingsapparatuur? Als je het 
William Kok vraagt, raken dienstver-
lening en product steeds meer met 
elkaar vervlochten en vult Canon 
Medical Systems haar visie steeds 
verder in aan de hand van de patient 
journey van de toekomst. “Ik ben 
ervan overtuigd dat Canon Medical 
Systems de juiste partij is om issues 
te signaleren en aan te pakken. En 
dat mogen gerust grote, sectorbrede 
issues zijn, zoals de personeelstekor-
ten in ziekenhuizen. Met de efficien-
cyslag die wij mogelijk maken door 
de inzet van onze apparatuur en de 
bijbehorende AI-features en slimme 
workflows, bieden we bijvoorbeeld al 
een deeloplossing voor het gebrek aan 
mankracht.” 
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Qua efficiency is de reconstructietech-
nologie Advanced intelligent Clear-IQ 
Engine (AiCE), de eerste methode voor 
Deep Learning Reconstruction ter 
wereld, dan weer een perfect voor-
beeld. En AI wordt steeds belangrijker, 
vindt het salesteam. Kunstmatige 
intelligentie kan de specialisten 
helpen de scans sneller te beoordelen, 
AI kan ‘op eigen initiatief’ de voor de 
hand liggende casussen uit het pati-
entenbestand filteren en artsen op die 
manier op de casussen zetten die echt 

nog een specialistische, menselijke 
blik vereisen. 

Niko Snijders vult aan: “Verder ben ik 
ervan overtuigd dat Canon Medical 
(Informatics) voor de gehele sector de 
langetermijnoplossing heeft om de over-
load aan bestanden terug te brengen. 
Door deze in ons Canon Vendor Neutral 
Archive op te slaan, kunnen ze regionaal 
worden gedeeld zonder te kopiëren en 
staat alle relevante informatie bij elkaar 
voor alle betrokken medici.” 

Wuite sluit af: “Dit soort overpeinzin-
gen bewijst eens te meer dat ons merk 
en onze visie ijzersterk zijn, ook in 
Nederland. En dat is mede te danken 
aan ons sterke salesteam, dat zich 
trouwens tijdens COVID en tijdens 
de afwezigheid van een van onze 
collega’s niet uit het veld heeft laten 
slaan. Met het onderlinge vertrouwen 
en onze wil om als team resultaten 
neer te zetten, ben ik ervan overtuigd 
dat wij de markt blijven bedienen en 
de sector innoveren.” //
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TREFWOORD: 

Radiodiagnostiek 

NAAM: 

William Kok

FUNCTIE: 

Regional Sales Manager 

SPECIALISATIE: 

Conventionele röntgen

TREFWOORD: 

Oldelft 

NAAM: 

Paul Kassenaar

FUNCTIE: 

Regional Sales Manager  

SPECIALISATIE: 

MRI en vasculair

TREFWOORD: 

Toshiba 

Het 
Sales 
Team
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KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK // MULTIMODALITY // Procurement, Delivery & Installation, Training, SOS Service, Generic Survey

De resultaten van de surveys 
geven ons een beter inzicht in 
de behoeften van de klanten en 

geven ons input voor mogelijke verbete-
ringen. Dankzij uw feedback, konden we 
het afgelopen jaar weer leren en groeien 
als bedrijf, wat resulteerde in (opnieuw) 
zeer hoge tevredenheidsscores.

Hoewel uw tevredenheidsscore al op 
een zeer hoog niveau ligt, kunt u er 
zeker van zijn dat wij niet stil zullen 
blijven zitten. Wij zullen blijven wer-
ken aan verbeteringen om tegemoet te 

Al decennialang zet Canon Medical de mening van de klant centraal in al haar activiteiten, uiteraard ook in 
de Nederlandse tak van het bedrijf. In 2015 heeft Canon Medical stappen gezet om sneller en beter te kun-
nen reageren op feedback van klanten. Het Klanttevredenheidsonderzoek werd verhoogd van een eenma-
lige, 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 educatie 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).

komen aan uw veranderende behoef-
ten en eisen en de algemene marktom-
standigheden in de gezondheidszorg.

Terwijl we werken aan verdere verbete-
ring van onze diensten, is uw mening 
van onschatbare waarde en we hopen dat 
u ons blijft voorzien van uw feedback!

Naast de bovengenoemde enquêtes 
hebben wij in november 2022 ook een 
algemene enquête gelanceerd. Die 
werd verzonden aan meer dan 21.000 
Europese Canon Medical klanten.

Deze algemene enquête wordt om de 
twee jaar gehouden om de tevreden-
heid te meten van onze klanten die de 
afgelopen twee jaar geen van de andere 
bovengenoemde enquêtes hebben 
ontvangen. Wij zullen deze resultaten 
delen in onze volgende VISIONS editie.

Volgend jaar rond deze tijd zullen 
we onze 2023 resultaten van het 
klantenonderzoek delen inclusief de 
resultaten van onze algemene enquête. 
- Op nog een jaar met fantastische en 
leerzame reacties. //

Training

AANBEVELING
86% geeft een 9 of 10 op de 
vraag in hoeverre zij Canon 
Medical zouden aanbevelen 

(van 0-10) aan anderen op 
basis van hun ervaring met 

Training

Gemiddelde score

9,5

Procurement

AANBEVELING
70% geeft een 9 of 10 op de 
vraag in hoeverre zij Canon 
Medical zouden aanbevelen 

(van 0-10) aan anderen op 
basis van hun ervaring met 

Procurement

Gemiddelde score

9,3

Delivery & Installation

AANBEVELING
83% geeft een 9 of 10 op de 
vraag in hoeverre zij Canon 
Medical zouden aanbevelen 

(van 0-10) aan anderen op 
basis van hun ervaring met 

Delivery & Installation

Gemiddelde score

9,4

SOS Service

AANBEVELING
75% geeft een 9 of 10 op de 
vraag in hoeverre zij Canon 
Medical zouden aanbevelen 

(van 0-10) aan anderen op 
basis van hun ervaring met 

SOS Service

Gemiddelde score

8,7

Uw Feedback Zorgt voor 
Onze Ontwikkeling
Resultaten Europees Klanttevredenheidsonderzoek 2022

© 2023 CANON MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND
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In het Beste Geval Maak je 
Elkaar als Leverancier en 
Klant Beter
De Kompaan, gevestigd in Ommen, is een onafhankelijke spoed- en 
specialistenkliniek voor katten en honden. Op verwijzing werken veel 
dierenartsen uit Noord- en Oost-Nederland met de kliniek samen om 
ernstig zieke huisdieren de best mogelijke zorg te geven. Met haar 
tenaamstelling eert de praktijk het verbond dat kan bestaan tussen mens 
en dier - een kompaan is een ‘maatje’. Erkende veterinair specialisten 
bieden een aanvulling op wat de ‘’eigen’’ dierenarts voor patiënten kan 
betekenen: een correcte diagnose langs de kortst denkbare route verkrijgen 
en daarnaast optimale behandeling. Sinds 2020 wordt er bij De Kompaan 
gewerkt met de Aplio i600 van Canon Medical.

CASE // ECHOGRAFIE // Veterinair, Aplio i600

Rob Gerritsen, dierenarts-internist en cardioloog bij 
De Kompaan: ‘’Als het effect van een door de eigen 
dierenarts ingestelde behandeling tegen de verwach-

ting in onvoldoende is of niet aanhoudt, kan een bezoek aan 
een veterinair specialist heel zinvol zijn. Met mijn team heb 
ik mij waar mogelijk toegelegd op de patiënt voor wie de 
tijd dringt; vrijwel alle diagnostiek is op afroep inzetbaar en 
we beschikken daarnaast over uitgebreide faciliteiten voor 
verdere behandeling. Via een eigen bloedbank bijvoorbeeld, 
kunnen we onze patiënten (katten en honden) zo nodig van 
bloedproducten voorzien. Oncologische patiënten behan-
delen we chirurgisch maar ook met chemotherapie. In onze 
geklimatiseerde intensive care unit vangen we benauwde 
dieren op. Benauwdheid en de paniek die daarmee gepaard 
gaat is erger dan pijn, vertel ik eigenaren altijd. We doen er 
alles aan om te voorkomen dat een huisdier lijdt, terwijl we 
wachten op het effect van de behandeling.”

“Leveranciers zien wij als belangrijke partners. In het beste 
geval maak je elkaar beter... We gaan dan ook niet over 
één nacht ijs; aan investeringsbeslissingen over medische 
apparatuur gaat een zorgvuldig proces vooraf, waarbij we 
onze huidige en toekomstige behoeften afzetten tegen 
wat er op de markt is. Dat resulteert in aankopen met 
een goede prijs-kwaliteitverhouding en een uitstekende 
performance over langere tijd. Over de Aplio i600 met toe-
behoren ben ik erg tevreden. De beeldkwaliteit 2D alleen 
al, toch de basis, is prachtig. Vergeet niet: in mijn praktijk 
krijg ik de Shih Tzu pup van 8 ons op tafel, maar ook de 
Bordeaux dog van 80 kg.”

Case 

PATIËNT: 

Labrador, 10 jr, reu

KLACHT:

Verminderd uithoudingsvermogen

BEVINDINGEN:

Concentrische hypertrofie van de linker en rechter ven-
trikel, verlaagde systolische bloeddruk, sterk verhoogde 
cardiale biomarkers NT-proBNP en cTn-I. 

PATHOLOGIE:

Macroscopische bevindingen: tumormetastases in 
longen, nieren, milt, pancreas, lever, vet en skeletspieren. 
Cerebrum: multifocale, acute microbloedingen. 

MICROSCOPIE:

Iin diverse organen een sterk infiltratief groeiende 
spoelcellige neoplasie met een matig pleiomorf cel- en 
kernbeeld en regelmatig delingsfiguren. Frequent belij-
nen de tumorcellen met bloed gevulde holtes.

DIAGNOSE:

Uitgebreid gemetastaseerd hemangiosarcoom, zeer 
waarschijnlijk primair uitgaand van het myocard.

Rob Gerritsen, dierenarts-internist 
en cardioloog bij De Kompaan.
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Aplio i600
De Kompaan beschikt over een Aplio i600 die behalve voor 
abdominaal onderzoek wordt ingezet voor echocardiografie. 
De Aplio biedt veel tools voor intelligente workflow onder-
steuning en automatisering,, die helpen om snel resultaten 
te behalen met een consistente hoge kwaliteit, ongeacht de 
toestand van de patiënt.

De lichtgewicht transducers van het systeem zijn ontworpen 
om de efficiëntie te verhogen en worden gekenmerkt door 
een uitstekende klinische veelzijdigheid, ergonomische 
vormen en dunne, superflexibele kabels. De transducers 
van de Aplio i600 leveren een uitstekende beeldkwaliteit en 
reageren met grote flexibiliteit op de meest uiteenlopende 
klinische toepassingen.

Gebruikers ervaren met Color flow imaging ongeëven-
aarde details en definitie op de Aplio i600. Superb Micro-
vascular Imaging (SMI) breidt het bereik van de zichtbare 
bloedstroom uit om laag-snelle microvasculaire stroom te 
visualiseren die nooit eerder is gezien met diagnostische 
ultrasound.

Zowel de drukke arts als de patiënt profiteren van beeldvor-
ming met hoge resolutie en volumetrische ultrasound. De 
uitgebreide volumebeeldvormingssuite van de Aplio i600 
breidt diagnostische mogelijkheden uit naar de volgende 
dimensie van beeldvorming met een buitengewone beeld-
kwaliteit en een workflow zonder compromissen. //

Concentrische hypertrofie van de linker ventrikel alsmede een verdikte 
rechter ventrikel vrije wand.

M-mode registratie (SA) van de linker ventrikel.  Het interventriculair 
septum (21.3 mm) en de linker ventrikel vrije wand (16.0 mm) in diastole 
zijn sterk verdikt.  De rechter ventrikel vrije wand is eveneens verdikt.

Myocard met een uitgebreid infiltratief groeiend sarcoom, waarbij de 
neoplastische cellen op meerdere plaatsen met erythrocyten gevulde 
holtes belijnen (pijlen). Hematoxyline en eosine kleuring. 
(Foto: dr G.C.M. Grinwis, Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum, 
Universiteit Utrecht).
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‘’In 2022 is alle MRI-activiteit hervat en wordt automatisering 
de standaard’’, aldus Thierry Munier, Europees Directeur MRI 
bij Canon Medical Systems Europe, die aan VISIONS vertelt wat 
klanten in 2023 aan nieuwigheden kunnen verwachten.

‘’We zijn terug op een bijna traditioneel 
operationeel niveau binnen de organi-
satie, en met gebruikers of toekomstige 
klanten, die we weer hebben kunnen 
ontmoeten tijdens productpresenta-
ties of conferenties zoals de ECR, JFR 
of SIRM. We konden opnieuw site 
visits opstarten en potentiële klanten 
meenemen op tournee.’’

Door de COVID-19-pandemie stond de 
MRI-verkoop in 2020 en begin 2021 
even op pauze, maar de activiteit is 
hervat met een sterke toename van 
nieuwe installaties en vervangingen. 
‘’Er is een grote vraag naar MRI-
oplossingen omdat patiënten die 
hun zorgtraject voorheen hadden 
afgebroken, nu zijn teruggekeerd', legt 
hij uit. ‘’Er is een lange wachtlijst en we 
moeten zo snel mogelijk reageren. We 

kunnen geen tijd verliezen aan tussen-
tijdse operaties die niet bijdragen aan 
het stellen van een diagnose.’’

Huidige markttrends
De pandemie heeft de toch al krappe 
middelen onder druk gezet, en er is een 
zeer grote belangstelling voor verbete-
ring van de workflow door middel van 
automatisering.

‘’De gezondheidszorg is zowel finan-
cieel als qua personeel uitgeput. 
Het is moeilijk geschoold personeel 
te werven en er zijn steeds minder 
radiologen en technici. Artsen moeten 
steeds meer taken uitvoeren en er is 
veel burn-out. De systemen moeten 
gebruiksvriendelijker worden en de 
workflow moet steeds eenvoudiger en 
sneller worden.’’

Meer Automatisering en 
Real-time Analyse Winnen 
Momentum in 2023

INTERVIEW // MAGNETISCHE RESONANTIE // Vantage Fortian, Vantage Orian, Vantage Galan, Vantage Elan

VISIONS sprak met Thierry Munier, Europees 
directeur MRI bij Canon Medical Systems 
Europe, over wat klanten dit jaar kunnen 
verwachten in termen van nieuwigheden.
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Automatisering wordt de standaard, 
maar er zijn volgens Thierry nog 
enkele obstakels die moeten worden 
aangepakt. ‘’Hoewel veel bedrijven 
software leveren die workflow-gemak 
mogelijk maakt, zijn deze oplossingen 
meestal gericht op specifieke toepas-
singen. En in tegenstelling tot CT, die 
steeds gespecialiseerder wordt, dient 
een MRI-scanner traditioneel alle 
doeleinden binnen een ziekenhuis. 
We hebben ofwel een algemenere 
oplossing voor nabehandeling nodig, 
ofwel een heleboel kleine bouwstenen 
die aan alle behoeften voldoen", stelt 
hij voor.

Verkopers van beeldvormingsappara-
tuur hebben niet de middelen om voor 
elke toepassing oplossingen te ontwik-
kelen, dus de markt zal waarschijnlijk 

evolueren naar een marktplaatsstijl en 
samenwerkingsverbanden aangaan 
met AI-bedrijven, voorspelt hij. ‘’Er zijn 
zoveel verschillende en uiteenlopende 
verzoeken dat één soort software 
niet alle klinische doelgebieden kan 
beantwoorden, vooral bij MRI, waar de 
beeldtypen sterk variëren afhankelijk 
van de anatomie.’’

De uitdaging zal zijn om aan de ver-
schillende behoeften van de klanten 
te voldoen en hen te begeleiden bij 
het uitvoeren van geautomatiseerde 
nabewerkingstaken.

2022 was een mijlpaal voor Canon 
Medical met de lancering van het 
Vantage Fortian 1,5T MRI-systeem, dat 
inmiddels al is geïnstalleerd in Japan, 
Spanje, Frankrijk en Duitsland, met 

meer installaties in het vooruitzicht. 
Het is een marketing- en verkoopsuc-
ces geweest. ‘’We hebben 14 scanners 
verkocht sinds de lancering van het 
systeem in juli en de feedback van 
de geïnstalleerde apparatuur is zeer 
positief’’, zegt Thierry. 

De Vantage Fortian werd gelanceerd 
samen met nieuwe functies die veel 
verbeteringen met zich meebrengen, 
die ook zijn toegevoegd aan andere 
apparatuur in het portfolio, zoals de 
Orian 1.5T en de Galan 3T systemen.

'De betrouwbaarheid en reproduceer-
baarheid van MR-beelden worden 
voortdurend verbeterd, en we zijn 
er erg trots op dat we oplossingen 
ontwikkelen die voldoen aan de 
behoeften van onze gebruikers en hun 

Canon Medical’s MRI-portfolio.

Vantage Galan 3T

Vantage Orian / Encore Upgrade

Vantage Fortian Vantage Orian 1.5T

Vantage Elan NX Edition
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“ MRI is elke dag opnieuw een boeiende 
modaliteit met permanente innovatie voor 
decennia die komen gaan. Onze "Made 
For Life"-filosofie is verankerd in onze 
MRI-ontwikkelingsstrategie om snelle, 
gemakkelijke, betrouwbare en efficiënte 
MRI-diagnoseoplossingen te bieden.” 
 
Thierry Munier, Europees Directeur MRI,  
Canon Medical Systems Europe

diagnostische efficiëntie verbeteren', 
aldus Thierry. ‘’Een deel van de rol van 
mijn team is om de behoeften van de 
gebruikers te begrijpen en deze door te 
geven aan ons hoofdkantoor in Japan, 
waar ingenieurs producten kunnen 
ontwikkelen die een verschil maken.’’

De horizon van 2023 en verder
Er staan dit jaar veel spannende dingen 
op de planning, met de introductie van 
functies als Auto Consult Brain, een 
volledig geautomatiseerde procedure 
die alle stappen van een onderzoek 
omvat, van de positionering van de 
patiënt tot de beeldanalyse en de 
rapportage, met live automatisering 
tijdens het onderzoek. ‘’De keuze van 
de sequenties houdt automatisch 
rekening met de voorgeschiedenis 
van de patiënt', legt hij uit. ‘’De 
software haalt automatisch het vorige 
protocol terug via het PACS of RIS, 
en programmeert hetzelfde type 
onderzoek met dezelfde positionering 
van de coupes, wat geweldig is voor de 
reproduceerbaarheid.’’
 
Aan het einde van het basisprotocol 
worden de gegevens naar de automati-
sche analysesoftware gestuurd, terwijl 
de patiënt nog op de onderzoekstafel 
ligt, en het systeem vergelijkt twee 
soorten beelden (FLAIR en diffusie) 
om te zien of er een inconsistentie is 
tussen de twee.

© 2023 CANON MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND

Afhankelijk van de resultaten laat het 
systeem weten dat er geen aanvul-
lende informatie nodig is of stuurt het 
een instructie om het onderzoek te 
voltooien met of zonder contrastvloei-
stof. Het protocol wordt in real time 
gestuurd door de resultaten van het 
automatiseringsplatform.

"Automatiseringssystemen en real-
time analyse zullen in de komende 20 
jaar wijdverbreid raken", aldus Thierry. 
‘’De competentie is er niet noodzake-
lijkerwijs. Teleradiologie ontwikkelt 
zich meer en meer, dus er kan een 
medisch supervisor ter plaatse zijn, die 
misschien geen vaardigheden heeft 
in medische beeldvorming. Real-time 
automatisering zal een impact hebben 
op de manier waarop beeldvormings-
diensten worden georganiseerd.’’

Auto Consult Brain zal zich eerst 
richten op beroertes, om een vroegere 
diagnose en behandeling mogelijk te 
maken. Andere toepassingen zullen 
volgen, zoals oncologie, multiple scle-
rose, prostaat- en MSK-beeldvorming.

Een andere interessante release in 
2023 is de introductie van Precise 
IQ Engine (PIQE), een AI-gestuurd 
hulpmiddel dat al wordt gebruikt 
bij CT-scans om de beeldresolutie te 
verbeteren. Bij MRI zal de software het 
mogelijk maken een hoge resolutie te 

verkrijgen op standaardacquisities met 
kleine matrices, door het algoritme toe 
te passen op de ruwe data. De oplossing 
zal overal toepasbaar zijn.

"Bij MRI willen we gaan voor resolutie 
van fijne anatomieën zoals de knie, de 
cirkel van Willis, of kleine anatomische 
structuren zoals de hypofyse en het 
binnenoor," zegt hij. "Technieken voor 
bewegingscorrectie zijn ook verder door-
ontwikkeld, met de toevoeging van AI.’’

De uitdagingen voor MRI blijven het 
verkorten van de onderzoekstijd en het 
verbeteren van de beeldkwaliteit om de 
diagnostische efficiëntie te vergroten, 
hetzij met fijnere beelden, hetzij met 
nieuwe acquisitietechnieken, gericht 
op de vermindering van bewegingsar-
tefacten te verminderen.

Er is geen twijfel dat toekomstige 
apparatuur deze beperkingen zal 
helpen overwinnen, meent Thierry. ‘’Ik 
ben gezegend dat ik werk in een moda-
liteit die zich nog steeds ontwikkelt. 
Ik ben 35 jaar geleden begonnen en ik 
leer nog elke dag bij. Het is altijd ver-
rassend om te zien dat dingen waarvan 
we dachten dat ze onmogelijk waren, 
dat toch worden, dankzij de vooruit-
gang in wetenschap en technologie. 
We slagen erin problemen op te lossen 
waarvan we eerder dachten dat ze 
onoplosbaar waren.'' //
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Afgebeeld: Aquilion ONE / PRISM Edition 
van Canon Medical.
Het scannen van een 125 miljoen jaar oud 
deel van een dinosaurusskelet.

Canon Medical helpt een team onderzoekers in België bij het 
bestuderen van een 125 miljoen jaar oud dinosaurusskelet om 
een uniek inzicht te bieden in het gedrag en de gezondheid van 
deze oeroude dieren die 66 miljoen jaar geleden op mysterieuze 
wijze verdwenen. Dinosauriërs waren grote en sterke wezens die 
meer dan 200 miljoen jaar geleden op Aarde leefden. Maar, net 
zoals alle andere levensvormen op deze planeet, konden ze ziek-
tes krijgen, waaronder kanker, infecties en – volgens een onder-
zoeker van het Belgische Museum voor Natuurwetenschappen in 
Brussel – misschien zelfs artritis.

Aleontoloog Filippo Bertozzo is 
verantwoordelijk voor het digi-
taliseren van de indrukwek-

kende verzameling dinosauriërs van 
het museum, die 30 iguanodons omvat 
die bijna 150 jaar geleden zijn opgegra-
ven in een kolenmijn in Bernissart, in 
de buurt van de grens met Frankrijk. 
Bertozzo doet onderzoek naar een van 
de grootste dieren van de groep, een 
zeven meter lange iguanodon met een 
ongebruikelijke set wervels.

Bertozzo vertelt in het interview met 
VISIONS over de eerste keer dat hij de 

merkwaardige botten onder ogen kreeg, 
toen hij een paar jaar geleden aan zijn 
PhD werkte. "Ik deed onderzoek naar 
laesies, pathologieën, tumoren en infec-
tieuze ziekten bij dinosauriërs, vooral bij 
dieren die verwant zijn aan iguanodons. 
Dat zijn grote plantenetende dino's die 
tijdens het Onder-Krijt leefden”, legt hij 
uit. "Eén van de dieren viel mij op, omdat 
deze twee wervels had met symptomen 
van een mogelijk heel interessante 
ziekte. In plaats van dat de wervels zoals 
gebruikelijk van elkaar gescheiden 
waren, waren ze onder het wervellichaam 
overgroeid met een benig kapsel."  

De Nieuwste CT-technieken 
Onthullen het Geheime 
Leven van Dinosauriërs

INTERVIEW // COMPUTERTOMOGRAFIE // Aquilion ONE / PRISM Edition, dinosauriërs
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“We hebben van dinosauriërs alleen botten, 
geen bloed, spieren of DNA. Soms kunnen 

we aan de hand van een MRI- of CT-scan 
van de binnenkant of met een andere 

beeldvormingsmethode iets nieuws leren.”

Toentertijd was het onmogelijk om  
het onderdeel mee te nemen zonder 
het hele skelet uit elkaar te halen.  
Als onderdeel van zijn nieuwe 
functie in het Brusselse museum 
kon Bertozzo echter verder onder-
zoek doen naar dit merkwaardige 
onderdeel van het skelet. Hij sprak 
ook af met Anne Schulp, hoogleraar 
Vertebratenpaleontologie aan de 
Universiteit van Utrecht en onder-
zoeker bij het Naturalis Biodiversity 
Center in Leiden, die regelmatig 
samenwerkt met Canon Medical en 
gebruikmaakt van de CT-faciliteit in 
het hoofdkantoor in Zoetermeer.

Prof. Schulp nam contact op met  
John van Gulik, Europees manager 
CT voor de klinische markt bij Canon 
Medical Systems Europe, die de jonge 
onderzoeker uitnodigde om het  
skeletdeel te scannen met de Aquilion 
ONE / PRISM Edition-scanner in 

Zoetermeer. De interpretatie van 
de CT-scan helpt Bertozzo om zijn 
vermoedens te bevestigen. "De 
diagnose is nog niet officieel, maar 
ik denk dat het artritis spondylitis 
is”, zegt hij. Met beeldvorming wordt 
de kans dat paleontologen kunnen 
begrijpen wat er met een dinosaurus 
is gebeurd groter en kan er een 
nauwkeurigere diagnose worden 
gesteld, legt hij uit.

"In de meeste gevallen moeten we 
de ziekte van de binnenkant kunnen 
bekijken. We hebben van dinosau-
riërs meestal alleen botten en geen 
bloed of genomen, en weke delen 
zijn erg zeldzaam. Aan de buiten-
kant van botten kun je niet altijd 
zien wat de pathologie was. Soms 
kunnen we aan de hand van een 
MRI- of CT-scan van de binnenkant 
of met een andere beeldvormings-
methode iets nieuws leren."

Potentiële impact op 
paleontologie
De nieuwe resultaten zouden ons 
begrip van het leven van dinosauriërs, 
dat tot op de dag van vandaag ongrijp-
baar blijft, kunnen helpen te vergroten, 
legt Bertozzo uit. "Gedrag is altijd 
een kwestie van speculatie geweest, 
omdat we alleen fossielen hadden 
en je aan de hand van alleen botten 
niet kunt begrijpen hoe het leven van 
dinosauriërs eruit zag”, zegt hij. "Maar 
paleopathologie levert nu steeds meer 
gegevens op die ons verdere aankno-
pingspunten kunnen geven."

Onderzoekers ontdekten onlangs bij-
voorbeeld dat triceratopsen, de bekende 
dinosauriërs met de drie hoorns, met 
elkaar vochten net zoals neushoorns 
dat doen. "Pathologen hebben fracturen 
en perforaties gevonden in de schilden 
die zijn veroorzaakt door de hoorns van 
andere dieren”, zegt hij. 



VISIONS 5 // 4342 // VISIONS 5 © 2023 CANON MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND

“Paleopathologie is fascinerend. Het 
is een momentopname van het leven 

van deze oeroude dinosauriërs.”

Onderzoekers weten nu dat de 
Pachycephalosaurus, een dinosaurus 
met een heel dikke schedel, zijn concur-
renten kopstoten gaf, net als schapen of 
andere dieren met hoorns of een gewei.
 
Uit recent onderzoek blijkt ook dat 
tyrannosaurussen elkaar in de onder-
kaak beten, misschien tijdens het paren 
of om het territorium af te bakenen. 

Bertozzo’s bevindingen zijn een aanvul-
ling op het verhaal van de iguanodon-
fossielen uit Bernissart, dat op zich al 
bijzonder was, omdat de mijnwerkers 
die de skeletten aantroffen in eerste 
instantie dachten dat ze goud hadden 
gevonden vanwege de vorming van 
pyriet, een glimmend, geel mineraal dat 
op oeroude wormen is ontstaan na hun 
dood en de fossielen conserveerde en 

deze een goudachtig uiterlijk gaf. Pyriet 
wordt ook wel fool's gold oftewel het 
goud der dwazen genoemd.
 
De iguanodons uit Bernissart hebben 
een speciale plek in de geschiedenis 
van de paleontologie en worden 
gezien als de eerste belangrijke ont-
dekking wat betreft onze kijk op deze 
mysterieuze wezens.  

Van links naar rechts: Pascal Godefroit (Operational Director “Earth and History of Life”, Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel), Anne Schulp 
(hoogleraar Vertebratenpaleontologie aan de Universiteit van Utrecht en onderzoeker in het Naturalis Biodiversity Center, Leiden), Ravi Somaroe 
(Europees klinisch specialist CT, Canon Medical Systems) en Filippo Bertozzo (paleontoloog, Museum voor Natuurwetenschappen, Brussel).



VISIONS 5 // 4544 // VISIONS 5

Filippo Bertozzo is paleontoloog en scicommer. Hij werkt momenteel aan het Koninklijk 
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) als postdoctoraal onderzoeker 
aan het project BRAIN-BELSPO, dat erop is gericht het holotype van Iguanodon 
bernissartensis en het skelet van Mantellisaurus atherfieldensis te digitaliseren.

Bertozzo schreef zich in 2009 in voor het vak Natuurwetenschappen aan de universiteit 
van Bologna en ging op zijn eerste dinosaurusexpeditie met dr. Fabio Marco Dalla 
Vecchia en het Institut Català de Paleontologia in het Tremp-bekken in de Pyreneeën, 
waar ze Maastrichtiaanse hadrosauridae opgroeven. Later kreeg hij de kans om voor 
zijn thesis het Ouranosaurus-skelet te onderzoeken, dezelfde dinosaurus die in zijn 
kindertijd zijn interesse voor paleontologie had gewekt.

Na zijn afstuderen schreef hij zich in voor het masterprogramma Organismic Biology, 
Evolution and Paleobiology (OEP) in Bonn, Duitsland, onder supervisie van prof. Martin 
Sander. Zijn masterthesis ging over de paleohistologische analyse van gepneumatiseerd 
bot bij Sauropoda, waarin hij een nieuw zacht weefsel identificeerde met de naam 
"pneumosteum”. Samen met prof. Sander ging hij in 2015 op expeditie naar de woestijn 
in Nevada, waar ze het skelet van een reusachtige ichthyosauriër, dat een aantal jaar 
eerder in het Augusta-gebergte was gevonden, opgroeven en verplaatsten. Onlangs is dit 
skelet beschreven als Cymbospondylus youngorum.

Na een jaar als onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel te hebben gewerkt, 
verhuisde Filippo naar Belfast, Noord-Ierland, om zijn PhD over de paleopathologie van 
de Ornithopoda te voltooien met prof. Eileen Murphy, dr. Alastair Ruffell en de externe 
supervisie van dr. Pascal Godefroit van het KBIN.

Zijn project, dat werd gefinancierd door het Marie-Curie Horizon 2020-programma, 
had tot doel een grote database op te bouwen van gefossiliseerde laesies en ziekten 
in de Ornithopoda-collecties van verschillende musea. Zijn doctoraat behaalde hij in 
september 2021.

Hij had het voorrecht om onderzoek te doen naar het beroemde skelet van 
Parasaurolophus walkeri, dat werd tentoongesteld in Toronto, en suggereerde dat de 
eigenaardige morfologie van de rug van het dier is veroorzaakt door de traumatische 
impact van een extern object. Met hun analyse waren Bertozzo en zijn team in staat om 
de morfologie van de nek van de soort en de andere hadrosauriërs te reconstrueren, wat 
het potentieel van paleopathologie aantoont.

"Vóór de dinosauriërs in Bernissart 
werden gevonden, wisten we niet echt 
hoe dinosauriërs eruitzagen”, legt 
Bertozzo uit. "Er waren in Engeland al 
eerder resten van dinosauriërs gevon-
den, maar de Belgische dinosauriërs 
waren iets belangrijker omdat men 
daarna beter besefte wat ze waren." 
Paleopathologie is fascinerend. "Het is 
een momentopname van het leven van 
deze oeroude dinosauriërs”, gelooft hij. 
Het staat buiten kijf dat Canon Medical 
kan bijdragen aan verdere ontwikke-
lingen op dit gebied. //

“Gedrag is altijd 
een kwestie van 

speculatie geweest, 
omdat we alleen 

fossielen hadden. 
Maar paleopathologie 

levert nu steeds 
meer gegevens op 

die ons verdere 
aanknopingspunten 

kunnen geven.”

John van Gulik (Europees manager computer-
tomografie voor de klinische markt) analyseert 
de verworven CT-beelden van de wervels. 
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3D Global Illumination en sagittale MPR van de wervels van de iguanodon, waarop de vergroeide wervels en pyrietdegradatie duidelijk te zien zijn.

Bezoek de website 
van het museum.

https://www.naturalsciences.be/en/museum/home
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