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// EDITORIAL Geachte lezer,

Het zijn bijzondere tijden, waarin we op allerlei manieren proberen om ons werk zo goed en 
veilig mogelijk uit te voeren. Dit noodzaakt ons om vaak op een andere manier met elkaar te 
communiceren. Onze commercieel verantwoordelijken werken al weken vanuit huis en heb-
ben alternatieve manieren gevonden om met klanten te communiceren: videobellen, teams 
of een “ouderwets” telefoongesprek, daar waar we tot voor kort gewoon even binnensprongen 
om zaken te bespreken. Ook het applicatieteam heeft creatieve oplossingen gevonden om 
klanten (verder) op weg te helpen. 

Daarnaast heeft het service team, naast de “normale” interventies  onder moeilijke omstan-
digheden in zeer korte tijd drie CT-scanners geïnstalleerd die specifiek gebruikt worden voor 
COVID-19-triage. Voor deze CT’s is soms een zeer bijzondere locatie in het ziekenhuis gevonden 
om patiëntenstromen zoveel mogelijk te kunnen scheiden. Deze tijd leert ons dat InnerVision, 
onze remote access toepassing voor geïnstalleerde systemen, kan helpen voor snellere hulp 
bij zowel technische als applicatie interventies. Hoewel nog niet gebruikelijk, zal ook echo-ap-
paratuur baat hebben bij de mogelijkheid om gebruikers en apparatuur op afstand te kunnen 
ondersteunen. De meeste Canon echo-apparatuur kan met deze optie worden uitgerust. 

We spreken in deze editie met Meander Medisch Centrum, Amersfoort, betreffende de aldaar 
in gebruik zijnde high-end spectraal CT: de Aquilion ONE / PRISM Edition, die inmiddels ook 
geïnstalleerd is in RadboudUMC en LUMC. Ook publiceren we een interview met topdokter 
dr. Monique Haak over het detecteren van aangeboren hartziekte in de baarmoeder met 
gebruik van echografie. Daarnaast hebben we artikelen over de toekomst van 3T MRI en 
Collaborative imaging, waarin uitgelegd wordt hoe klanten de klinische, operationele en 
financiële resultaten kunnen verbeteren en tegelijkertijd de cyber security risico’s effectief te 
beheren en verminderen.

Last but not least, stellen we een belangrijke groep van onze organisatie aan u voor:  
het Canon Medical Systems Nederland Service team.

Veel leesplezier en blijf veilig.

LO WUITE
Directeur Canon Medical Systems Nederland

Vriendelijke groet,



Blijf op de hoogte van de laatste innovaties op 
het gebied van medische beeldvorming.

Abonneer u om volledige toegang te krijgen tot de digitale edities van het VISIONS magazine.
Bezoek onze website via: https://nl.medical.canon/visions-magazine/

Wilt u liever ook een gedrukte versie ontvangen van het VISIONS magazine?
Tijdens de online registratie kunt u aangeven dat u een gedrukte versie wilt ontvangen. 
U ontvangt de desbetreffende editie zodra het gepubliceerd is, thuis of op uw werkplek. 
Registratie is heel envoudig en helemaal gratis. 

Daarnaast kunt u ons ook volgen via Slideshare (https://www.slideshare.net/canonmedicaleu)
en de speciale LinkedIn VISIONS groep (https://www.linkedin.com/groups/3698045).

Registreer u online voor VISIONS
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INTERVIEW // COMPUTER TOMOGRAFIE // Aquilion ONE / PRISM Edition

© 2020 CANON MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND

‘Meander heeft Europese primeur met geavanceerde CT-scanners’ 
kopten de media. Het Amersfoortse ziekenhuis was namelijk de 
eerste zorgorganisatie in Europa waar de nieuwe Aquilion ONE 
/ PRISM Edition in gebruik werden genomen met patiëntenzorg 
als primaire doel. Interventieradioloog Jasper Florie en CEO 
Frank de Reij blijven er echter nuchter onder. “Heel leuk voor ons 
ziekenhuis natuurlijk, die media-aandacht. Maar primeur of niet, 
dit was gewoon de beste deal”.

VISIONS sprak met interventieradioloog Jasper Florie en 
CEO Frank de Reij over de twee Aquilion ONE / PRISM 
Edition-scanners die Meander Medisch Centrum Amersfoort 
in februari in gebruik nam. De scanners werden feestelijk 
geopend tijdens de Japanse Sake Ceremonie.

Een Primeur in  
Europa: Aquilion 
ONE / PRISM Edition

En Florie kan het weten. Tijdens 
zijn werk in het AMC, het LUMC, 
het Erasmus MC en nu dan 

Meander Medisch Centrum heeft hij al 
de nodige scanners voorbij zien komen. 
Allemaal van hoge kwaliteit. “Als je 
zoals ik het voorrecht hebt gehad om 
in toonaangevende Medische Centra 
te werken, dan heb je natuurlijk altijd 
de beste apparatuur tot je beschikking 
gehad. Zo ook in Meander, waar we een 
paar scanners hadden waar ik gewoon 
erg tevreden over was. Maar als de tijd 
gekomen is om die te vervangen en je 
arsenaal uit te breiden, ga je toch kijken 
of er ergens nog winst te behalen valt, 
financieel dan wel qua features. En dat 
bleek te kunnen, zo wezen de gesprek-
ken met Canon Medical Systems uit.”

Eensluidend oordeel
En zo kwam het dat Canon Medical 
Systems de aanbesteding voor de 
nieuwe scanners won. Uiteraard na uit-

gebreid overleg tussen alle belangrijke 
stakeholders en gebruikers in Meander, 
zoals de laboranten, de radiologen, de 
technici en de financiële specialisten. 
“Voor al deze partijen bij Meander bleek 
de ‘package deal’ van Canon zo goed dat 
we er gewoon geen nee tegen konden 
zeggen. Dus nu hebben we hier twee 
nieuwe high-end scanners staan, waar-
door we een zee aan ruimte creëren in 
onze planning”, vertelt Florie.

De twee oudere scanners, die Meander 
gebruikte voor de komst van de twee 
Aquilions, waren continu bezet. Één 
ervan draaide zelfs ‘s avonds en ‘s 
nachts. Daardoor was er gewoonweg 
geen ruimte voor spoedinterventies, 
die doorgaans natuurlijk iets meer tijd 
in beslag nemen. Een biopt van een 
tussenwervelschijf, bijvoorbeeld, om te 
beoordelen welke bacterie de verwekker 
is van een ontsteking, was slechts met 
de grootste moeite te realiseren.  
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En dat is geen wenselijke situatie voor 
een ziekenhuis dat zich tot doel heeft 
gesteld zo efficiënt mogelijk te opereren 
en daarom elke mogelijke patiënt op 
elke scanner wil kunnen doorlichten. 

Florie krijgt bijval van CEO De Reij: 
“Ziekenhuizen zoals het onze, de zoge-
heten topklinische ziekenhuizen,  
spelen in de voorhoede van de zorg 
door patiëntgerichte zorg te combi-
neren met gedegen opleidingen en 
uitgebreid wetenschappelijk onderzoek. 
Daar hoort natuurlijk apparatuur bij die 
dat niveau niet alleen aankan, maar die 
dat niveau zelfs kan helpen verhogen.  
Wat mij betreft speelden behalve de 

Dat heeft veel te maken met de kenmer-
kende brede detector van de Aquilion 
ONE / PRISM Edition, die het voordeel 
biedt dat een groot gebied in één keer 
gescand kan worden, zoals bij een dyna-
mische scan van het hart of het hoofd.  
 
De beeldkwaliteit is daardoor optimaal. 
Een ander groot voordeel dat Florie 
desgevraagd aanhaalt, is de mogelijk-
heid om heel precieze dynamische 
onderzoeken te doen. Bij het doorlich-
ten van een pols bijvoorbeeld, is het 
van cruciaal belang om juist de bewe-
gingen van het polsgewricht in beeld te 
kunnen brengen. Samen met features 
als Advanced intelligent Clear-IQ 

Tijdens de Kagami Biraki (de Sake Ceremonie) overhandigd Lo Wuite, directeur Canon Medical Systems Nederland, de Darumapop aan Frank de Reij, 
CEO Meander Medisch Centrum. De Darumapop is een Japanse geluksbrenger en staat symbool voor veerkracht en doorzettingsvermogen.

technische en financiële kant ook de 
huidige en toekomstige innovatie-
kracht van Canon een heel grote rol  
in onze keuze voor de twee Aquilion 
ONE / PRISM Edition-scanners.” 

Snelheid en efficiëntie
Voor de komst van de nieuwe Canon-
apparatuur was de situatie bij Meander 
zo dat op één van de twee scanners 
per definitie geen interventies werden 
gedaan. Maar met de nieuwe opzet kun-
nen die op beide nieuwe CT-scanners 
wel uitgevoerd worden. Acute zorg en 
oncologie lopen door elkaar heen, en 
dat met een snelheid en efficiëntie die 
eerder niet behaald werd. 

Dr. Jasper Florie is interventieradioloog bij Meander 
Medisch Centrum. Dr. Florie is gespecialiseerd 
in vasculaire en niet-vasculaire interventies en 
abdominale radiologie.

Voordat hij bij Meander Medisch Centrum aan de 
slag ging, werkte hij bij Amsterdam UMC, het Leids 
Universitair Medisch Centrum, het Haga Ziekenhuis 
en het Erasmus MC. 
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Drs. Ir. Frank de Reij begon zijn carrière als managing director bij 
Transport Management International bv. Na 10 jaar stapte hij over 
naar de KLM, waar hij verschillende functies bekleedde, waaronder die 
van Executive Vice President en hoofd van de divisie Ground Services 
KLM en Chief Procurement Officer. In 2011 werd hij gekozen tot CPO 
van het Jaar. In 2010 was al hij lid geworden van de raad van toezicht 
van Tergooiziekenhuizen en zo maakte hij voor het eerst kennis met de 
ziekenhuiswereld. Tegenwoordig is Frank de Reij CEO van Meander 
Medisch Centrum Amersfoort, voorzitter Raad van Toezicht Stichting 
Tandheelkundige zorgverlening in ’s-Hertogenbosch en lid Raad van 
Commissarissen HappyNurse Thuiszorg in Den Haag.

Ook al zijn er opties en imaging-resul-
taten waar we nog een beetje aan moe-
ten wennen, of die hier en daar een 
‘tweak’ nodig hebben, de doorvoer van 
onze patiënten is er een stuk efficiënter 
op geworden. We hebben onlangs het 
buik-, bekken- en benenprotocol op 
alle scanners geïnstalleerd, waarmee 
we nu overal alle protocollen kunnen 
draaien. Nu kunnen we daadwerke-
lijk elke mogelijke patiënt op elke 
CT-scanner scannen.”

Toekomst
Daarbij profiteert Meander enorm van 
de grote detector van de twee nieuwe 
scanners, die het mogelijk maakt een 
groot volume in korte tijd te scannen, 
met optimale beeldkwaliteit als gevolg. 
Bovendien verwacht Florie heel veel 
van de Dual Energy-feature, waarmee 
de arts meer informatie krijgt dan bij 
de conventionele CT; deze techniek 
geeft namelijk niet alleen de morfolo-
gie van weefsels en stoffen weer, maar 
ook de chemische samenstelling ervan, 
bijvoorbeeld urinezuur en calcium. 
Dit doen de Aquilion-series op basis 
van materiaalspecifieke verschillen in 
verzwakking van röntgenstraling in 
de patiënt, waardoor nauwkeurigere 
diagnoses mogelijk zijn. “Maar op dit 
gebied loopt Canon Medical Systems 
nog duidelijk voor op ons”, geeft Florie 
toe. “Ik vermoed dat DECT uitstekend 
gaat werken bij perfusie, maar dat 
moeten we nog uitgebreid testen.”

Engine (AiCE) en Single Energy Metal 
Artifact Reduction (SEMAR) maakt de 
mogelijkheid tot dynamisch onderzoek 
de Aquilion ONE / PRISM Edition tot 
wat hij is: een high-end oplossing voor 
het ziekenhuis van de toekomst.

Artefactreductie en  
deep learning
AiCE is de eerste Deep Learning 
Reconstruction-methode die Artifical 
Intelligence (AI) gebruikt om zeer gede-
tailleerde beelden te produceren met de 
extreem lage ruis die je mag verwachten 
bij deze deep learning algoritmes van de 
toekomst. Met zijn acht zware video-
kaarten benadert de AI-toepassing van 
de Aquilion ONE / PRISM Edition de 
rekenkracht van IBM’s Watson. Dankzij 
AiCE geeft de Aquilion bijvoorbeeld de 
verschillende weke delen ook daadwer-
kelijk verschillend weer; ook bij lage 
straling, en ook bij minder of zelfs geen 
contrastvloeistof.

SEMAR is een reconstructietechniek 
waarmee de Aquilion-serie metaalarte-
facten in de scan reduceert, waardoor 
implantaten, clips, pacemakers of 
prothesen uit de scan verwijderd 
worden en de weergave van de naastge-
legen of onderliggende zachte weefsels 
geoptimaliseerd wordt. De Aquilion-
gebruiker kan SEMAR opnemen in het 
scanprotocol, zodat de reconstructie 
volledig automatisch gebeurt, zonder 
verdere tussenkomst van de gebruiker. 

© 2020 CANON MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND

Mensenwerk
Alle geweldige technieken ten spijt 
hecht Florie nog steeds zeer aan de 
menselijke kant van zijn vak. “De arte-
factreductie en de AI-mogelijkheden 
zijn natuurlijk geweldig, maar de 
mooie plaatjes die de sales-mensen van 
de verschillende aanbieders toonden 
die we tijdens het aanbestedingstraject 
op bezoek kregen, vertellen maar één 
kant van het verhaal. Ik ben evenzeer 
geïnteresseerd in de functionele kant. 
De optimale samenwerking tussen 
mens en machine is er niet zomaar, 
daar is een goede afstelling en een 
flinke dosis expertise voor nodig.”

“AiCE, bijvoorbeeld, werkt fantastisch 
bij het ‘beredeneren’ en visualiseren van 
organen en weke delen. Dankzij deze 
feature kunnen we in principe zowel 
de stralingsdosis als de hoeveelheid 
contraststof reduceren. En toch is de 
menselijke expertise wat mij betreft door-
slaggevend voor een optimaal resultaat; 
soms kom je er niet onderuit om ofwel de 
ene, ofwel de andere dosis toch weer iets 
op te schroeven, omdat je er met de stan-
daardinstellingen toch net niet uitkrijgt 
wat je graag wilt”, zegt Florie. 

Om daar snel aan toe te voegen dat het 
vooral een kwestie van gewenning is. 
“Met al zijn technische vernuft is de 
Aquilion onze patiënten uitstekend 
van dienst geweest, en ik zie absoluut 
niet in waarom dat dat zou veranderen. 
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De Reij, die het hele Aquilion-traject bij 
Meander vanuit andere hoeken heeft 
bekeken dan een overwegend medi-
sche, wijst op de grote rol van Canon 
als sparringpartner voor het zieken-
huis. “Het is inderdaad zo dat Canon 
vooroploopt met sommige technieken. 
Maar andersom zie ik ook dat onze 
artsen in de praktijk issues tegenkomen 
of gewenste toepassingen signaleren 
waarvoor de mensen achter de teken-
tafel nog geen feature bedacht hebben. 
Dus ik zou durven beweren dat Canon 
onze medici scherp houdt, en dat wij 
Canon op onze beurt een broedplaats 
bieden voor ‘off label ideeën’, om maar 
in de healthcare-vocabulaire te blijven.” 

Op de vraag welke ontwikkelingen zij 
nog graag zouden zien op scangebied, 
antwoorden zowel De Reij als Florie 
resoluut ‘gegevensuitwisseling’. Waar 
Florie direct aan toevoegt dat dit niet 
de core business is van Canon Medical 
Systems, maar wel iets waarover 
Meander Medisch Centrum graag 
input, een mening of concrete actie 
ontvangt van Canon. “Nu is het eerlijk 
gezegd nog een beetje houtje-touwtje-
werk als je data wilt delen, ondanks de 
huidige stand van de techniek. Het uit-
wisselen van onderzoeken tussen ver-
schillende scanmodaliteiten is nog niet 
evident; zo is het nog niet mogelijk een 
PET-CT in te lezen in onze echoappa-
ratuur om deze te fuseren met de live 

echobeelden als je een biopt van een 
verdachte afwijking wilt doen. En als 
je dat doortrekt: data exchange tussen 
radiologen van verschillende zieken-
huizen in Nederland, dat zou ook zeer 
welkom zijn. Veel ziekenhuizen zijn 
al bezig met platforms, al dan niet in 
de cloud, maar de optimale omgeving 
hebben we nog niet gevonden.”

“Waarbij softwareleveranciers idealiter 
afstappen van het innovatieremmende 
‘not inventend here’-sydroom”, voegt 
De Reij meteen toe. De huidige tijd 
maakt hoe langer hoe meer duidelijk 
dat veel staat of valt met samenwer-
king, zeker in de zorg. Hoewel ik met 
mijn commerciële achtergrond alle 
begrip heb voor proprietary oplossin-
gen, zegt mijn zorghart dat gedeelde 
innovaties een bedrijf een veel langere 
levensduur verschaffen dan afge-
schermde nieuwe technologieën. En 
hun klanten een veel solidere basis 
voor vernieuwing en optimale zorg.”

Maar dat zijn voorlopig nog ‘belang-
rijke bijzaken’ volgens de interventie-
radioloog en de algemeen directeur. 
Alle gebruikers zijn enorm tevreden 
over de nieuwe systemen die Canon 
Medical Systems in Meander Medisch 
Centrum geïnstalleerd heeft. Canon 
zat er bovenop, en de verantwoordelij-
ken waren betrokken, toegankelijk, en 
zeer servicegericht, vinden zowel De 
Reij als Florie en zijn team. Hetgeen 
resulteerde in een top of the line 
systeem met een kleine footprint. 

En een brede glimlach, toen één van 
de laboranten gevraagd werd zijn 
favoriete feature te beschrijven. De 
uiterst geavanceerde software-fea-
tures AiCE, SEMAR en Dual Energy 
legden het voor hem namelijk af 
tegen de ‘good old’ laterale tafelver-
plaatsing. Waardoor de laborant zijn 
patiënt zonder enige moeite in het 
midden van de gantry kan plaatsen  
en kan scannen. // 

Meander Medisch Centrum is een topklinisch ziekenhuis 
in Amersfoort, waar meer dan 3.000 professionele 

medewerkers, 200 medisch specialisten en tientallen 
vrijwilligers werken. Samen leveren zij zorg aan de ruim 

320.000 inwoners in de regio in Amersfoort, Baarn, 
Barneveld, Bunschoten, Leusden, Nijkerk en Soest.

Pascal Lo-A-Njoe, medewerker afdeling radiologie, met de Aquilion ONE / PRISM Edition.
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INTERVIEW // CANON MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND // SERVICE

Altijd Stand-By: het Service Team van 
Canon Medical Systems Nederland
Visions gaat in gesprek met een van de vele onmisbare radertjes 
van Canon Medical Systems: het Service team.

Voordat Bayram bij Canon Medical 
Systems aan de slag ging, werkte hij als 
buitendiensttechnicus bij de copier- en 
printertak van Canon. Hier was hij al 
veelvuldig in contact met klanten, en 
die belangrijke ervaring heeft hij mee-
genomen naar Canon Medical Systems. 

Bayrams werk klinkt eenvoudig. 
Tenminste, als je afgaat op zijn eigen 
bescheiden beschrijving: “Ik krijg een 
storingsmelding van een klant en maak 
dan een call aan. Als de storing niet 
remote opgelost kan worden, stuur ik 
een technicus op pad om ze op locatie 
te verhelpen.” Wat echter niet uit zijn 
beschrijving blijkt, is hoeveel planwerk 
er met dat hele proces gemoeid is,  

Voor de virtuele microfoon 
verschijnen Directeur Service 
Benelux Tjapko van den Berg, 

Helpdesk Engineer Bayram Çetinkaya, 
Service Engineer Ultrasound en CT 
Rowan Meulenberg en Technical Support 
Specialist Primanand Hathie. Gevieren 
zijn zij onderdeel van het Service team, 
dat bestaat uit één Helpdesk Engineer, 
één supervisor en 17 technici. 

De vier collega’s hebben behalve hun 
teamgeest en hun grote technische 
kennis nog een ding gemeen: hun trots 
voor het bedrijf waar ze voor werken. 
De eerste die enthousiast over zijn baan 
bij Canon Medical Systems Nederland 
vertelt, is Helpdesk Engineer Bayram. 

Bayram Çetinkaya
Helpdesk Engineer
Leeftijd: 40
Aantal jaren in dienst: 18

Mels Stam, Erik Dijksma, Jan Arkesteijn, Hakan Kozanli, Rowan Meulenberg, Kay Kousbroek, Wil Verstraeten, Hans Dagelet, John van Miltenburg, Eric 
Meulendijks, Jos Leijen, Hajo Houtzager, Max Slokker, Primanand Hathie en Sjaak Warmenhoven (niet op de foto: Kees Kalkman).

© 2020 CANON MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND
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Rowan Meulenberg
Service Engineer Ultrasound en CT
Leeftijd: 29
Aantal jaren in dienst: 3,5

en hoeveel kennis er vereist is om de 
juiste mensen op de juiste manier aan 
te sturen. Want in tegenstelling tot de 
gemiddelde helpdeskmedewerker bij 
een pc-fabrikant, die noodgedwongen 
nog veel digibeten aan de lijn krijgt, 
heeft Bayram doorgaans medisch 
technici aan de lijn. Technisch uitste-
kend onderlegde contactpersonen dus, 
die niet alleen precies weten wat er 
hapert, maar die ook de druk vanuit de 
artsen voelen om het apparaat zo snel 
mogelijk weer aan de praat te krijgen, 
omdat het anders ten koste kan gaan 
van de patiëntenzorg en soms zelfs van 
mensenlevens. 

Bayrams contactpersonen kunnen 
gelukkig op technisch niveau met 
hem meepraten. Zo wordt de oorzaak 
van een probleem snel gevonden, 
waardoor Bayram snel kan inschatten 
wie van zijn buitendienstcollega’s 
hij kan inplannen, wat diens reistijd 
is, welk onderdeel voorradig is en 
meteen vervangen kan worden en 
welk onderdeel hij binnen twee dagen 
vanuit Japan bij de klant moet zien te 
krijgen. Als je alles zo beschouwt, is 
de titel Helpdesk Engineer dan ook 
een redelijk beperkte weergave van 
de taken van Bayram. Want wat die 
omschrijving bijvoorbeeld niet afdekt, 
is het feit dat deze Engineer voor veel 
klanten het eerstelijnscontact is met 
Canon Medical Systems. In alles waar 
Canon voor staat, van de goede service, 
de goede en betrouwbare apparatuur, 
de snelle hulp en een bedrijf dat zich 
presenteert als één team, is Bayram 
een essentiële schakel. 

Dat vindt ook Rowan Meulenberg, die 
Service Engineer Ultrasound en CT is 
bij Canon Medical Systems. 

Rowan is een relatieve nieuweling 
bij Canon Medical Systems, in ieder 
geval vergeleken met zijn interview-
partners. Hoewel hij wel kan bogen op 
relevante stage-ervaring; zijn opleiding 
Gezondheidszorgtechnologie heeft hij 
namelijk afgesloten met een afstudeer-
project bij Canon-voorloper Toshiba. 
Toen hij na zijn studie gevraagd werd 

bij Ultrasound binnen het Service team 
te komen werken, heeft hij dan ook 
niet getwijfeld. “Het soort werk dat 
ik zou mogen uitvoeren interesseert 
me natuurlijk mateloos, gezien mijn 
opleiding. En wat zeker ook meespeelt, 
is dat ik bij Canon Medical Systems 
mijn bijdrage kan leveren aan de 
zorgsector. Zoals Bayram al aangaf, zijn 
wij dagelijks op hoog niveau bezig met 
de gezondheid van mensen. Hoe mooi 
kan je vak zijn!”.

Als Service Engineer houdt Rowan 
zich bezig met onderhoud, reparatie 
en installatie van Ultrasound- en 
CT-systemen. In normale tijden 
gewoon op locatie, bij ziekenhuizen 
bijvoorbeeld, en fysio- en verloskundi-
genpraktijken. Rowan is verantwoor-
delijk voor het technische deel van de 
installatie en het onderhoud, terwijl 
zijn collega’s van ‘Applicatie’ zorgen dat 
het systeem perfect afgestemd wordt 
op de wensen van de gebruiker. Naast 
een flinke dosis interesse in techniek 
en een uitstekende ‘sleutelvaardigheid’ 
is de belangrijkste skill van een Service 
Engineer bij Canon Medical Systems 
volgens Rowan de omgang met 
mensen. “Ook als Service Engineer ben 
je het eerste aanspreekpunt voor jouw 
klant. En of je daar nu één keer per jaar 
komt voor een systeemonderhoud, of 
wekelijks: je people skills moeten op 
orde zijn. Want je bent niet alleen het 
uithangbord van je team, maar van het 
hele bedrijf.”

En zeker nu vindt Rowan dat belang-
rijk. “We zijn namelijk enorm goed 
op weg met Canon Medical Systems ”, 
vervolgt hij. “We hebben alles intern 
heel goed op orde, we zijn innovatief, 
en – heel belangrijk – onze organisatie 
is heel goed ingericht op het creëren en 
onderhouden van goede klantrelaties. 
Dat horen we vaak terug uit het veld; 
wij hebben veel speelruimte en veel 
flexibiliteit en ondersteunen daarbij 
met de juiste service. Bovendien heb-
ben we momenteel een enorm goede 
serie aan apparaten in de markt staan, 
die op steeds meer locaties geïnstal-
leerd worden. Met de volumes die wij 
inmiddels draaien, zou het mij niet 
verbazen als we bij nog meer zieken-
huizen meegenomen worden in grote 
aanbestedingen.”  

En dat is dan weer koren op de molen 
van Tjapko van den Berg, de Directeur 
Service Benelux en een man van ‘groots 
aanpakken’.  

Tjapko van den Berg
Directeur Service Benelux
Leeftijd: 58
Aantal jaren in dienst: 22 
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team en ondersteunende diensten, die 
gezamenlijk een heel goed doel dienen. 
Laten we daar ook iets meer mee naar 
buiten treden.”

Een mening die meteen bijval krijgt van 
een andere oudgediende, Prim Hathie. 

Prim is Technical Support Specialist 
die in 2000, na 13 jaar dienst bij een 
vergelijkbaar bedrijf, bij Toshiba 
Medical Systems kwam werken. Hij is 
verantwoordelijk voor aftersales op het 
gebied van CT, MRI, en Connectivity. 
Ook Prim heeft veel direct contact met 
zijn klanten, in de hele Benelux, en 
hij ziet zichzelf terecht ook als ‘levend 
visitekaartje’. “Maar dan net iets anders 
dan bij andere bedrijven. Wij zijn als 
bedrijf minder aanwezig dan wij op 
grond van onze reputatie en dienst-
verlening zouden moeten zijn. Wij 
onderscheiden ons door onze service 
en die uit zich onder andere in de 
directe, transparante, snelle communi-
catie met onze klanten. Ik vind dat we 
daar beter op scoren dan anderen, daar 
steek ik mijn hand voor in het vuur.”

Net als Bayram benadrukt ook Prim dat 
zijn afdeling niet alleen cruciaal is voor 
het goed functioneren van zijn bedrijf, 
maar ook voor de patiëntenzorg in 
het algemeen. “Om je een voorbeeld 
te geven: een CT-scanner draait vaak 
24/7. Er staat veel druk op de gebruiker 
ervan om de vele trauma- en andere 
patiënten die hij op zijn tafel krijgt snel 

Na een technische baan bij de marine 
en acht jaar technisch werk bij de 
NOS, kwam Tjapko in 1989 terecht bij 
Toshiba Medical Systems Europe, de 
voorloper van Canon Medical. Daar 
verkeerde hij in de gelukkige omstan-
digheden dat hij behalve in Nederland 
zijn vaardigheden ook mocht vertonen 
in Oost-Europa en pionierswerk kon 
verrichten in opkomende markten als 
Rusland en Joegoslavië.

In 2013 belde de toenmalige Toshiba-
directeur Tjapko met de vraag of hij 
interesse had in een terugkeer naar 
zijn oude werkgever. De deal was gauw 
beklonken. Het bedrijf zat in een posi-
tieve flow, en goede mensen met een 
realistische blik waren zeer welkom. 
Aan dat profiel voldoet Tjapko als geen 
ander; hij staat bekend als iemand die 
met beide benen op de grond staat, 
rustig blijft, en alles in het werk stelt 
om een goede oplossing te vinden. Niet 
alleen voor zijn klanten, maar ook voor 
zijn collega’s in heel de Benelux.

Van iemand met Van den Bergs 
nuchtere aanpak zou je het misschien 
niet verwachten, maar Tjapko wil zijn 
bedrijf toch aansporen om zich iets 
meer te laten zien. “We weten dat we 
ons op het gebied van kwaliteit met 
iedere aanbieder kunnen meten. Vaak 
hoor je ‘ik doe gewoon mijn werk’ van 
je collega’s. Maar het werk dat wij doen, 
is niet gewoon. We hebben fantastische 
producten en een geweldig service 

Primanand (Prim) Hathie
Technical Support Specialist
Leeftijd: 57
Aantal jaren in dienst: 20 

en efficiënt door te lichten. Als ons 
apparaat stil staat, stokt de doorvoer 
van patiënten en kunnen mensenle-
vens in gevaar komen.”

Daarom staan Prim en zijn collega’s 
24/7 paraat en bemannen ze beurte-
lings om de vier weken zeven dagen 
de crisis-desk voor hun klanten. “Daar 
moet ik wel bij vermelden dat we 
langzamerhand toe gaan naar een iets 
andere benadering van onze onder-
houdswerkzaamheden”, vult Prim aan. 
“Monitoring zal aanzienlijk aan belang 
winnen. Via ons InnerVision-systeem 
bieden we serviceondersteuning op 
afstand, en kunnen we de storing bij 
de klant verhelpen voordat hij er erg 
in heeft dat zich een storing heeft 
voorgedaan.” 

“En daarmee heb je eigenlijk de 
essentie van ons team te pakken”, 
besluit Tjapko het interview namens de 
vier collega’s: “Net als Canon Medical 
Systems zelf is ook ons Service team 
altijd dienstbaar, altijd innovatief, en 
altijd stand-by. //

Helpdesk Engineer Bayram 
Çetinkaya en Supervisor 
Service NL Rob Brumleve.

© 2020 CANON MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND
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MARKETING // Collaborative imaging

Collaborative imaging 
voor Betere Patiënt- 

gecentreerde Zorg

Bij Canon Medical Systems zien we het 
landschap in de gezondheidszorg snel ver-
anderen en weten we dat de interactie met 
uw patiënten veel moeilijke facetten heeft. 
Collaborative imaging, onze nieuwe bena-

dering van gezondheidszorg, brengt diverse 
modaliteiten samen. Het stelt innovatieve 
klinische toepassingen met geïntegreerde 
beeldvormingsintelligentie centraal in de 

weg die elke individuele patiënt moet afleg-
gen – zodat u betere patiëntgecentreerde 

zorg kunt bieden.

Collaborative imaging brengt orde in de 
complexiteit door werkstromen te vereen-
voudigen en te stroomlijnen via integratie 

van Artificial Intelligence (AI). Het stelt u in 
staat om alle puzzelstukjes in een zorg- 

cyclus te organiseren en coördineren, en de 
samenwerking tussen alle afdelingen in uw 

instelling te optimaliseren.

Collaborative imaging is voortgekomen uit 
onze “Made for Life” filosofie en onze niet-af-

latende inspanningen voor innovatie en 
verbetering van de kwaliteit van leven. Het 

stelt u in staat om klinische, operationele en 
financiële uitkomsten te verbeteren terwijl u 

risico’s effectief reguleert en vermindert.
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Verbeter klinische uitkomsten door een unieke 
combinatie van diverse beeldvormende modali-
teiten, systemen én een uitgebreid portfolio aan 
applicaties, gecombineerd met toonaangevende 
AI-technologieën. Van scan tot diagnose tot behan-
deling; u krijgt het inzicht dat u nodig heeft om de 
uitkomsten voor elke patiënt te optimaliseren, in 
elk stadium van zijn of haar medische route.

Verbeter financiële uitkomsten met zekere 
investeringen in ons sterke en hoogwaardige ser-
viceprogramma dat leidt tot betere inzetbaarheid 
en ervoor zorgt dat uw apparatuur optimaal blijft 
functioneren. Optimaliseer het gebruik van het 
systeem met analytica en dashboards die relevante 
informatie direct beschikbaar maken, en als het 
nodig is creëren we voor u een dashboard op maat 
voor informatie over uw specifieke activiteiten. Niet 
in de laatste plaats om te voorzien in uw educatieve 
behoeften, een belangrijke pijler van ons bedrijf. 
Onze aanpak is vertrouwd en uniek in de sector. We 
maken programma’s die aansluiten bij uw behoef-
ten, afhankelijk van wat er al aan kennis aanwezig 
is en het werk- en denkniveau. Het is nu eenmaal zo 
dat als uw medewerkers weten hoe ze uw appara-
tuur van Canon Medical ten volle kunnen benutten, 
uw werkstromen en uitkomsten zullen verbeteren.

Kortom; met Collaborative imaging kunt u de 
zorg om uw patiënten centreren. Het verbetert 
uitkomsten en vermindert en reguleert risico’s 
met geïntegreerde intelligentie, bij elke stap die 
u met uw patiënten aflegt.

Het uiteindelijke doel van Collaborative imaging 
is de uitkomsten van elke individuele patiënt  
te verbeteren. // 

Verbeter operationele uitkomsten via ons geauto-
matiseerde platform dat is gebaseerd op kunstmatige 
intelligentie - een geavanceerde AI-oplossing - dat 
rechtstreeks beelden van scanners ontvangt, 
relevante patiëntgegevens intelligent verwerkt 
en geautomatiseerde klinische resultaten zonder 
klikken aflevert bij het betreffende medische team. 
Daarbij komt dat AiCE (Advanced intelligent Clear-IQ 
Engine) en DLR (Deep Learning Reconstruction) van 
Canon Medical, verkrijgbaar voor zowel CT als MRI, 
ervoor zorgen dat beelden die eerst veel ruis hadden 
of een zwak signaal leken te hebben, worden omgezet 
in scherpe beelden. Dankzij Vitrea Connection wordt 
het eenvoudiger om beelden te delen terwijl Vitrea 
View snelle toegang tot deze gegevens mogelijk 
maakt met beelden van diagnostische kwaliteit 
die artsen in staat stellen om patiëntgerelateerde 
informatie te beoordelen, ook aan het bed en via 
veel uiteenlopende platformen. Cybersecurity is 
ook inherent geïntegreerd in het verhaal van onze 
Collaborative imaging. We begrijpen dat dreigingen 
moeilijk te zien zijn en veel kosten met zich mee-
brengen als ze zich voordoen. Daarom bieden we 
meerdere oplossingen, met een veelvoud aan beveili-
gingslagen die cyberaanvallen kunnen detecteren en 
stoppen voordat ze echt veel schade veroorzaken.
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INTERVIEW // ECHOGRAFIE // APLIO I800, FOETALE DIAGNOSTIEK

© 2020 CANON MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND

De Aplio i-serie van Canon Medical levert uitmuntende klinische 
precisie en geeft artsen snel en betrouwbaar diagnostische 
antwoorden. Monique C. Haak, MD, PhD, perinatoloog, foetaal 
chirurg en hoofd obstetrische echoscopie in het Leids Universitair 
Medisch Centrum, legt uit hoe de beeldkwaliteit en verschillende 
opties van het systeem zoals speckle tracking haar meer 
diagnostisch vertrouwen hebben gegeven bij het opsporen van 
foetale afwijkingen.

VISIONS sprak met  
Dr. M.C. Haak, van het LUMC,  
Leiden, Nederland.

Detectie van 
Aangeboren 
Hartafwijkingen 
in de Uterus

Uitdagingen in foetale 
beeldvorming
Het Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC) is het nationale ver-
wijscentrum voor foetale behandeling, 
en alle procedures die op dat gebied in 
Nederland worden uitgevoerd kunnen 
er worden gedaan. Het team van dr. 
Haak bestaat uit foetaal therapeuten, 
prenataal verpleegkundigen, echo- 
scopisten en artsen gespecialiseerd in 
echografie, artsen in opleiding, onder-
zoeksassistenten en administratieve 
krachten en maatschappelijk werkers. 

“Mijn dagelijks werk bestaat uit zorg 
voor foetussen met aangeboren 
afwijkingen. Een groot deel van mijn 

werk is uitzoeken wat er mis is met 
ongeboren baby’s,” aldus dr. Haak. 

“Met de ontwikkeling van de techno-
logie en verbeterde visualisatie van 
de machines kunnen we steeds meer 
afwijkingen detecteren. Van sommige 
dingen die we zien, is het echter niet 
altijd zeker wat de prognose is, terwijl 
dat juist erg belangrijk is,” zegt dr. Haak. 

Deze kloof is vooral van toepassing op 
de beeldvorming van foetale hersenen. 
Met wetenschappelijk onderzoek is 
er de afgelopen jaren wel vooruitgang 
geboekt, maar de behoefte aan grote 
cohort-onderzoeken met lange termijn 
uitkomst is groot.
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“Follow-upstudies zijn lastig uit te 
voeren omdat we toestemming van 
de ouders nodig hebben. Je verzamelt 
soms een heleboel informatie over 
een bepaalde afwijking zonder deze 
te kunnen koppelen aan de uitkomst. 
Maar die heb je wel nodig als je ouders 
goed wilt adviseren,” legt ze uit. 

Het LUMC heeft een goed follow-up-
programma voor foetale chirurgie en 
is wereldwijd het grootste centrum 
voor het tweelingtransfusiesyndroom, 
een ernstige stoornis die optreedt bij 
identieke tweelingen en meerlingen 
die een placenta delen. Elk jaar vinden 
in het ziekenhuis rond de 50 tot 60 
laseroperaties, 10 foetale shunts en 60 
foetale bloedtransfusies voor tweeling-
transfusiesyndroom plaats.

Met de Aplio i-serie kan dr. Haak meer 
patiënten onderzoeken in minder tijd, 
een enorm pluspunt in de foetale chi-
rurgie. “Als je een shunt of een naald 
in de borstkas van een ongeboren 
baby moet plaatsen, is beeldkwaliteit 
tijdens de procedure cruciaal en bepa-
lend voor de lengte van de procedure,” 
zegt ze.

Dr. Haak is ook coördinator van het 
foetale hart-programma, dat jaarlijks 
rond de 100 nieuwe patiënten met aan-
geboren hartafwijkingen ziet. Voor het 
opsporen van hartafwijkingen maakt 
ze naast de standaard 2D-echo’s steeds 
vaker gebruik van nieuwe technolo-
gieën zoals speckle tracking.

“Innovatie in beeldvorming met 
behulp van ultrasound is zeer welkom. 
Canon kwam als één van de eerste met 
excellente speckle tracking, wat ons 
in staat stelde de sterkte van het hart 
te controleren, of er al dan niet sprake 
was van verminderde contractiliteit. 
Het is best een uitdaging om te zien of 
modaliteiten die geschikt en relevant 
zijn voor volwassenen ook een rol 
kunnen spelen in de foetale cardiolo-
gie. Ik verwacht veel van deze nieuwe 
technologieën voor onze jongste 
patiënten,” zegt ze.

Andere eigenschappen die interessant 
kunnen zijn om te onderzoeken zijn 
Myocardial Performance Index (MPI) 

Beeldkwaliteit, speckle trac-
king en andere geavanceerde 
technologieën
Echografie is natuurlijk de eerste keuze 
voor foetale beeldvorming en goede 
apparatuur met de modernste technolo-
gie is essentieel. De afgelopen drie jaar 
hebben dr. Haak en haar teamleden met 
drie Aplio i800-systemen gewerkt, en 
daar hebben ze geen spijt van.

“De beeldkwaliteit van het systeem 
is uitstekend, vooral bij uitdagende 
patiënten, zoals obese aanstaande 
moeders. Vaak zijn de beelden bij deze 
patiënten minder scherp. De Aplio 
i-serie is op dit moment het beste 
systeem. Het verbaast me nog dagelijks 
hoe goed de beelden bij deze patiënten 
zijn,” voegt ze daaraan toe.

“De beeldkwaliteit 
van het systeem is 

uitstekend.”
Dr. M.C. Haak, perinatoloog, foetaal chirurg  

en hoofd verloskundige echoscopie  
LUMC, Leiden, Nederland.
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technologie voor zijn. Eerst moeten 
we echter weten of dit echt nuttig is 
en daar hebben we grondig onderzoek 
voor nodig,” zegt dr. Haak.

Innovatie op het gebied van genetica 
zal de dagelijkse praktijk in belangrijke 
mate beïnvloeden. Beeldkwaliteit zal 
de hoeksteen van dysmorfologie bij 
foetussen worden. Als je gesprekken 
moet voeren over foetale afwijkingen 
heeft dat een grote psychische impact, 
dus hoe nauwkeuriger de technologie 
hoe beter. “Je moet honderd procent 
zeker zijn van je diagnose, want uitein-
delijk kan de diagnose van een foetale 
afwijking leiden tot beëindiging  
van de zwangerschap. Je moet heel 
precies zijn.”

“De Aplio i-serie heeft ons absoluut 
niet teleurgesteld en de fantastische 
ondersteuning van Canon Medical 
Systems is al even naadloos,” luidt de 
conclusie van dr. Haak. “Ik ben heel blij 
met Canon en hun dienstverlening.  
Ze reageren snel en kunnen problemen 
al binnen een paar uur oplossen.” //

en Wall Motion Tracking (WMT), met 
name bij foetussen met aandoeningen 
van één van de hartkamers. “Soms 
zien we progressieve klepstenose, en 
bij 20 weken weet je niet of dat zich 
verder zal ontwikkelen tot bijvoorbeeld 
een hypoplasie van de ventrikels. Met 
behulp van MPI en WMT kunnen we 
misschien voorspellen welke foetussen 
deze aandoening krijgen en bij welke 
het linker hartventrikel behouden 
blijft,” legt ze uit.

Een andere nuttige techniek in de 
Aplio i-serie is Superb Micro-vascular 
Imaging (SMI), die meer bloestroom 
met lage snelheden laat zien en 
visualisatie van slechte microvascu-
laire doorbloeding mogelijk maakt.
Voordelen ten opzichte van conventio-
nele Doppler-technologieën zijn hoge 
framesnelheden, een hoge resolutie, 
hoge sensitiviteit en minder bewe-
gingsartefacten, wat artsen nieuwe 
manieren biedt om minuscule vaten 
te bekijken bij de evaluatie van foetale 
hersenen, nieren of andere zeer kleine 
bloedvaatjes.

Van links naar rechts: dr. Katinka Teunissen, dr. Manon Gijtenbeek, Annemarie de Veld (verpleegkundige foetale behandeling),
 dr. Monique Haak (perinatoloog, foetaal chirurg en hoofd verloskundige echoscopie).

© 2020 CANON MEDICAL SYSTEMS NEDERLAND

De toekomst wordt 
geautomatiseerd
Deze nieuwe modaliteiten hebben  
dr. Haak over de streep getrokken. 
“Tien jaar geleden had ik niet kunnen 
voorzien dat beeldkwaliteit zoveel 
beter zou worden. Dit is een behoor-
lijke prestatie.”

Ze verwacht dat er in de toekomst 
grote stappen gemaakt gaan worden 
op het gebied van ultrasound dankzij 
3D-technologie, zoals ook is gebeurd 
met MRI. Een ander gebied dat volgens 
haar gaat opkomen is automatisering 
van de beeldanalyse die bepalend is 
voor de eventuele doorverwijzing  
van patiënten.

“Automatisering zouden we kunnen 
gebruiken om aan de hand van het 
volume van anatomische structuren te 
zien of een bepaald orgaan afwijkend 
of te groot of te klein is.

Nu hebben we nog steeds iemand 
nodig die dit handmatig meet, maar 
binnen tien jaar zal hier een dergelijke 
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PRODUCT // MAGNETISCHE RESONANTIE // Vantage Galan 3T, AiCE, Compressed SPEEDER, Pianissimo

De Toekomst van 
Magnetische Resonantie: 
Vantage Galan 3T
Sla een nieuwe weg in met een 3T MRI-systeem dat volledig voldoet aan de beeldvormingseisen  
van een geavanceerde zorginstelling. Vantage Galan 3T van Canon Medical is klaar voor het tijdperk 
van kunstmatige intelligentie dankzij de Advanced intelligent Clear-IQ Engine-technologie (AiCE). 
De Compressed SPEEDER-technologie zorgt voor snelheid zonder in te leveren op de kwaliteit van 
de scans. Gecombineerd met een uitmuntende geautomatiseerde workflow, 
hoogwaardige digitale beelden en het toonaangevende patiëntgerichte ontwerp 
is de Vantage Galan 3T het MRI-systeem voor nu en in de toekomst.

✓  Intelligent 

✓ Geruisloos

✓  Digitaal

✓ Snel
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Intelligent 
AiCE verwijdert de ruis op intelligente wijze uit de beelden, 
wat zorgt voor een hogere SNR en maakt daarmee hogere 
resoluties of kortere scantijden mogelijk. Gebruik de kracht 
van Deep Learning om scherpe en heldere beelden te maken 
zonder belemmering van ruis.

Digitaal 
De heldere, gedigitaliseerde signalen bieden een 20% hogere 
SNR dankzij de PURERF-technologie. Onze PUREGradient-
technologie verbetert de SNR bij diffusie-gewogen 
beeldvorming. 
Voor de nabewerking zijn geavanceerde oplossingen van 
Olea Medical beschikbaar die geïntegreerd zijn in het Olea- 
of Vitrea-platform.

Geruisloos
De korte magneet met 71 cm bore maken een open 
MRI-scanomgeving mogelijk. Dankzij onze Pianissimo-
technologie is geruisloos scannen mogelijk en het nieuwe 
MR Theater zorgt ervoor dat patiënten zich kunnen  
ontspannen dankzij een meeslepende, virtuele ervaring.

Snel
Compressed SPEEDER, de nieuwe en snelle scantechnologie 
om de scantijd mee te verkorten, is nu beschikbaar voor 
de Vantage Galan 3T. Om de workflow nog verder te 
verbeteren, bieden we de verrijdbare tafel aan, automatische 
scanplanning met EasyTech-oplossingen en ForeSee View, 
onze techniek die een voorvertoning laat zien van de te 
plannen plak. //

Scan the QR code om 
de video te bekijken

Scan the QR code om 
de video te bekijken

Scan the QR code om de video te bekijken en 
ontdek hoe stil de Vantage Galan 3T is!

Scan the QR code om 
de video te bekijken

3:55 min. 1:25 min CSx3.
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Unieke kenmerken:
•  Vitrea® Advanced Visualization is een modulair weergave-

platform dat een breed scala aan functies aanreikt en de mo-
gelijkheid biedt om, indien nodig, meer functies toe te voegen.

•  Ons multimodale pakket geavanceerde toepassingen reikt 
geïntegreerde oplossingen aan voor geavanceerde visualisatie 
in 2D, 3D en 4D met het oog op het verwerken en analyseren 
van medische gegevens vanuit meerdere modaliteiten – 
CT, MR, PET, US en XA.

•  Vitrea Advanced Visualization is multivendor 
en stelt u in staat geavanceerde toepassin-
gen te gebruiken in combinatie met alle 
modaliteiten - ongeacht de fabrikant.

konden worden vastgelegd met conventionele technieken. 
Naast de Aplio i-serie dragen wij ook de Aplio a-serie, 

de Xario-serie en een Women’s Healthcare-lijn. 
Deze worden allemaal uitgelicht op onze website.

Innovate. Illuminate. Initiate.

Bij de Aquilion ONE / PRISM Edition draait het allemaal om Deep 
Intelligence dankzij de combinatie van Deep Learning Spectral Re-
construction en Advanced inteligent Clear-IQ Engine (AiCE). Door 
deze AI-technologieën naadloos te intergreren, heeft de gebruiker 
toegang tot alle tools die nodig zijn om de workflow te optimaliseren 
terwijl diagnostische gegevens worden verzameld ten behoeve van 
de patiënt zijn herstelroute. De Aquilion ONE / PRISM Edition wordt 
geleverd met een reeks smart kenmerken en functies die elke fase 
van het maken van een scan sneller een eenvoudiger maakt. Tijdens 
het instrueren van de patiënt, het uitvoeren van de scan en het 
analyseren van resultaten maken de geautomatiseerde technologieën 
het dagelijkse handelen gemakkelijker voor iedereen. Met de Aquilion 
ONE / PRISM Edition zijn de mogelijkheden eindeloos - voor zowel 
de gebruiker, de patiënten en het bedrijf. Nu is het de tijd om te inno-
veren met technologie, klinische inzichten te belichten en nieuwe 
zakelijke kansen te initiëren voor een betere, slimmere toekomst.

Interesse in ons volledige portfolio CT-scanners? Op onze website 
worden naast de Aquilion ONE / PRISM Edition onder andere de 
Aquilion Start, Aquilion Lightning SP, Aquilion Prime SP en de 
Aquilion ONE / GENESIS Edition uitgebreid toegelicht. 

Geavanceerde Vitrea-visualisatie

Vitrea-software is een geavanceerd modulair, multimodaal en 
multi-vendor visualisatiesysteem dat uitgebreide toepassingen 
biedt in uiteenlopende IT-omgevingen. Ons programma met Vitrea-
softwareoplossingen met zijn uitstekende prestaties en gebruiks-
gemak biedt medici al ruim 25 jaar de kans om betere zorg te bieden.

Van routinediagnose tot uitgebreid onderzoek: 
met onze innovatieve oplossingen kunt u meer 
doen in uiteenlopende klinische situaties.

Onze diagnostische echografiesystemen hebben de geschiedenis 
en ontwikkeling van de echografiemarkt als geheel op de voet 
gevolgd. We zijn marktleider op het gebied van uiteenlopende 
geavanceerde technologieën, zoals 's werelds eerste mechanische 
scansysteem voor het cardiovasculaire stelsel, een kleurendop-
plersysteem dat bloedstromen zichtbaar maakt en een volledig 
digitaal systeem waarmee een aanzienlijk betere beeldkwaliteit 
wordt verkregen. In Japan bedraagt ons marktaandeel op het ge-
bied van echografische apparatuur momenteel meer dan 30%; we 
zijn er vooral vertegenwoordigd op het gebied van echografie van 
het maag-darmstelsel, voornamelijk abdominale scans. Door 
onze aanwezigheid op cardiovasculair en musculoskeletaal gebied 
te vergroten, verwachten we onze algehele positie op de markt 
voor diagnostische echografie te verbeteren.
De afgelopen jaren hebben we technologieën ontwikkeld die een 
breed scala aan klinische toepassingen omvatten, zoals 3D-visu-
alisatie voor het dynamisch meten van lokale bewegingen van de 
hartwand en de visualisatie van aders en tumoren door middel 
van contrastvloeistof. We hebben ook technologieën als SMI** en 
hoogfrequente omvormers ontwikkeld waarmee kleinere en trage 
bloedstromen zichtbaar kunnen worden gemaakt die eerder niet 

* Intelligent Dynamic Micro-Slice
** SMI: Superb Microvascular Imaging

Unieke kenmerken:
• Een CT ontworpen voor 

Deep Intelligence.
• Eenvoudige en gestroomlijnde 

CT-fluoroscopie.
• IT-oplossingen op maat.
• Deep Learning reconstructie AiCE. 
• Onderzoek is mogelijk met slechts

één enkele rotatie.

Unieke kenmerken:
•  iBeam-architectuur in combinatie met Active Matrix-

sondetechnologie (iDMS*) biedt bij elke diepte een perfecte 
straaldikte voor een perfecte resolutie en afstemming op de 
grootte van de patiënt.

•  De actieve matrixsonde voor de buik met ultrabreedband 
van 1 tot 8 MHz biedt zelfs bij de lastigste patiënten een 
uitzonderlijk helder beeld.

•  Sondes met ultrahoge frequenties van 22, 24 en 33 MHz 
detecteren submillimeterstructuren en maken een 
structuuranalyse daarvan mogelijk.

•  Superb Micro-vascular Imaging (SMI) verbetert gevoeligheid, 
beeldsnelheid en bewegingsartefacten voor het zichtbaar 
maken van de opbouw van microvaten op een niveau waarop 
geen enkele andere techniek dat kan.

•  Attenuation Imaging (ATI), exclusieve echografische functies 
waarmee de mate van vetinfiltratie (steatosis) kan worden 
gemeten voor een uitgebreidere beoordeling van de lever.

COMPUTER TOMOGRAFIE

ECHOGRAFIE

HIT
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Unieke kenmerken:
•   Klinische vrijheid: parkeerpositie ver weg van het tafelgebied 

en zijwaartse beweging voor radiale benadering 270 graden 
bewegingsvrijheid om de C-boog te positioneren.

•  Kenmerken voor het beperken van de dosis: 
Spot Fluoro, DTS, Live Zoom.

• Volume-CT met tot 16 cm dekking 
 in één rotatie.

Unieke kenmerken:
•  Flexibele beeldvorming, superieure

productiviteit, intelligente dosisverlaging. 
•  Volledig automatische positionering en

eenvoudige bediening. 
•  Ultralichte, waterdichte Canon detectoren

met geïntegreerde batterij en beeldopslag. 

Het aanbieden van nieuwe klinische waarde 
met geavanceerde technologieën waarbij  
patiëntvriendelijk onderzoek voorop staat.

We waren het eerste bedrijf in Japan dat een MRI-systeem 
ontwikkelde waarbij het comfort van de patiënt voorop staat. Nog 
steeds ontwikkelen we producten die sneller, betrouwbaarder en 
prettiger onderzoek mogelijk maken, waarbij het comfort van de 
patiënt voorop staat.
Om de patiëntervaring te verbeteren, dringt onze originele Pianis-
simo-technologie omgevingsgeluid terug tot een minimum; een 
ruime tunnel voor de patiënt garandeert een gevoel van ruimte, 
waardoor de angst die veel patiënten tijdens MRI-onderzoek erva-
ren, wordt verminderd. Onze geavanceerde technologieën, zoals 
MRA zonder contrastvloeistof (waarbij beelden kunnen worden 
verkregen zonder contrastvloeistof te gebruiken), RF-spoelen met 
meerdere kanalen voor het scannen van het gehele lichaam en 
meerfasige transmissietechnologie, hebben wereldwijd een goede 
naam. Om ervoor te zorgen dat onze systemen de volgende gener-
atie technologieën bevatten, voeren we klinisch onderzoek uit via 
een netwerk van toonaangevende medische instellingen.

Op onze website is alle informatie te vinden over de Vantage 
Galan 3T en ook onze andere MRI-systemen, de Vantage Orian en 
Vantage Elan worden uitgelicht.

Bekijk ons complete portfolio op  https://nl.medical.canon

Naast de Alphenix 4D CT hebben wij meerdere interventionele 
x-ray systemen in ons portfolio zoals de Alphenix Core +, 
Sky + en Biplane systemen. Alle systemen worden 
op onze website uitgelicht.

Naast de Aceso + bestaat ons x-ray portfolio ook uit de Ultimax-i 
en MobileDR, is op onze website te vinden. Op chirurgisch gebied 
hebben wij de Ziehm-serie, ook alle informatie over deze serie is 
online te vinden.

Patiëntvriendelijke medische systemen.

We blijven revolutionaire diagnostische röntgensystemen 
ontwik-kelen met geavanceerde technologieën zoals digitale 
beeldver-werking en scans met een lage stralingsdosis. In al onze 
systemen maken we gebruik van DoseRite-technologie die 
geavanceerde dosisreductie, technieken voor dosiscontrole en 
een veilig dosis-beheer bieden voor medisch personeel, 
bestuurders van medische instellingen en patiënten.
Met de Dose Tracking System (DTS) kan de onzichtbare inherente 
huiddosis zichtbaar worden gemaakt om veiligere procedures te 
garanderen. Met ons unieke Octave-concept voor röntgen-RF-
systemen wordt de blootstellingsdosis aanzienlijk beperkt, terwijl 
de beeldkwaliteit wordt verbeterd. Er kunnen heldere beelden 
worden verkregen voor diagnose en behandeling. De 
ontwikkeling van onze mammografiesystemen staat onder 
leiding van een team vrouwelijke technici dat werkt met 
ontwerpen die gericht zijn op het creëren van een patiënt-
vriendelijke omgeving; dit doen ze door het ongemak dat bij 
compressie tijdens onderzoeken wordt ervaren, te beperken.

MRI

Unieke kenmerken:
•  Fantastische klinische beeldverwerkingsmogelijkheden 

dankzij sterk oplopende prestaties en PURERF-technologieën.
•  Geautomatiseerde scanplanning en geavanceerde 

nabewerkingsmogelijkheden.
•  Hoog patiëntcomfort met Pianissimo Zen-technologie 

en MR Theater.
•  Lage stroomvereisten en kleine installatieruimte.

INTERVENTIONELE X-RAY

DIAGNOSTISCHE RADIOLOGIE



10 redenen voor een MRI van Canon Medical

1. 10 verschillende weefselcontrasten met een scantijd
van slechts 10 minuten

2. Halvering van scantijden voor diffusie-scans

3. Abdomen-scans in doorademing

4. Cardiac-scans in doorademing en met hoge framerates

5. Geautomatiseerde scanplanning

6. Kwalitatief hoogstaande MRA-onderzoeken zonder
contrastvloeistof

7. Scantijden compromisloos tot wel 50% reduceren voor
verschillende contrastwegingen met Fast 3D Mode

8. Een immersieve, rustgevende ervaring met MR Theater

9. Bijna geruisloos scannen met Pianissimo Zen sequenties

10. Lage stroomvereisten en kleine installatieruimte

Voor meer informatie, bezoek onze website op https://nl.medical.canon


