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Biomedic installeert Samsung RS85A bij Reade
Scherpere beeldvorming en betere zorgbeleving voor de patiënt

New momentum of imaging
Samsung introduceert ‘HERA W10’ Ultrasound systeem

Sint Franciscus neemt alle nieuwe buckykamers in gebruik
“Het maken van röntgenfoto’s is makkelijker geworden”



Voorwoord
Tweede editie Biomedic Bulletin

Februari 2020

Voor u ligt de tweede editie van het Bio-
medic Bulletin. Het magazine voor onze 
klanten en partners waar we met plezier aan 
hebben gewerkt. We zijn er trots op u dit 
te kunnen toesturen of te overhandigen!
Met dit magazine informeren wij u over diverse 
ontwikkelingen op het gebied van producten en diensten 
gebruikt binnen de gezondheidszorg. Vanzelfsprekend 
heeft Samsung daar een vooraanstaande rol in. Daarnaast 
besteden we aandacht om samen met onze klanten 
ervaringen met u te delen.

Tijd gaat snel
Toen mij onlangs gevraagd werd om het voorwoord te 
schrijven voor de tweede editie van het Biomedic Bulletin 
bekroop mij een gevoel waar vrijwel ieder medemens 
over mee kan praten, waar zijn de afgelopen 12 maanden 
gebleven?! Niets is ons vreemd binnen Biomedic, 
uitdagingen en  ambities zorgen voor een dynamische 
omgeving waarbij de klok steeds sneller lijkt te tikken.

Terugkijkend op de afgelopen periode zijn er diverse 
momenten geweest waarbij we als bedrijf het succes 
konden vieren. Een knap resultaat wat nu extra 
onderstreept wordt bij het opstellen van ons Bulletin.

Ondanks de snel voorbijgaande tijd realiseer ik me dat 
aandacht erg belangrijk blijft. Aandacht voor uiteindelijk 

de patiënten die de meerwaarde moeten ervaren van 
de door Biomedic geleverde producten en diensten. 
We zullen ons de komende jaren moeten blijven 
inzetten voor betere patiëntenzorg, enkel dan zal de tijd 
vriendelijk voor ons zijn!

Nieuwe technologie
Steeds vaker hoor ik dat onze beeldvormende 
modaliteiten voor onze klanten steeds meer te bieden 
hebben. Een ontwikkeling waarbij technologieën steeds 
meer inbreng krijgen bij de uiteindelijke diagnose en/
of behandeling van de patiënt. Ik ben van de stellige 
overtuiging dat nieuwe technologie enkel tot ‘bloei’ 
kan komen indien de gebruiker met vertrouwen en 
overtuiging gebruik kan maken van diezelfde nieuwe 
technologie. Vertrouwen en overtuiging dat wij als 
Biomedic kunnen overbrengen op onze klanten indien we 
ons realiseren dat er diepgaande kennis en kunde nodig 
is.

Binnenkort berichten we u met trots over onze Biomedic 
academie waar klassikale lessen gecombineerd zullen 
worden met on-line trainingen en activiteiten.

Jasper van Rijgersma
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Ikazia Ziekenhuis kiest 
voor de SAMSUNG 
WS80 met IOTA 
software

Albert Schweitzer 
ziekenhuis en 
PoliDirect kiezen voor 
de SAMSUNG RS80

het echotoestel je als het ware door het diagnostische 
proces heen.” De gynaecoloog vervolgt: “Bovendien 
stelt de WS80A mij in staat om een solide dataset te 
verwerven die gebruikt kan worden binnen de context 
van (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek.”

Op de ADNEX poli worden momenteel talrijke echoclips 
en demomateriaal van verschillende ovariumcysten 
verzameld, die toegepast worden binnen de jaarlijk-
se Nederlandse IOTA cursus in Almere, mede mogelijk 
gemaakt door Biomedic, waar gynaecologen en gynae-
cologen-in-opleiding in Nederland getraind worden in de 
echoscopische beoordeling van eierstokafwijkingen en 
het juiste gebruik van de verschillende IOTA modellen.

De afdeling Gynaecologie binnen het Ikazia Zieken-

huis te Rotterdam kiest na een uitgebreide testperi-

ode voor een Samsung WS80 echografiesysteem.

Op de ADNEX themapolikliniek in het Ikazia Zieken-
huis in Rotterdam ziet gynaecoloog Jeroen Kaijser per 
week talrijke patiënten met een afwijkend ovarium. 
Triage is het sleutelwoord binnen deze polikliniek. De 
Samsung WS80, een Premium End echografiesysteem 
met een volledig geïntegreerd IOTA-ADNEX mo-
del, wordt ingezet binnen deze ADNEX Polikliniek.

Kaijser: “Nu het ADNEX model is geïntegreerd in een 
nieuwe generatie van intelligente echografietoestel-
len, wordt het proces van diagnose nog veel efficiënter. 
Technologie is een ware bondgenoot geworden. Tot 
voor kort moesten artsen die ADNEX wilden toepassen 
immers vertrouwen op een app die ze via hun smart-
phone of via de IOTA website raadpleegden. Daarbij 
bestond toch een kans op onvolledige analyses. Nu leidt 

Op de locatie Sliedrecht en straks ook Dordrecht 

worden in samenwerking met het Albert Schweitzer 

Ziekenhuis de Samsung RS80 systemen ingezet voor 

‘radiologische’ echografieonderzoeken.

Op de locatie Breda werkt men nu met de Samsung HM70 
die wordt ingezet voor cardiologische onderzoeken.
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De belangrijkste redenen van deze keuze waren:
• Uitstekende beeldkwaliteit en voor-

uitstrevende functionaliteiten.
• Eenvoudige bediening met een innovatieve workflow.
• Vooruitstrevende ergonomie.
• Een echt Partnership met Biomedic B.V.

De Samsung RS80 een Premium-End echografiesys-
teem uitgerust met de nieuw ontwikkelde S-Vision 
Beamformer en S-Vue transducers (gebruikmakend 
van Single Crystal transducertechnologie die gebruik 
maakt van een grotere bandbreedte aan frequen-
ties), zorgt voor een uitstekende beeldkwaliteit.

De Samsung HM70, een Mid Range echografie systeem, 
LabTop formaat, is voor PoliDirect uitgerust met zeer 
innovatieve Cardiac Software en ECG module waarmee 
een prima Cardiologisch onderzoek verricht kan worden.



Biomedic installeert 
Samsung RS85A bij 
Reade
Scherpere beeldvorming en betere 
zorgbeleving voor de patiënt



apparaat echt te kunnen beoordelen moet je het in 
de praktijk zien”, vertelt Cindy. “Onze specialisten 
waren onder de indruk van de waarheidsgetrouwe 
weergave door de Crystal Clear-technologie.”

Daarmee was nog niet alles meteen in kannen en kruiken. 
Want voor Reade is technische topkwaliteit weliswaar 
een basis, maar geen garantie voor excellente zorg.

Patiënt op de eerste plaats
Cindy windt er geen doekjes om: “Kom je bij ons als 
leverancier alléén met je technische specs op de prop-

Reade is een gespecialiseerd centrum voor 
reumatologie en revalidatie, met meer dan 
800 medewerkers en een verzorgingsge-
bied van zo’n 1,5 miljoen mensen in en rond 
Amsterdam. Het biedt zijn cliënten medische 
diagnoses en behandelingen volgens de laat-
ste wetenschappelijke inzichten. Tegelijk 
besteedt het veel aandacht aan de manier 
waarop patiënten hun zorgtraject beleven. 
Vanuit die dubbele focus ging het centrum 
op zoek naar nieuwe echografieapparatuur. 
Met Biomedic en Samsung vond Reade part-
ners die op dezelfde golflengte zitten.

Bij Reade begeleidde Cindy Fokker als Manager 
Radiologie de aanschaf van de nieuwe apparatuur: 
“De radiologen bepaalden uiteraard de technische 
vereisten. Daarna checkten we of alles voldeed aan 
het Convenant Medische Technologie en bekeken 
we de budgettaire aspecten. Uiteindelijk hebben 
we alles in een programma van eisen gebun-
deld en dat aan onze leverancier bezorgd.”

Die leverancier is al jaren Biomedic, sinds 1987 specialist 
in medische apparatuur. Brenda Zorge, sales consultant 
bij Biomedic, stelde een aantal echoapparaten voor 
die voldeden aan de technische eisen van Reade. En 
daarbij mocht de Samsung RS85A zeker niet ontbreken. 
“Samsung ontwikkelt zich in een snel tempo tot een van 
de meest invloedrijke spelers in de zorgsector”, vertelt 
Brenda. “Met hun echografie- en röntgenapparaten 
leggen ze de lat hoog wat betreft innovatie, bijvoorbeeld 
met smartphonefuncties voor een interface en connec-
tiviteit naar medische apparatuur. Die toekomstgerichte 
blik past uitstekend bij onze filosofie én die van Reade.”

Technische topkwaliteit: een basisvereiste
De Samsung RS85A voldeed moeiteloos aan alle 
technische eisen. “Bij de diagnose en behande-
ling van reuma is het belangrijk dat gewrichten en 
weefsels van de weke delen, zoals spieren, pezen 
en slijmbeurzen, goed in beeld komen. Daarnaast 
moeten we de doorbloeding van bloedvaten nauw-
keurig kunnen beoordelen”, legt Brenda uit.

“Een ultrahoge beeldresolutie – door toepassing van 
een transducer met een frequentie van minstens 18 
MHz – is dan ook onontbeerlijk. Andere essentiële 
kenmerken zijn gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaar-
heid, want bij Reade wordt dit toestel continu gebruikt 
– maandag tot en met vrijdag en van 9 tot 16 uur.”

Dat de RS85A op al die punten hoog scoorde, bleek 
tijdens de demonstraties en proefplaatsingen bij 
Reade. “Om de beeldkwaliteit van een echografie-
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zien ze dat. Vaak begrijpen ze daardoor voor het eerst 
wat hun ziektebeeld inhoudt. Door direct meer begrip 
mogelijk te maken, kunnen we betere zorg bieden.”

Nog meer comfort voor de cliënt van morgen
Het is dus niet verbazingwekkend dat de keuze op 
de RS85A viel. De installatie verliep soepel en werd 
gevolgd door een zeer goede training. “Alle betrok-
ken personeelsleden – dus niet alleen de radiologen 
en echolaboranten – kregen van Biomedic en Samsung 
een grondige training over alle bedieningsaspecten. 
Het resultaat was dat iedereen er meteen prima mee 
kon werken. De reacties zijn unaniem enthousiast.”

De grootste verrassing was het bezoek van een Sams-
ungdelegatie uit Zuid-Korea. “Ze wilden de installatie 
in bedrijf zien, gaven ons tips en tricks om er nog meer 
uit te halen en losten een paar bugs op. Maar vooral: ze 
luisterden naar ónze ideeën. Wat dat betreft doet Sams-
ung het echt anders dan andere technologieproducenten. 
Die willen vooral vertellen hoe zíj de toekomst zien.”

Hoe zien Cindy en haar team dan de toekomst van de 
zorg en de medische beeldvorming? “Reade werkt nu 
al volgens het principe ‘dichtbij als het kan, centraal 
als het moet.’ Daarin kunnen we nog heel wat stappen 
zetten, bijvoorbeeld met een mobiel diagnosecen-
trum dat een dag in een winkelcentrum is gehuisvest. 
Ook thuisdiagnose met een app is mogelijk.”

Het is allemaal toekomstmuziek, maar niets lijkt 
onmogelijk. “Samsung loopt op heel wat gebieden 
voorop,” besluit Cindy, “bijvoorbeeld met de auto-
matisering van elastografie zodat resultaten minder 
afhangen van de persoon die het onderzoek uitvoert. 
Als vernieuwend medisch centrum volgen we die 
ontwikkelingen in ieder geval op de voet. Als Sams-
ung dit innovatiepad blijft bewandelen dan zien we 
ernaar uit om verder met hen samen te werken.”

pen? Sorry, maar dat is hier echt niet voldoende. Onze 
vraag is altijd: ‘Wat heeft de patiënt er eigenlijk aan?’ 
Ook dat stond in ons programma van eisen: Reade 
wil een partner die echt meedenkt over manieren om 
de belevingsaspecten van de zorg te verbeteren.”

Samsung bleek zo’n partner te zijn, ook omdat Biomedic 
zijn rol als integratiespecialist met verve vervulde. Cindy: 
“Biomedic kent Reade én Samsung heel goed. Daarom 
is het goed in staat om op basis van Samsungtechnolo-
gie toevoegingen voor te stellen aan het basispakket. 
Zoals een echogelwarmer, waardoor de patiënt tijdens 
het onderzoek geen onaangename koude klomp op zijn 
gewrichten voelt. En een extra scherm in de radiologie-
kamer, zodat andere specialisten het onderzoek kunnen 
volgen zonder dat de patiënt zich bekeken voelt.”

Dat lijken allemaal details, maar dat zijn het voor Reade 
absoluut niet. “Neem nu het extra display waarop de 
patiënten hun onderzoek zelf kunnen volgen. Vroeger 
vertelden we hen wat er aan de hand was, vandaag 

Cindy Fokker, Manager Radiologie

“Door echografiesysteem 
RS85A verbeterde het 
begrip en de beleving 
van onze cliënten.”
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Ons team breidt zich uit! In dit Biomedic 
Bulletin stellen twee collega’s zich aan u voor

Jordi Oudhuizen Djesro Mostert

Wat een warm ontvangst heb ik, Djesro Mostert 
binnen Biomedic gehad! Nu is het mijn taak om te 
laten zien wat ik allemaal kan. Inmiddels ben ik 29 
lentes jong en samenwonend met mijn vriendin Tess in 
hartje Rotterdam. In mijn vrije tijd ben ik fotografisch 
vormgever, leadzanger van coverband 2MF en fanatiek 
sporter. Hiernaast ben ik ruim acht jaar lang werkzaam 
geweest op de afdeling Radiologie.

Ik volgde mijn opleiding tot Radiodiagnostisch Laborant 
in zowel het IJsselland ziekenhuis als ’t Lange Land 
ziekenhuis en vervolgens ben ik overgestapt naar het 
Erasmus MC. Hier heb ik mij verder gespecialiseerd en 
heb ik tevens de post hbo Computertomografie voltooid.

Uiteindelijk was ik enorm toe aan iets totaal anders en 
zodoende ben ik bij Biomedic beland. Ik ben dan ook 
heel dankbaar om te zien dat dit bedrijf in mij gelooft en 
daarmee wil investeren in de toekomst.

Tot snel!

Mijn naam is Jordy Oudhuizen en ik ben sinds mei 
2019 in dienst als applicatiespecialist/salesconsultant 
voor Biomedic B.V. In 2010 ben ik begonnen met 
de opleiding tot Radiodiagnostisch Laborant in het 
Erasmus MC en heb deze met succes behaald in het 
Ikazia ziekenhuis te Rotterdam. In de opeenvolgende 
jaren heb ik in verschillende perifere ziekenhuizen in 
Rotterdam gewerkt, om uiteindelijk terug te keren in het 
Erasmus MC en mijzelf te specialiseren in de Interventie 
Radiologie. 

Recent werd ik benaderd door mijn oud klasgenoot en 
huidige collega Harm-Jan van Klaveren of ik interesse had 
om te komen werken voor Biomedic. Een uitgesproken 
kans die ik met beide handen heb aangepakt en waar ik 
nu met heel veel plezier werk.

Ik kenmerk mijzelf als een hardwerkende collega die 
met academische en perifere zorgkennis meedenkt 
met de klant en diens patiëntengroep. Ik denk dan ook 
graag in ontwikkelingen en oplossingen en sta open 
voor elke vraag. Een andere tak van sport met wederom 
oog voor de patiënt. Waar ik voorheen samen met 
het Interventieteam diagnostisch en therapeutisch 
verantwoordelijk was voor de patiënt ben ik nu 
verantwoordelijk voor het leveren van de beste kwaliteit 
die Biomedic te bieden heeft voor een breder spectrum 
aan zorgbehoeftigen binnen Nederland.

Tot binnenkort!

Februari 2020



Samsung introduceert
‘HERA W10’ Ultrasound systeem

voor hoogwaardig gynaecologisch
en verloskundig onderzoek



New Momentum 
of Imaging
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HERA, een afkorting die staat voor 
Hyper-aperture en Enhanced Reconstruction 
Architecture, is het nieuwe ultrasone platform 
van Samsung dat zich inzet voor verbluffende 
beelden. Evenzo biedt het HERA-platform toe-
gang tot de allernieuwste ergonomie met een 
eenvoudige maar ingenieuze uitstraling voor 
de tevredenheid in de medische zorg.
HERA W10, het belangrijkste model van het HERA-plat-
form, helpt u meer inzicht in de diagnose te krijgen met 
zijn intuïtieve visualisaties, precieze analytische functies 
en directe bediening. Het is onze toewijding voor verlos-
kundige en gynaecologische toepassingen om levenslang 
te ondersteunen gezondheidszorg voor vrouwen, ijverig 
op zoek naar nieuwe mogelijkheden in echografie.

Samsung implementeert technologieën uit zijn smartphones in de nieuwste Healthcare producten. 
Dankzij deze slimme ShadowHDR™ technologie worden zones in zowel de diepte als dichtbij 
scherper afgebeeld waardoor je nog meer details kan zien die normaal gesproken niet zichtbaar zijn.

ShadowHDR™

Samsung HERA W10
Samsung HERA W10 is een premium end echografie 
systeem welke is opgebouwd met de nieuwe Crystal 
Architecture™. Deze bestaat uit de nieuwste Crystal 
Beam™ beamformer en een Crystal Live™ processor.

Crystal Beam™
HERA W10 maakt gebruik van nieuwste generatie beam-
former. Deze Massive Parallel Beamforming zorgt voor 
snellere beelden (hogere frame rate) en verbeterde 
uniformiteit over het gehele beeld van oppervlakkig tot 
diep.

Crystal Live™
Met de nieuwe Crystal Live™ processor van Samsungs 
Hera W10-echografiesysteem krijg je als gebruiker een 
gedetailleerd en scherp beeld, met als voordeel een 
snellere beoordeling en diagnose. Tevens zorgt deze 
processor ervoor dat je als gebruiker diverse nieuwe 
technieken kunt gebruiken waardoor interpretatie van 
het echografie beeld nog betrouwbaarder is;
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Dankzij deze nieuwe Crystal Live™ processor wordt er o.a. een nieuwe kleurendoppler techniek 
mogelijk gemaakt, de MV Flow, oftewel micro vascularisatie flow. Hiermee worden de kleinste 
bloedvaten met de laagste bloedsnelheden zichtbaar. Lumiflow is de 3D weergave van de 
bloedvaten wat de structuur van de bloedvaten beter leert begrijpen.

MV Flow™

Lumiflow™

Neem contact op met onze sales consultants voor meer informatie
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Daarnaast beschikt de HERA W10 over de meest complete en geavanceerde 3D/4D en 5D 
processor waarmee de gebruiker op een simpele en snelle manier de meeste informatie kan halen 
uit een opgebouwd 3D volume voor het stellen van een betrouwbare diagnose.

Dit kan o.a. met de module 5D Heart (Fetal Heart) of 5D CNS+ (Central Nervous System):
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Nieuw 
en beschikbaar
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Samsung HERA I10

Samsung introduceert 
het eerste 

geïntegreerde 
echosysteem in de 

gynaecologische stoel

Het IJsselland Ziekenhuis 
kiest voor Samsung echografie

invullen wat de diagnose van ovariumafwijkingen 
vereenvoudigd.

De Samsung HS50 is een hoog gepositioneerd Mid Range 
echografiesysteem dat wordt ingezet voor alle gangbare 
onderzoeken. Het systeem is uitgerust met de nieuwste 
S-VUE transducers en S-Vision Beamformer.

De afdelingen Verloskunde en 

Gynaecologie binnen het IJsselland 

Ziekenhuis te Capelle aan den IJssel 

kiezen voor Samsung WS80 (1) en 

HS50 (6) echografiesystemen.

 Na een succesvol aankooptraject waren de belangrijkste 
redenen van deze keuze:
•  Uitstekende beeldkwaliteit en vooruitstrevende 

functionaliteiten.
•  Eenvoudige bediening met een innovatieve workflow.
•  Vooruitstrevende ergonomie.
•  Ondersteuning en begeleiding van Biomedic B.V.

De Samsung WS80, een Premium End echografiesysteem, 
wordt ingezet voor de complexere onderzoeken. 
De Samsung WS80 is uitgerust met de IOTA ADNEX 
applicatie. Deze applicatie is door IOTA ontwikkeld en 
gecertificeerd. Hiermee kunnen artsen een risicomodel 

Eerste systeem geïnstalleerd bij 

Amsterdam UMC Locatie AMC
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Het nieuwe Samsung 
apparaat stelt zich 
met één druk op de 

knop volledig in

“Het maken van röntgenfoto’s is makkelijker geworden”

Sint Franciscus neemt alle 
nieuwe buckykamers in gebruik
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De apparatuur in de röntgenkamers in 
Franciscus Gasthuis & Vlietland was 
aan vervanging toe. Voor de inrichting 
van de kamers werd een samenwerking 
gezocht met Samsung, die de nieuwste 
röntgenapparatuur leverde.

Klinisch fysicus Jurgen Mourik van Franciscus Gasthuis 
& Vlietland is betrokken geweest bij de aanschaf, 
implementatie en ingebruikname van de kamers. 
Hij is enthousiast over de systemen: ‘De oude 
röntgenapparatuur was 14 jaar oud en aan vervanging 
toe. Normaal vervangen we apparaten in het ziekenhuis 
na ongeveer 10 jaar, dus dit was een mooie gelegenheid 
om de modernste technologie aan te schaffen. Het 
maken van röntgenfoto’s is zoveel beter geworden! 
De oude röntgenbuis moest nog met de hand over de 
patiënt bewogen worden, wat best zwaar was. Met de 
nieuwe apparatuur van Samsung gaat alles automatisch. 
Met één druk op de knop beweegt de röntgenbuis naar 
de juiste positie en hoeft de röntgenlaborant alleen 
nog maar de patiënt te positioneren en een foto te 
maken. Ook kon je met de oude apparatuur geen foto’s 
maken van hele benen en de wervelkolom, omdat 
die functionaliteit niet aanwezig was of de kwaliteit 
onder de maat was. Het maken van deze opnames is 
met de apparatuur van Samsung heel eenvoudig en de 
beeldkwaliteit is erg goed. Sowieso is de beeldkwaliteit 
over de hele linie sterk verbeterd. En omdat de laborant 
de buis niet meer handmatig hoeft te bewegen, is 
dat ergonomisch en arbo-technisch fijner werken.’

Automatisch
Bij het nieuwe systeem gaat de positionering van het 
toestel automatisch. Jurgen: ‘Als er van een patiënt 
röntgenfoto’s moeten worden gemaakt, wordt het 
type onderzoek uit het Elektronisch Patiëntendossier 
doorgestuurd naar het röntgenapparaat. Op basis van de 
informatie die het Samsung systeem binnenkrijgt, weet 
het precies om welk onderzoek het gaat en met één druk 
op de knop stelt het apparaat zichzelf dan automatisch 
daarop in voordat de patiënt de kamer binnengaat. 
De röntgenlaborant heeft zo meer tijd om de patiënt 
goed te positioneren, zodat er snel een succesvolle foto 
gemaakt kan worden en de patiënt maar kort in een 
ongemakkelijke positie hoeft te staan of te liggen.’

Nog minder straling
‘Nog een voordeel: de foto’s worden gemaakt met een 
lagere stralingsbelasting voor de patiënt in vergelijking 
met het vorige apparaat. Nu was de stralingsbelasting 
voor de patiënt al laag, maar die is dus nog verder 
teruggebracht. We kijken trouwens wel van te voren 
of röntgenfoto’s echt noodzakelijk zijn. Als het ook 
lukt via een echo of MRI, dan doen we dat.’

Mooie foto’s van Rotterdam
Inmiddels zijn de röntgenkamers 

op beide hoofdlocaties klaar. Ook 
de vloeren en de wanden zijn 

aangepakt en vernieuwd. 
Om het helemaal af te 

maken, is er fotobehang 
aangebracht op de 

wanden. Die is gesponsord 
door Samsung. Op locatie 

Vlietland is er gekozen voor twee 
mooie foto’s van de Erasmusbrug 

en de Rotterdamse haven.

De röntgenkamers in de 
locatie Gasthuis krijgen een 

bloemenafbeelding. Het idee 
is dat de afdeling radiologie 
geen witte, steriele ruimtes 

wilde, zeker voor kinderen die 
erheen moeten. Als kinderen op 

een positieve manier worden 
afgeleid, is het gemakkelijker 

om de foto’s te maken.

Sint Franciscus neemt alle 
nieuwe buckykamers in gebruik

Een klinisch fysicus is een onafhankelijke 

ondersteunend specialist op het 

raakvlak van techniek en kliniek met 

een focus op kwaliteit, veiligheid 

en doelmatigheid van zorg.
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Na een intensief traject waarin verschillende 
fabrikanten van echografie apparatuur getoetst zijn 
op punten als beeldkwaliteit, ergonomie, toekomstige 
ontwikkelingen, duurzaamheid etc. zijn Biomedic 
en Samsung gecontracteerd voor de levering van 
echografie apparatuur voor een periode van 5 jaar.

Biomedic levert de eerste 
KubTec 80 aan de pathologie 
afdeling van het OLVG locatie Oost

Eind 2018 heeft Biomedic 
een kabinetröntgen systeem 
geinstaleerd binnen de pathologie 
afdeling van het OLVG. Het 
kabinetröntgen systeem 
zorgt voor een fundamentele 
aanpassing van de processen 
en vraagt daardoor om moed 

en inzet, tegelijk is de opbrengt 
groot. Niet langer de preparaten 
opsturen naar de radiologie 
afdeling zorgt voor veel tijdswinst 
en maakt de afdelingen minder 
afhangkelijk van elkaar. Na een 
implementatie periode van enkele 
maanden waarbij de logistieke 
processen werden aangepast 
werd het systeem succesvol 
gevalideerd door het ziekenhuis.

Biomedic en het OLVG gaan een 
samenwerkingsovereenkomst aan gedurende 5 
jaar voor de levering van echografie apparatuur

We zijn uitermate trots op deze 
samenwerking en gaan vol 
vertrouwen het huidige reeds 
eerder geleverde Samsung 
‘wagenpark’ fors uitbreiden.
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Al meer dan 30 jaar is Biomedic actief als dis-
tributeur van medische apparatuur voor onder 
andere echografie, röntgen- en doppleronder-
zoek. Nieuwe technologie en apparatuur in 
combinatie met nieuwe zorgprocedures geeft 
zowel Biomedic als ook de klant de opdracht 
om steeds opener informatie te delen. De 
behoefte van elkaar om te weten hoe we ons 
werk doen is enorm!

Jasper van Rijgersma, directeur bij Biomedic, vertelt 
over zijn visie betreffende het delen van informatie: 
“Toetsen of datgene wat verkocht is ook daadwerkelijk 
werkt, kan enkel indien er continu feedback vanuit 
het zorgproces komt. Gezamenlijk moeten we de 
communicatie zo inrichten dat we niet enkel informatie 
verkrijgen vanuit het traditionele service denken 
waarbij de klant contact zoekt bij een storing of 
probleem. Voor het optimaal inrichten en gebruiken 
van nieuwe technologie is continu informatie nodig 
in de vorm van feedback tussen de twee partijen.”

“Het feedback proces dat Biomedic hanteert lijkt 
verdacht veel op de voor techneuten bekende 

regelsystemen. Zodra we instaat zijn om te toetsen of het 
resultaat van technologische ontwikkelingen binnen het 
zorgproces in lijn is met datgene wat de technologie zou 
moeten  brengen, dan zijn we instaat om doormiddel van 
informatie feedback te geven en eventueel bij te sturen.” 

Jasper vervolgt: “Cruciaal bij dit gedachtengoed is het 
kunnen delen van de juiste informatie. We moeten van 
elkaar op de hoogte zijn en geen barrières ervaren bij 
het delen van informatie, kennis en kunde. We realiseren 
ons dat er veel te winnen is op dit gebied, het goed 
kanaliseren van informatie vergt een nieuwe aanpak.” 

“Biomedic is hard op weg om toonaangevend te worden 
op het gebied van on-line communicatie diensten ten 
behoeven van informatie delen en feedback genereren. 
Iedere klant heeft of krijgt toegang tot zijn of haar 
eigen Biomedic member pagina. Een member pagina 
waarbinnen wij de gebruiker informeren over updates, 
upgrades en tal van video’s delen waarin het gebruik 
van de apparatuur specifiek extra aandacht krijgt. 
De pagina is zo ingericht dat de gebruiker feedback 
kan achterlaten specifiek op een bepaald onderwerp 
gerelateerd aan bv beeldkwaliteit, gebruiksgemak, etc.”

Tot slot geeft Jasper aan dat we bij dit alles de patiënt 
in onze gedachten moeten hebben “steeds de vertaling 
maken naar betere patiëntenzorg, dat is het doel!”

De kracht van verbinden

Biomedic Academy, voor opleidingen, cursussen en terugkomdagen De member pagina met informatie over updates, upgrades en video’s
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Een verslag van een gebruiker

Biomedic levert de eerste KubTec 40 aan het 
OK complex van het Sint Fransicus Gasthuis

Binnen het Franciscus Gasthuis & Vlietland is 
de Borstkliniek een belangrijk speerpunt. Het 
steeds verder optimaliseren van de kwaliteit 
van de patiëntenzorg is essentieel. Innovatie 
speelt een zeer belangrijke rol. Om die reden 
zijn we constant vooruit aan het kijken wat 
er beter kan met de huidige technieken en 
middelen die beschikbaar zijn.

Begin dit jaar tipte chirurg Taco Klem ons over de 
KubTec 40. Dit is een compact mobiel, en gesloten, 
röntgenapparaat dat op de operatiekamer een 
röntgenfoto maakt van het lumpectomiepreparaat 
tijdens mammachirurgie. De KubTec 40 heeft twee 
grote voordelen: tijdswinst en nauwkeurigheid. 

Het belangrijkste voordeel is dat de KubTec 40 direct 
inzicht geeft in het wel of niet voldoende radicaal 
opereren. De kans dat een patiënt een re-excisie 
nodig heeft daalt aanzienlijk. De chirurg bepaalt zelf 

de richtingen waarin de foto genomen wordt en 
kan indien nodig direct een re-excisie uitvoeren. 

Opleiding
Ook voor de opleiding is de KubTec 40 een waardevol 
instrument. Een chirurg in opleiding leert nu ‘real 
time’ wat de begrenzingen zijn geweest van de 
lumpectomie. Door direct het preparaat te controleren 
met de KubTec 40 leert de chirurg in opleiding op 
dat moment waar de marges in het vervolg ruimer 

moeten. Door foto’s van het lumpectomiepreparaat 
in verschillende richtingen te maken ontstaat er ook 
een drie dimensionaal inzicht tijdens de operatie. 

Tijdwinst
Aangezien wij de I-125 (jodiumzaadjes) procedure 
uitvoeren zou dit ons primair tijdswinst opleveren. 
De I-125 procedure is een procedure waarbij er een 
marker achter gelaten wordt in de tumor, zodat deze te 
lokaliseren is tijdens de ingreep. Borstsparend opereren 
gebeurde voorheen door middel van draadlokalisatie. 
Deze procedure heeft als grootste nadeel dat het 
patiëntonvriendelijk is, er altijd kans op migratie van 
de draad is én dat de planning een uitdaging is omdat 
de draad maximaal 24 uur vantevoren ingebracht kan 
worden. De oplossing voor deze nadelen is gevonden 
in de I-125 procedure. De jodiumzaadjes kunnen weken 
voor de operatie al worden ingebracht en migreren niet. 
Nadeel van deze procedure is dat het een radioactieve 
procedure is. Dit betekent strenge regelgeving rondom 
de uitvoering van hiervan. Hieronder wordt verstaan 
dat er een nauwkeurige Track & Trace uitgevoerd wordt 
zodat de jodiumbron ten alle tijden te lokaliseren is.

Gesloten-deur-beleid
Wij voeren tijdens de I-125 procedure een gesloten-
deur-beleid waardoor er pas afgelost/binnen gelopen 
kan worden als de foto bevestigt dat de jodiumbronnen 
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“Ook voor de opleiding 
is de KubTec 40 een 

waardevol instrument.”

KubTec 40: Het eerste röntgen mamma-apparaat op de operatiekamer
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gelokaliseerd zijn. Dit beleid voeren we om te voorkomen 
dat de marker zoekraakt tijdens de ingreep en deze niet 
meer te herleiden is door in- en uitlopen van personeel. 

De preparaten werden voorheen naar de afdeling 
Radiologie gebracht voor een X-specimen röntgenfoto. 
Dit werd gedaan door de gangomloop die hiervoor 
meerdere malen per dag zijn/haar taken moest 
onderbreken. Vervolgens beoordeelde de radioloog 

de foto’s en belde dan de uitslag door. Dit kostte tijd, 
al snel 25 minuten. Een snelle rekensom leerde dat dit, 
met gebruik van de KubTec 40, een winst van 1 a 2 
patiënten per dag zou opleveren. De huidige situatie 
is dat de foto’s op de kamer gemaakt worden, de 
operateur de foto’s beoordeelt, de operatie-assistente 
de foto’s doorstuurt en de radioloog het verslag maakt.

Werking
De KubTec 40 werkt als volgt: deur open, het 
lumpectomiepreparaat binnen het kader plaatsen, deur 
sluiten, waarna er in het KubTec 40 programma op 2D 
gedrukt wordt. De röntgenfoto wordt nu gemaakt. In 
deze foto kan tekst worden toegevoegd zoals: links, 
rechts, lateraal, mediaal, craniaal, caudaal en fasciezijde. 
Vervolgens worden er nog aanvullende röntgenfoto’s 

gemaakt in andere richtingen. Het grote voordeel van 
het zelf positioneren in de KubTec 40 van het preparaat 
is dat de chirurg exact weet waar de marges ruimer 
moeten. De operatie-assistente positioneert, samen 
met de chirurg, het preparaat in de juiste positie. De 
röntgenfoto’s kunnen direct doorgestuurd worden naar 
PACS waardoor deze in het elektronisch patiëntendossier 
komen. Het apparaat heeft een eigen harde schijf dus 
bij een eventuele netwerkstoring blijft alles bewaard. 

Eerste in Nederland
Samen met de klinisch fysicus Jurgen Mourik hebben 
we van de KubTec 40 een project gemaakt. Na 
inventarisatie werd al snel duidelijk dat dit apparaat 
ons veel voordelen op gaat leveren waardoor aanschaf 
een logische stap was. Sinds 30 oktober 2018 is de 
KubTec 40 in gebruik genomen op operatiekamer 
2 van locatie Vlietland. Als eerste ziekenhuis in 
Nederland werken wij met de KubTec 40 wat ons niet 
alleen tijd oplevert om meer patiënten te opereren 
maar ook logistiek gezien een uitkomst biedt. 

“Een snelle rekensom leerde 
dat dit, met gebruik van 
de KubTec 40, een winst 
van 1 á 2 patiënten per 

dag zou opleveren.”
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De voordelen van de KubTec 40:
 Hygiënisch werken

  Minder afhankelijk zijn van Radiologie

  Zeer hoge resolutie

  Direct belangrijke informatie beschikbaar voor chirurg
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In maart 2017 is een koppel renkoekoeken naar een 
ander verblijf verhuisd. De renkoekoek is ook wel bekend 
van de Looney Tunes als Roadrunner. Na het transport 
merken de verzorgers op dat ze haar linker been in 
een rare houding houd, de dierenarts wordt meteen 
ingeschakeld.

Het onderzoek
Na lichamelijk onderzoek wordt vermoed dat het 
linker tibiotarsale gewricht ontwricht is. Om deze 
bevinding te bevestigen worden er aansluitend aan het 
lichamelijke onderzoek röntgenfoto’s genomen met 
het ARIA röntgensysteem van Biomedic (Afb. 1.A). Op de 
röntgenfoto’s zien we een complete ontwrichting van 
het linker tibiotarsale gewricht, zonder fracturen.

De Behandeling
De botten zijn handmatig gerepositioneerd. Na repositie 
is een spalk gemaakt om een nieuwe ontwrichting te 
voorkomen. Om dit te doen is het been eerst ingepakt 
in gazen, hierover is de spalk geplaatst. De spalk is 
gemaakt van plastic koffielepels (lichtgewicht materiaal). 
De spalk is aangebracht met leukoplast en bedekt met 

zacht katoen en ten slotte zwarte tape om het geheel 
waterdicht te maken (Afb. 2). Ten slotte is een nieuwe 
röntgenfoto gemaakt om er zeker van te zijn dat alles 
juist gepositioneerd was (Afb 1 B). Helaas was het op dat 
moment niet mogelijk om te zien of er schade was aan 
de ligamenten of pezen. Dit zou duidelijk worden in het 
herstel naderhand. De vogel werd gescheiden van de 
groep en in een kleiner verblijf ondergebracht.

In het kleinere verblijf had ze geen eetlust, waarschijnlijk 
door stress, hierdoor is ze elke twee of drie dagen 
onvrijwillig gevoerd. Zeven dagen na het plaatsen van 
de spalk vertoonde ze een abnormale stand van beide 
voeten (afb. 3 B), haar tenen waren gebogen en ze liep op 
het dorsale oppervlak van de voet. Het was makkelijk om 
de tenen uit te strekken en om eventuele beschadiging 
van de voeten te voorkomen werd een tijdelijk verband 
(gaas met leukoplast) aangebracht, dit om de tenen 
gestrekt te houden (afb. 3 C). Na twee weken zijn de 
spalken verwijderd. Er was duidelijk sprake van sterke 
atrofie van het spierweefsel, maar het gewricht bleek 
stabiel te zijn. 

Ze weigerde nog steeds zelfstandig te eten, maar de 
volgende dag is ze in een groter verblijf ondergebracht. 
De dag nadat ze in het grotere verblijf geplaatst is at ze 
weer zelfstandig en rende ze rond alweer in haar verblijf.

Renkoekoek (Roadrunner), 
Geococcyx californianus, 

vrouwtje, 1 jaar oud 

Biomedic leverende in 2017 het eerste ARIA 
rontgensysteem met digitale flatpanel 
detector in Nederland aan Diergaarde Blijdorp. 
Met veel plezier beschrijven we een praktijk 
casus om te tonen hoe effectief onze flatpanel 
dectoren in het gebruik zijn!

Business case 
ARIA röntgensysteem
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Afb.1 A – De röntgenfoto die direct na 

het lichamelijk onderzoek genomen 

is, met het ontwrichte tibio-tarsale 

gewricht van het linker been..

Afb.1 B – Het röntgenonderzoek na repositie van 

het gewricht. (ventro-dorsale projectie, 40 kV, 60 

mA, 0,02 s, ARIA Digitale Veterinaire röntgen).

Afb.2 A – De vogel na repositie van de 

botten en het verband aangebracht, 

staat met beide benen op de grond.

Afb.2 B – De vogel in de kleine kooi op 

de dag van de repositie, reeds staande 

op beide benen op eigen kracht.

Afb.3 A – Een dag na de interventie, nog 

steeds met beide benen aan de grond met 

wat gewicht leunend op het linker been.

Afb.3 B –  Zeven dagen na de interventie, 

ze strekte haar tenen niet meer en 

vouwde ze naar achter, hierdoor zette 

ze al al het gewicht op haar enkels.

Afb.3 C – 11 dagen na de interventie, reeds met 

de bandage om haar de tenen te laten strekken.

Afb.4 – 18 dagen na de interventie, hier 

iz ze in het grotere verblijf, zonder het 

verband, ze zet hier weer gewicht op het 

linker been met de tenen in de juiste houding, 

en is ook in staat om te kunnen lopen.
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Adres

Antennestraat 86A

1322 AS Almere

Contact

Biomedic, afdeling Marketing en 

communicatie

036 – 546 30 00

www.biomedic.nl

info@biomedic.nl

Biomedic 
servicepartner 
voor uw 
medische 
apparatuur

Al 32 jaar bieden wij u 
hoogwaardige, (product)
onafhankelijke en kwalitatieve 
service voor uw medische 
apparatuur. Onze uitgangspunten 
hierbij zijn een hoog servicelevel, de 
laagdrempelige wijze van contact en 
bewezen prijs-kwaliteit verhouding.

Wilt u meer informatie, een offerte 
of een onderhoudsafspraak maken? 
Neem dan contact met ons op via 
telefoonnummer 036 – 546 30 99. 
Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: 
service@biomedic.nl.
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Waarom kiezen voor Biomedic service?
  Technici met jarenlange ervaring in medische apparatuur

  Korte lijnen, goede 24/7 bereikbaarheid en snelle terugkoppeling

  Klantgericht denken en werken voor snelle, doelgerichte, slimme en 
degelijke oplossingen

  Naast onderhoud op de bekende merken, ook breed inzetbaar voor 
de beste third party maintenance

  Verschillende (preventieve) onderhoudsvormen en abonnementen

  Ondersteuning van uw organisatie voor korte of langere periode

  Consultancy, projectmanagement voor uw ICT vragen m.b.t. HL7 
en Dicom

  Duidelijke afspraken, advies en rapportage

  Op maat gemaakte eerste- en tweedelijns service trainingen

  Beste prijs-kwaliteitsverhouding


