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Voorwoord
Derde editie Biomedic Bulletin

Jasper van Rijgersma

Voor u ligt de derde editie van het Biomedic 
Bulletin. Het magazine voor onze klanten en 
partners waar we met plezier aan hebben 
gewerkt. Gemaakt en geschreven door de 
medewerkers van Biomedic. We zijn trots 
deze 3e editie aan u te mogen overhandigen.

Februari 2020 schreven we u dat we onze academie 
opgericht hadden, we gebruik gingen maken van nieuwe 
on-line technologie en vol zouden gaan inzetten op 
betere zorg voor uw cliënten en patiënten. Vol ambities 
gingen we het jaar 2020 in!
Ruim anderhalf jaar later kijken we terug op een rit 
in een onverwachte achtbaan. Corona zorgde voor 
een spannende en zorgelijke start van deze achtbaan. 
Gelukkig mogen we inmiddels concluderen dat we de rit 
onder controle hebben en de laatste bochten liggen in 
het verschiet.

Leerproces
Corona heeft ons veel geleerd. Zaken die we als 
vanzelfsprekend beschouwen zijn opeens helemaal 
anders en vergen een andere benadering. Logistieke 
processen zijn de afgelopen periode wereldwijd op 
zijn kop gezet en vragen om snel en flexibel handelen. 
Naast 35 jaar ervaring met medische apparatuur 

zijn we inmiddels ook bekwaam in het vinden van 
de juiste wereldwijde logistieke kanalen. Dit alles 
om de gevraagde medische apparatuur tijdens de 
coronapandemie te kunnen blijven leveren.

Trots
Wat ben ik trots op het gehele Biomedic team. Tijdens 
de coronaperiode het duizendste echografiesysteem 
leveren, iedere maand minimaal 1 röntgenkamer 
installeren en tegelijk onze webshop en academie 
lanceren!
Aan de hand van korte verhalen en quotes willen we u 
laten zien hoe onze klanten de door Biomedic geleverde 
systemen ervaren. Echte mensen met echte verhalen en 
ervaringen, veel leesplezier!
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Wij wensen Ilse Tiemessen, Karin Bruining - Staal en 
Melanie Bouwmeester heel veel werkplezier met dit 
high-end echografie toestel!

Zwangerschap poster
Vraag hem aan, de gratis Biomedic zwanger-
schap poster! Leuk voor in je praktijk of voor 
op de afdeling.

Stuur een mail naar 
info@biomedic.nl 
en we sturen hem snel jaar je op!

Nog makkelijker 
een e-mail sturen

AniCura Haaglanden 
kiest voor de RS80 VET
AniCura Haaglanden te Rijswijk kiest voor 
de RS80 VET van Samsung Healthcare. Na 
een uitgebreide praktijktest kwam de RS80 
VET als beste uit te test. Wat zijn we blij dat 
AniCura steeds vaker kiest voor Biomedic en 
Samsung.

Bij AniCura werken de beste dierenziekenhuizen en 
-klinieken samen. Waarom? Om de beste zorg voor uw 
huisdier te garanderen. Hiermee wil Anicura u zoveel 
mogelijk geruststellen tijdens uw bezoek. Dankzij hun 
internationale netwerk van specialisten zijn alle AniCura 
dierenartsen altijd volledig op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen binnen de diergeneeskunde. Uw huisdier 
is bij AniCura dus in goede handen.
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Het Zuyderland Medisch 
Centrum schaft twee 
RS85-systemen aan

Marc Lobbes praat u graag bij
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De patiënt centraal
De nieuwbouw van locatie Sittard gaf mogelijkheden 
om het mamma centrum binnen het ziekenhuis optimaal 
vorm te geven. “De mensen moeten zich in een huiselijke 
omgeving thuis voelen, dat vinden mensen toch prettiger 
dan een koele ziekenhuisomgeving”. De wachtkamer is 
dan ook als een huiskamer ingericht, er is een gastvrouw 
die patiënten ontvangt en begeleidt tijdens het bezoek. 
Er is een nauwe relatie tussen de diverse specialisten 
betrokken bij de borstkankerzorg, zij zitten letterlijk 
enkele meters van elkaar, waardoor intercollegiaal con-
tact laagdrempelig en snel kan plaatsvinden. De patiënt 
staat in deze opzet centraal. Voor de toekomst verwacht 
Marc dat de radiologie in toenemende mate een triage-
rende rol krijgt, zodat de zorg efficiënter georganiseerd 
kan worden. 
Voor de diagnostiek wordt gebruik gemaakt van 
de laatste nieuwe mammografiesystemen, inclusief 
tomosynthese en contrast mammografie. Contrast mam-
mografie is in 2012 door Marc Lobbes in het Maastricht 
UMC+ binnen Nederland geïntroduceerd en wordt steeds 
meer ingezet. De reguliere mammografie blijft echter een 
solide basisonderzoek en zelfs na gebruik van tomosyn-
these of contrast mammografie moet men aanvullend 
onderzoek doen met echografie. “Toen ik mijn werk-
zaamheden binnen Zuyderland startte, kwam ik tot de 
conclusie dat de bestaande echografiesystemen verou-
derd waren en toe waren aan vervanging.”

Unanieme keuze voor Samsung
Onlangs is na een uitgebreid aanschaftraject de keuze 
gevallen op het premium systeem van Samsung: de RS85. 
Uit de voorselectie op basis van specificaties, beeldkwali-
teit, ervaringen op service en persoonlijk contact met de 
diverse partijen in de markt, kwamen een aantal kandida-
ten naar voren. Een-op-een zijn de verschillende firma’s 
met open vizier uitgenodigd en is gekeken wat zij op dit 
moment konden bieden. Een proefplaatsing en casus ver-

Marc Lobbes volgde zijn opleiding tot 
radioloog in het Maastricht UMC+, waar 
neuroradiologie zijn eerste interesse 
had, maar waar hij door Carla Boetes (†) 
enthousiast werd gemaakt om zich te 
specialiseren als mammaradioloog.

Helaas overleed Carla Boetes onverwacht, nog voordat 
Marc Lobbes klaar was met zijn opleiding . Hoewel hij 
destijds nog assistent in opleiding was, kreeg hij vrij-
wel direct het vertrouwen van de stafleden van het 
Maastricht UMC+ en dus ook de leiding over een mam-
macentrum binnen een academisch ziekenhuis.
“Met veel plezier heb ik daar altijd met het echografiesys-
teem van Samsung, de RS80, gewerkt” geeft Marc aan. 
“Een systeem zoals je het nodig hebt in een alledaagse 
mammografiepraktijk: weinig downtime, goede beeld-
kwaliteit, gemakkelijk in het gebruik.”
Uiteindelijk beslist Marc Lobbes om per 1 juli 2019 zijn 
klinische werkzaamheden voort te zetten binnen het 
Zuyderland Medisch Centrum en een aanstelling voor 
wetenschapstaken te behouden in beide centra. Het 
voornaamste doel is om het Borstcentrum van het Zuy-
derland Medisch Centrum nog meer te profileren binnen 
en buiten Nederland door gebruik te maken van zijn 
kennis, expertise en netwerk.



knoppen” zijn een aantal zaken die naar voren komen nu 
de systemen dagelijks gebruikt worden.
“Verder valt op dat bij puncties en lokalisaties de naald 
prima zichtbaar is waardoor voor mammadiagnostiek de 
geavanceerde functie Needle Mate+ niet strikt noodza-
kelijk is”, vervolgt Marc.

Artificial intelligence als ‘tweede’ radioloog
Voor de toekomst verwacht Marc Lobbes veel van toe-
passingen die gebruik maken van artificial intelligence, 
wat in zijn mening kan gaan optreden als een ‘tweede’ 
radioloog die advies geeft. Zo kan de S-detectTM func-
tionaliteit van Samsung met name de observer-variatie 
verminderen wanneer bijvoorbeeld diameterbepalingen 
periodiek verricht moeten worden, bij bijvoorbeeld pati-
enten behandeld met neoadjuvante hormonale therapie. 
Daarnaast kan S-detectTM een ‘decision support tool’ zijn 
bij onduidelijke borstafwijkingen, die de radioloog helpt 
om de afwijking te classificeren in goed- of kwaadaardig.
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gelijking in het PACS-systeem waren onderdeel van het 
selectieproces. De keuze voor Samsung werd uiteindelijk 
unaniem gedragen door alle radiologen werkzaam in het 
Borstcentrum en was gebaseerd op kwaliteit van service, 
beeldkwaliteit, lage downtime en eerder opgedane erva-
ringen in andere instituten.

“Ik vind met name het gebruiksgemak een pluspunt”, 
geeft Marc aan als hij de keuze voor de aanschaf van 
twee RS85-systemen uitlegt en hij vervolgt: “Naast 
natuurlijk de goede resolutie en hoge detail van beeld-
vorming die voor mammografie als basale functionaliteit 
erg belangrijk zijn.” Al weer enkele maanden worden de 
systemen naar tevredenheid gebruikt.” Het systeem start 
snel op, de functionaliteiten zijn makkelijk te vinden in 
het bedieningspaneel, met een logische indeling van 

Je hebt het wel in de vingers, 
je moet het gaan doen.
— Carla Boetes over Marc Lobbes
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Ons team breidt zich uit! In dit 
Biomedic Bulletin stelt een nieuwe 
collega zich aan u voor

Mag ik mij even voorstellen? 
Mijn naam is Kelvin Ernst, 
sinds augustus maak ik 
onderdeel uit van het team 
van Biomedic. In mijn functie 
ben ik verantwoordelijk voor 
de sales en applicatie van het 
volledige portfolio binnen 
Biomedic met als focusgebied 
de Nederlandse ziekenhuizen.

Na het volgen van de opleiding tot 
radiodiagnostisch laborant in 2010 
heb ik een aantal jaren met veel 
plezier in het ziekenhuis gewerkt. 
De volgende stap in mijn carrière 
was om de uitdaging binnen de 
industrie aan te gaan. Hier heb 
ik een aantal jaren werkervaring 
opgedaan met zowel verkoop als 
applicatie ondersteuning van vrijwel 
alle medisch- beeldvormende 
modaliteiten.
In mijn vrije tijd ben ik trotse vader 
van twee jonge knappe meiden en 
ben ik gelukkig getrouwd. Ik speel 
fanatiek bordspellen en ben met 
regelmaat in de bioscoop te vinden. 
Ik omring me graag met vrienden en 
familie en zit zelden stil.
De reden dat ik de switch heb 
gemaakt naar Biomedic als 
werkgever is omdat het een 
dynamisch bedrijf is dat denkt in 
mogelijkheden en oplossingen. De 
enige limiet bepaal ikzelf en juist dát 
is wat mij motiveert…
Ik hoop u heel binnenkort tegen te 
komen in het veld!

Kelvin Ernst



8   |   Biomedic Bulletin December 2021

Installatie van 3 Samsung GC85A 
Buckykamers op de radiologie en SEH

Begin 2021 was de kogel door de kerk. Het 
Amsterdam UMC kiest voor de levering van 
drie nieuwe High-end Buckykamers voor 
Biomedic en Samsung. Na een uitgebreide 
uitvraag volgens een Europese aanbesteding 
werd de gunning toegekend aan Biomedic!

 Vanaf de start van het project was Biomedic betrokken 
bij de verbouwing. Samen met de projectleider van het 
Amsterdam UMC is Biomedic aan de slag gegaan om alle 
benodigde werkzaamheden in kaart te brengen.
In een zo kort mogelijke periode, waardoor de overlast 
beperkt bleef, is het totale project opgeleverd. Met trots 
kunnen we geen enkele vertraging optekenen en zijn de 
drie kamers inmiddels in bedrijf.
We wensen al het personeel heel veel werkplezier toe 
met de drie nieuwe Samsung GC85A Buckykamers!

Amsterdam UMC Locatie AMC
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Met de komst 
van de nieuwe 
Buckykamers is 
het veel rustiger 
op de werkvloer, 
alles gaat sneller 
en gemakkelijker
—  Zosja Stenchlak, 

gespecialiseerd laborant

We hebben een 
creatieve inzet 
ervaren van 
Biomedic, ze zijn 
altijd bereikbaar
—  Chiel den Harder, 

klinisch fysicus

Het toestel is 
voorzien van 
ijzersterke 
postprocessing
—  Jasper Kamsteeg, 

gespecialiseerd laborant 
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Installatie van een GC85A Buckykamer 
bij het IJsselland ziekenhuis

Tevreden gebruikers
Onze ruimte is beperkt, 

gelukkig merken we daar 
maar weinig van sinds we de 

Samsung GC85 gebruiken.

Raymond van den Berg, projectleider

” Het was makkelijk schakelen met 
Biomedic, er wordt echt meegedacht.”
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Raymond van den Berg, 
projectleider

“Maatwerk is 
mogelijk, erg fijn!”

Het IJsselland ziekenhuis koos in het verleden al vaker voor 
Biomedic en Samsung. Met trots mogen we melden dat het 
IJsselland ziekenhuis een volledig digitale Samsung GC85A 
Buckykamer heeft gekocht bij Biomedic. Inmiddels is het 
toestel geïnstalleerd en volledig in gebruik genomen.

Het IJsselland ziekenhuis heeft een ervaren afdeling voor medische 
technologie welke een uitgebreide rol vervulde gedurende het totale 
project. Elektra, mechaniek en algemene verbouwing zijn opgepakt en 
succesvol uitgevoerd. Zonder oponthoud hebben we binnen 4 dagen 
de nieuwe Buckykamer geïnstalleerd. We wensen al het personeel heel 
veel werkplezier toe met de nieuwe Samsung GC85A Buckykamer!

De GC85A Buckykamer 
opgeleverd
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Vijf Buckykamers en twee mobiele 
röntgensystemen gekoppeld via 
Samsung Smart Center

Begin 2021 was het groot nieuws. Het Bravis ziekenhuis kiest op beide locaties 
voor Biomedic en Samsung. Nieuwe röntgenapparatuur voor de locatie Bergen 
op Zoom en de locatie Roosendaal. Vijf zeer moderne Buckykamers en twee 
compacte mobiele röntgensystemen.

Het feit dat alle systemen gekoppeld zullen worden aan het Samsung Smart Center maakt deze 
opdracht uniek. Het Smart Center geeft de gebruiker de mogelijkheid om analytisch te kijken naar 
verschillende productieparameters afkomstig van de aangesloten systemen. Eind november werd 
het laatste systeem opgeleverd. We wensen het Bravis ziekenhuis de komende jaren heel veel 
plezier met alle nieuwe röntgensystemen.
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Samsung Smart Center

Tevreden gebruikers
Op zowel de locatie Bergen 
op Zoom als Roosendaal 
is gekozen voor nieuwe 
röntgenapparatuur van Samsung.
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Interview met radioloog Igor Smit

Samsung RS85 prestige: Intuïtieve bediening, 
heldere, scherpe beelden en nieuwe technieken

“Ja, het apparaat is prettig, de beelden zijn 
schitterend”, antwoordt radioloog Igor Smit 
op de vraag of de nieuwe echosystemen 
van Samsung bevallen, “gisteren nog een 
CT-onderzoek bespaart omdat we het prima 
op de echo zagen”.

De afdeling radiologie van het IJsselland ziekenhuis 
is uitgerust met 4 splinternieuwe RS85 prestige 
systemen waarbij 1 systeem met fusie. Fusie is relatief 
nieuw in de echografie; eerder opgenomen beelden 
van de CT en MRI worden tijdens het dynamische 
echo-onderzoek naast de echobeelden getoond, 
waardoor niet alleen kleine laesies nauwkeuriger 
afgebeeld kunnen worden, maar ook dieper gelegen 
laesies eenvoudiger herkend worden en zelfs binnen 
bereik voor biopsie gebracht kunnen worden.

Eenvoudige keuze
De keuze voor Samsung was, na een uitgebreide 
selectieprocedure, snel gemaakt. Intuïtieve bediening, 
heldere, scherpe beelden en nieuwe technieken 
waren belangrijke zaken voor het IJsselland. Daarnaast 

De keuze voor Samsung 
was, na een uitgebreide 
selectieprocedure, 
snel gemaakt

De pluspunten van de Samsung RS85 
op een rij:

 Ergonomische vormgeving

 Snelheid beamvormer

 Hoogfrequente transducers

  Nieuwe 22 MHz hockystick transducer

de korte overleg lijnen en kennis van zaken van het 
Samsung verkoopteam. Igor Smit kijkt ernaar uit de vele 
mogelijkheden van het systeem te gaan gebruiken en 
te ontdekken. Hij is erg benieuwd naar de schildklier 
module maar ook naar de rapportagefunctie tijdens 
de echo van de borst. Het meest benieuwd is hij naar 
de potentiele tijdwinst door vroege detectie via 
fusie en overstap van MRI naar fusie follow up van 
kleine lever laesies. Ook de via andere modaliteiten 
niet benaderbare peritoneale klieren komen nu in 
aanmerking voor biopsie in een vroeg stadium.
Wanneer er wat meer hands-on ervaring is 
opgedaan met de fusie-onderzoek techniek, staan 
Igor Smit en zijn afdeling open om ervaringen 
met geïnteresseerde collega’s te delen.
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Interview met Bernart de Leeuw

Samsung komt met waardevolle upgrade 
mogelijkheid

Onlangs heeft de afdeling radiologie 
van het Zuyderland ziekenhuis de twee 
RS85 echosystemen ge-upgrade naar het 
prestige platform wat dit jaar is uitgekomen. 
Radioloog Bernart de Leeuw geeft aan dat de 
systemen vorig jaar zijn aangeschaft op basis 
van prijs-kwaliteitverhouding. De positieve 
ervaring van het gebruik van de Samsung 
echosystemen in Mitralis heeft hier zeker aan 
bijgedragen.

De afdeling heeft naast Samsung nog 2 andere merken. 
Per deelgebied streeft de afdeling naar de hoogste 
kwaliteit. 
De eerste indruk van de upgrade is erg positief. Met 
name op het abdominale gebied zijn grote stappen 
gezet. Het aanbod van echo-onderzoeken neemt nog 
steeds toe en nu, zeker na de upgrade, kan het systeem 
de bulk van onderzoeken prima aan. Op deelgebieden, 

met name in de hals regio, ziet Bernart de Leeuw nog 
mogelijkheden tot verbeteringen ten opzichte van de 
concurrentie. Er is naar zijn mening nog een kwaliteitsslag 
mogelijk met betrekking tot de duurzaamheid van met 
name de transducers. [red: De kwaliteitsslag wil Samsung 
graag maken]; Samsung neemt steeds meer transducers 
in eigen productie zodat zij direct invloed hebben op de 
kwaliteit van de transducers.

Het intuïtieve karakter is een sterk punt van Samsung. 
De radiologen in opleiding werken dan ook vaak met 
het systeem. De opkomst van artificial intelligence is 
ook binnen de echografie niet tegen de houden, maar 
voorlopig zal dit voornamelijk ondersteunend zijn. “De 
mens is wars van verandering en derhalve is met name 
de medische wereld erg conservatief“, geeft Bernart de 

Leeuw aan. Het is wel de toekomst 
maar voor een dynamisch onderzoek 
als de echo zal dit nog wel even 
duren. Intuïtie en andere zintuigen 
kunnen ook een belangrijke 
aanvulling zijn van het echo-
onderzoek. Mede doordat echo geen 
röntgenstraling gebruikt en de druk 
op de andere (duurdere en meer 
arbeidsintensieve) modaliteiten 
zoals ct wordt echo meer en meer 
gebruikt voor praktische zaken zoals 
puncties en drainages.
Bernart de Leeuw is trots op het 
‘wagenpark’ van de echosystemen in 
het Zuyderland. Vernieuwingen zijn 
in zijn ogen goed, zelfs als het nodig 
is om een nieuw referentiekader 
eigen te maken zoals bij de huidige 
high end echosystemen soms het 
geval is. Hij ziet de toekomst dan ook 
zonnig tegemoet.

Bernart de Leeuw is 
trots op het ‘wagenpark’ 
van echosystemen
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Haarscherpe echo’s 
voor betere 

gynaecologische zorg

HERA I10
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Het Uterine Repair Center wil 
specialistische zorg bieden aan 
vrouwen met baarmoederafwijkingen

De juiste diagnose is essentieel bij de behandeling van patiënten. Maar daarvoor hebben 

we onder andere haarscherpe echografiesystemen nodig, waarmee we de doorbloeding van 

de baarmoeder beter kunnen onderzoeken”, vertelt prof. dr. Judith Huirne, oprichter van 

het Uterine Repair Center in Amsterdam UMC. Het centrum is koploper op het gebied van 

gespecialiseerde zorg voor vrouwen met baarmoederafwijkingen, zoals goedaardige zwellingen 

(myomen) en littekenvorming na keizersnedes (niches). “Die specialisatie is erg belangrijk, zeker 

bij vrouwen met een kinderwens, nu of in de toekomst.”

Het team van professor Huirne wil technieken en technologieën ontwikkelen die gynaecologen 

helpen om sneller de juiste diagnose te stellen en een passende behandeling te bepalen. 

Samsung biedt ondersteuning.

sporen, zodat op lange termijn de kans op zwangerschap 
verbetert.”
De aandacht voor de patiënten komt voor professor 
Huirne op de eerste plaats. “We stellen de vrouwen die 
bij ons terechtkomen op hun gemak - ze weten dat we 
naar hen luisteren én hen op alle mogelijke manieren 
gaan helpen.”
In het Uterine Repair Center zet het multidisciplinaire 
team in op ervaring, wetenschappelijk onderzoek en 
innovatie om de zorg te optimaliseren. “Hoe meer pati-
enten onze artsen behandelen, hoe meer expertise ze 
opbouwen in complexe of zeldzame aandoeningen. Maar 
om de juiste diagnose te stellen hebben we natuurlijk 
ook passende apparatuur nodig.”

UITDAGING:
Betere medische zorg voor vrouwen met baarmoe-
derafwijkingen
Professor Huirne richtte het Uterine Repair Center op in 
2016. “Ik merkte dat er te weinig gespecialiseerde zorg 
was voor vrouwen met baarmoederafwijkingen. Dat vond 
ik problematisch, vooral voor vrouwen met een kinder-
wens. Want worden zij niet correct of te laat behandeld, 
dan lukt het soms niet meer om zwanger te worden.”
“We zijn onder andere gespecialiseerd in de behandeling 
van myomen, niches en adenomyose. Bij adenomyose 
groeien de cellen van het baarmoederslijmvlies in de 
spierlaag van de baarmoeder, met pijnlijke en hevige 
menstruaties tot gevolg. Op termijn leidt de aandoe-
ning ook tot vruchtbaarheidsproblemen. Daarom is het 
belangrijk om adenomyose zo vroeg mogelijk op te 

Hoogtechnologische echografiesystemen zoals de HERA I10 helpen 

bij het stellen van de juiste diagnose. Zo krijgen meer vrouwen betere 

medische zorg.
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Ergonomic Comfort for 
healthcare professionals

ling nodig is. Bovendien heeft het systeem de optie voor 
contrast-enhanced ultrasonography.”
Contrast-enhanced ultrasonography - afgekort als CEUS 
- wordt al in verschillende vakgebieden gebruikt tijdens 
echografisch onderzoek, maar is vrij nieuw in de gynaeco-
logie. Bij deze techniek injecteert de arts met gas gevulde 
microbelletjes, waardoor de kleine bloedvaten goed 
zichtbaar zijn. Zo ontstaat een beter inzicht in de mate 
van doorbloeding van verschillende organen.
“We verwachten dat die techniek erg nuttig zal zijn voor 
de diagnose van adenomyose. En om een onderscheid 
te maken tussen goedaardige myomen en kwaadaardige 
sarcomen.”
Het Uterine Repair Center ontving onlangs – in samen-
werking met TU Eindhoven, de Erasmus Universiteit, 
Bracco en Samsung – een subsidie van TTW-NWO om de 
CEUS-techniek verder te verfijnen voor gynaecologisch 
onderzoek.
“Wereldwijd zijn de meeste echografiesystemen vooral 
gericht op de verloskunde en minder op de gynaecologi-
sche zorg. Samen met Samsung openen we de deur naar 
meer mogelijkheden binnen de gynaecologie.”

OPLOSSING:
Verbeterde apparatuur maakt diagnosticeren 
makkelijker
De 14 onderzoekskamers van het Uterine Repair Center 
zijn uitgerust met een echografiesysteem van Samsung, 
waaronder de HERA I10: een systeem voor 3D-echo’s in 
hoge resolutie, mét ingebouwde stoel.

“Met die nieuwe apparatuur zijn we in staat om de baar-
moeder en eierstokken nauwkeurig te onderzoeken. 
De 3D-toepassing helpt onder andere om aangeboren 
afwijkingen beter te lokaliseren en in beeld te brengen. 
Zo kunnen we een adequaat behandelplan opstellen. 
Ook kunnen we vooraf beter inschatten hoe een operatie 
zal verlopen. Zijn er verklevingen? Welke aanpak is het 
meest geschikt? Op zulke vragen biedt de gedetailleerde 
echo antwoorden.”
“In elke onderzoekskamer staat een echosysteem van 
dezelfde leverancier. Onze gynaecologen werken dus 
overal met dezelfde instellingen en settings, wat het 
gebruiksgemak en de kwaliteit ten goede komt. Omdat 
de gynaecologen die het onderzoek leiden, ook de even-
tuele ingrepen uitvoeren, kunnen ze hun inschatting 
meteen toetsen aan de realiteit. En stellen ze steeds 
betere diagnoses.”

De meerwaarde van de HERA I10 daarbij? “De 3D-echo’s 
in hoge resolutie zijn van betere beeldkwaliteit. Het 
toestel biedt ook de mogelijkheid om microvaatjes te 
bestuderen, zodat we bijvoorbeeld kunnen voorspellen 
welke myoom gaat groeien, en wanneer een behande-

Wereldwijd zijn de meeste 
echografiesystemen 
vooral gericht op de 
verloskunde en minder op 
de gynaecologi sche zorg

De voordelen van de HERA I10:
 Automatische selectie van transducer

  Echosysteem vrij van de vloer

  Ergonomie

  Hoogwaardige beamvormer

  Diverse software toepassingen
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De HS50, het ideale 
systeem voor uw 

cardio onderzoeken

Tevreden gebruikers
Dierenkliniek OP DE DIEK (een Evidensia kliniek) 
maakt inmiddels gebruik van een Samsung HS50.

Biomedic voorkeurleverancier voor echografie 
binnen IVC Evidensia Nederland

Begin 2020 sloten IVC Evidensia Nederland en Bio-

medic een overeenkomst voor de levering van echo-

grafie apparatuur binnen Nederland. Biomedic wordt 

de voorkeursleverancier, de preferred supplier!
Met inmiddels meer dan 300 dierenklinieken en -zie-
kenhuizen in Nederland is Evidensia een grote speler! 
Vanaf begin 2020 hebben al deze klinieken de moge-
lijkheid om Samsung echografie apparatuur te kopen.
Na het verzoek tot het uitvoeren van een demon-
stratie bepalen we gezamenlijk met de kliniek de 
juiste configuratie en plannen we een dag in voor de 
demonstratie. Natuurlijk moeten we ons bewijzen 
en gaan we vol overtuiging de demonstratie in!
Inmiddels zijn we vele demonstraties en leve-
ringen verder. We mogen concluderen dat het 
gehele spectrum aan Samsung systemen zijn 
weg heeft gevonden binnen Evidensia.
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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


