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Verloskundigenpraktijk Luna kiest wederom 
voor een Samsung echografie apparaat!

Het Ikazia ziekenhuis kiest voor de ETSEO Samsung V8

Ik zie, ik zie, wat ik voorheen niet zag…
Interview met echoscopiste Kim Schoonenberg
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Voorwoord
Vierde editie Biomedic Bulletin

Jasper van Rijgersma

Voor u ligt de vierde 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 editie aan u te mogen overhandigen.

Afgelopen 2 jaar heeft corona ons veel geleerd. Zaken 
die we als onderneming vanzelfsprekend beschouwen 
zijn opeens geheel 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 1000ste echografiesysteem leveren 
en tegelijk onze webshop en academie lanceren! En niet 
te vergeten, afgelopen jaar zijn veel van onze klanten 
gestart met de ETSEO onderzoeken, de 13 weken echo. 
We hebben veel klanten blij mogen maken met onze 

systemen geschikt voor de ETSEO. Alleen al in 2021 
hebben we meer dan 30 ETSEO systemen mogen leveren! 

Ontwikkelingen
Komende periode staan er verschillende nieuwe 
ontwikkelingen op de agenda. Samen met het LRCB zal 
Biomedic werken aan de nieuwe richtlijnen en zorgen 
voor een soepele invoering van o.a. de typegoedkeuring 
van echografie apparatuur. We houden u de komende tijd 
op de hoogte over deze nieuwe ontwikkelingen en staan 
klaar voor vragen.
In dit magazine zullen we u aan de hand van korte 
verhalen en quotes laten zien hoe onze klanten de door 
Biomedic geleverde systemen ervaren. Echte mensen met 
echte verhalen en ervaringen, veel leesplezier!
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Zwangerschap poster
Vraag hem aan, de gratis Biomedic zwanger-
schap poster! Leuk voor in uw praktijk of voor 
op de afdeling.

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

Nog makkelijker 
een e-mail sturen

Biomedic levert het 
1000ste Samsung 
echografie systeem in 
Nederland
We waren super trots. In 2014 werden we 
de exclusieve dealer voor alle Samsung 
echografie systemen in Nederland. Meteen 
vanaf de eerste start kregen we hele goede 

Ook de komende jaren zetten Samsung en Biomedic vol 
in op hoogwaardige echografie binnen de verloskunde. 
De onlangs gelanceerde Samsung V8 en de binnenkort te 
verwachten Samsung V7 en V6 zijn speciaal ontwikkeld 
voor de verloskunde binnen Nederland.

reacties van onze verloskunde klanten. Mooi 
design, perfecte beeldkwaliteit en bovenal 
betrouwbaar. Eigenschappen die er in 8 jaar 
voor hebben gezorgd dat Biomedic samen 
met Samsung marktleider is geworden binnen 
de verloskunde in Nederland.
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Levering van het nieuwste 
systeem voor de ETSEO, 
de Samsung V8

Verloskundigenpraktijk Luna kiest wederom 
voor een Samsung echografie apparaat!

Wij wensen de medewerkers van 
Verloskundigenpraktijk Luna heel 
veel werkplezier met dit high-end 
echografie toestel!
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geven de aanstaande moeder met het gehele team alle 
aandacht die nodig is. We willen dat aanstaande moeders 
direct voelen dat zij voorop staan. Het is misschien wel 
heel eenvoudig, ze moeten zich fijn voelen” geeft Jan-
neke helder aan. “En natuurlijk, de zwangere hoeft nooit 
haar verhaal bij een verloskundige opnieuw te doen. We 
hebben intern veel overleg over onze cliënten. We zijn 
goed op de hoogte en kunnen dus goed inspelen op alle 
persoonlijke situaties.”
Met trots vertelt Janneke dat ze niet voor niets korte 
lijnen hanteren en elke dag 100% geven. “Dit past 
erg goed bij Biomedic, ook wij hechten veel waarde 
aan direct contact. We communiceren laagdrempelig 
en zijn altijd bereikbaar”, aldus Ricardo van Diggelen 
(salesmanager Biomedic).

Nu al een nieuwer systeem
Verleden jaar kocht verloskundigenpraktijk Luna een 
refurbished systeem bij Biomedic. Binnen een jaar beslo-
ten jullie om het toestel in te ruilen en over te gaan tot 
de aankoop van een nieuw systeem. Kun je vertellen 
waarom jullie zo snel deze stap gemaakt hebben?
Marjon vertelt: “We wilden met onze nieuwe praktijk 
voorzichtig beginnen. Nu we wat verder zijn realiseren 
we ons dat we een betere beeldkwaliteit nodig hebben 
voor de ETSEO. Het was heel fijn dat Biomedic het refur-
bished systeem wilde inruilen voor het nieuwe toestel. 
Gelukkig kregen we voor het refurbished systeem een 
aanzienlijk bedrag terug. De service en het contact is 
gewoon fijn, ook komen jullie langs bij het optimaliseren 
van instellingen.”
Ricardo: Jullie zijn de allereerste in Nederland en wellicht 
ook in Europa die de V8 hebben aangeschaft! Volgens mij 
vonden jullie dit best spannend?
Marjon: “We hadden de Samsung V8 maar kort gezien 
maar waren tegelijk snel overtuigt. Toch waren er wat 
zorgen. Is het product wel helemaal klaar en bevat het 
geen fouten? Gelukkig kunnen we inmiddels zeggen dat 
hij het geweldig doet! We zijn zo blij met dit systeem, 
lacht Marjon. Zelfs patiënten geven aan dat we de mooi-
ste plaatjes hebben.”
Ricardo: Wat is er nu zo anders aan dit systeem?
Marjon vertelt: “Wij echoscopisten hebben gewoon het 
beste nodig! De kwaliteitseisen zijn veranderd, dus we 
verlangen ook meer van de apparatuur. We hebben hele 
mooie ETSEO presets, automatische biometrische metin-
gen, maar ook het beeld is weer zoveel mooier t.o.v. het 
vorige model. Het systeem heeft de nieuwste Samsung 
Qled technologie! Het contrast is zo veel keer beter met 
dit nieuwe Qled scherm.”

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de lease en koop mogelijk- 
heden van de Samsung echografie systemen? Neemt 
u dan contact op met Biomedic en vraag naar Ricardo 
van Diggelen. Biomedic is te bereiken via het telefoon-
nummer: 31 (0)36  546 30 00 of maak gebruik van ons 
emailadres info@biomedic.nl.

We moesten het natuurlijk vieren! Verlos-
kundigenpraktijk Luna kocht de eerste 
Samsung V8 van Nederland. Verloskundigen-
praktijk Luna kiest voor high-end echografie 
geschikt voor de ETSEO. Door gebruik te 
maken van de Samsung V8 zet Luna een grote 
stap en voldoet de praktijk aan de nieuwste 
normen. In een gesprek aan de koffietafel ver-
tellen Marjon Koster-Zeestraten en Janneke 
Mathijssen meer over hun visie op de zorg.  
Vol passie vertellen ze over hun praktijk, uit-
dagingen en kansen.

Verloskundigenpraktijk Luna is duidelijk en helder als het 
aankomt om kernwaardes en hun visie. “Alle zorg kunnen 
aanbieden onder een dak, dat vinden we heel belangrijk”, 
geeft Janneke aan. “Iedere zwangere cliënt vindt bij ons 
alles wat ze nodig heeft gedurende het gehele zwanger-
schapstraject”. “We zijn fysiologisch ingesteld”, vervolgt 
Janneke. “We bieden een laagdrempelige omgeving en 
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Enhanced tools for optimized care

Samsung’s advanced yet budget-friendly 
tools, previously exclusive to our premium 
platforms, can enhance obstetric and 
gynecological exam capabilities for 
efficient and effective care.

Establish
everyday efficiency
Ultrasound system
HS40
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Ons team breidt zich uit! In dit 
Biomedic Bulletin stelt een nieuwe 
collega zich aan u voor

Na een warm ontvangst bij Biomedic ben ik 
hier nu een aantal weken werkzaam als appli-
catiespecialist. Mijn naam is Tayiba Ahmed, 
26 jaar jong en ik woon in Amsterdam.

Nadat ik mijn HBO medisch beeldvormende en 
radiotherapeutische technieken studie heb afgerond 
aan de hogeschool InHolland ben ik aan de slag gegaan 
als MBB’er in het Amsterdam UMC. Hier heb ik mij 
gespecialiseerd in de CT en interventieradiologie. Na 3 
jaar hier gewerkt te hebben was het tijd voor een nieuwe 
uitdaging en ben ik als pretechoscopiste gaan werken. 
Dit heb ik met veel plezier gedaan omdat ik de luxe had 
om met een Samsung echo systeem te werken. Toen ik 
de kans kreeg om full-time met deze echo systemen te 
werken nam ik deze natuurlijk met beide handen aan.

Tot snel!

Tayiba Ahmed
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Moderne kunstmatige inteligentie 

technieken in combinatie met 3D 

echografie

RealisticVue™ en 
CrystalVue™

Het gebruik van 3D-echografie (3D US) in de 
verloskunde heeft de afgelopen 20 jaar een 
enorme ontwikkeling doorgemaakt. Sinds 
de eerste publicaties over deze toepassing 
in de klinische praktijk zijn verschillende 
3D US-technieken en weergave methoden 
voorgesteld en toegepast op de studie van 
embryo’s en foetussen. 3D US heeft de bere-
keningen van het volume van foetale organen 
en ledematen aanzienlijk verbeterd.

Tegenwoordig heeft het wijdverbreide gebruik van 
3D/4D US in combinatie met een verbeterde weten-
schappelijke achtergrond bijgedragen aan de introductie 
van deze technologieën in de verloskundepraktijk, waar-
bij normale anatomie en foetale misvormingen met een 
hoge beeldkwaliteit kunnen worden weergegeven.
Bij een 3D US-onderzoek worden de 2D US-beelden door 
de computer gecombineerd tot een 3D-beeld van de 
anatomie en pathologie. Aanzienlijke verbetering in de 
3D-weergave van oppervlaktestructuren zijn bereikt door 
een reeks recent ontwikkelde technieken, met indruk-
wekkende beeldvorming via RealisticVue™ en Crystal-
Vue™.De kwaliteit van de weergave die wordt verkregen 
met RealisticVue™ wordt verbeterd door een tweede 

Figuur 1. Anatomische details van embryo na 8 weken zwangerschap weergegeven met behulp van 

Samsung RealisticVue™ (A). Na 8 weken is het mogelijk om meer structuren te visualiseren ten opzichte 

van de klassieke 2D / 3D echografie, de klassieke 2D weergave (B), de klassieke 3D weergave (C).

softwaretechniek, namelijk CrystalVue™. Deze laatste 
techniek maakt visualisatie van de anatomische details 
mogelijk in “transparantie” modus, met de mogelijkheid 
om onderscheid te maken tussen verschillende weefsels 
en organen.

Conclusie
De ontwikkeling van technieken RealisticVue™ en 
CrystalVue™, vormen een mijlpaal in de vooruitgang van 
moderne echografie apparatuur. Vooral wanneer derge-
lijke technologie wordt toegepast in de verloskundige 
praktijk. We verwachten een toename van het klinische 
gebruik van deze software, die nu beschikbaar is in de 
systemen van Samsung. De acceptatie van deze tech-
nieken zal worden versneld door het gebruiksgemak, de 
intuïtieve werkwijze en de korte leercurve. De indruk-
wekkende en high-definition snapshots van de foetus, 
die sterk lijken op de werkelijkheid, kunnen substantiële 
informatie toevoegen ten opzichte van de conventionele 
weergavemodus, waardoor de prenatale diagnose van 
foetale misvormingen wordt verbeterd.



Met verbeterde beeldkwaliteit, bruikbaarheid en gemak is de V8 
geoptimaliseerd voor gebruik binnen de geboortezorg en gynaecologie van 
Nederland.
Samsung Healthcare, een wereldwijd opererend bedrijf in medische 
apparatuur en een dochteronderneming van Samsung Electronics, heeft 
onlangs de V8 geïntroduceerd. Een nieuw high-end echografie systeem 
met een verbeterde beeldkwaliteit, bruikbaarheid en diagnostiek voor alle 
medische professionals.
“Het is zeer zinvol om de V8 te lanceren, een nieuw high-end medisch 
apparaat dat in veel behoeften van klanten voorziet”, zegt Won-Chul Bang, 
Vice President, Head of Customer Experience Team, Samsung Healthcare. 
“We verwachten dat V8 het vlaggenschip wordt van high-end echografie 
systemen. De V8 is speciaal ontworpen om verschillende medische 
specialismen te bedienen”.

Veelzijdigheid en gebruikersgemak
V8’s “V” staat voor “Veelzijdig”, wat betekent dat er geavanceerde functies 
van dit high-end echografie systeem voor specifieke afdelingen zoals 
verloskunde, radiologie, orthopedie en cardiologie zijn geïmplementeerd.
Verschillende diagnostische ondersteunende functies voor verloskunde en 
gynaecologie zijn geïmplementeerd zoals MV-Flow™, dat geschikt is voor 
het observeren van de aanwezigheid van microvasculaire bloedstromen 
en bloedstromen met lage snelheid. Denk ook aan LumiFlow™, een 
driedimensionale visualisatie van de bloedstroom in een twee -dimensionaal 
beeld, waardoor een meer realistische beoordeling van de vaatstructuren en 
stroming mogelijk is.
Door de introductie van een 23,8-inch LED-monitor en een 14-inch zeer 
gevoelig aanraakscherm, is het gebruikersgemak verbeterd om verschillende 
procedures uit te voeren.

V8
Step up Confi dence
The V8 ultrasound system combines exquisite 
imaging quality powered by Crystal Architecture™ 
with effi cient, streamlined examination enabled by 
Intelligent Assist tools, and re-engineered workfl ow to 
fulfi ll the needs of today's busy clinical environment. 
The sophisticated, ergonomic design showcases 
Samsung's careful craftsmanship and that comfort-
in-use is a high priority for your product experience.

* This product, features, options, and transducers are not commercially available in all countries.  
    Sales and Shipments are effective only after the approval by the regulatory affairs. 
    Please contact your local sales representative for further details. 
* This product is a medical  device, please read the user manual carefully before use.
* Depending on the regional regulations and policies, the promotion offers may vary and may not be available in some countries.

1. Optional feature which may require additional purchase.
2. Recommendations about whether results are benign or malignant in S-Detect™ are not applicable in the United States and Canada.
3. Strain value for ElastoScan+™ is not applicable in Canada and the United States.
4. Source : https://www.dicomstandard.org/about-home 

Redefi ned Imaging Technologies
Powered by Crystal Architecture™ (CrystalBeam™, CrystalLive™)

Sophisticated 2D Image Processing & Detailed Color Expression 
ShadowHDR™, HQ-Vision™ ¹, ClearVision, S-Flow™, MV-Flow™ ¹, LumiFlow™ ¹

Women's Health
BiometryAssist™ ¹, 2D Follicle™ ¹, 5D Follicle™ ¹, 5D Limb Vol.™ ¹, 5D CNS+™ ¹, 5D NT™ ¹, 5D Heart Color™ ¹, 
MPI+ ¹, LaborAssist™ ¹, E-Cervix™ ¹, IOTA-ADNEX ¹, HDVI ¹, RealisticVue™ ¹, CrystalVue™ ¹, CrystalVue Flow™ ¹

Re-engineered Workfl ow and Enhanced Customization
TouchGesture, HelloMom™ ¹, TouchEdit, QuickPreset, Expanded view, EzCompare™, EzExam+ ¹

Comfort Design
14-inch Tilting Touchscreen, 23.8-inch LED Monitor, Contextual Button, QuickSave, BatteryAssist™ ¹,
Cooling System, Adjustable Control Panel, Transducer Cable Hook, Endocavity Transducer Holder, Gel Warmer

SAMSUNG MEDISON CO., LTD.
© 2021 Samsung Medison All Rights Reserved.
Samsung Medison reserves the right to modify the design, packaging, 
specifi cations, and features shown herein, without prior notice or obligation.

Scan here to watch 
V8  product video

Scan here to watch 
V8 image gallery
Scan here to watch 
V8 image gallery

Scan here to visit
samsunghealthcare.comV8
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Visualize slow flow inmicrovascular structures

MV-Flow™ offers an advanced color 

imaging for visualizing slow flow of 

microvascularized structures. High frame 

rates and advanced filtering enable MV-Flow™ 

to provide a detailed view of blood flow.

Show blood flow in vessels in a 3D like display

LumiFlow™ ¹ is a function that visualizes 

blood flow in three dimensional-like to 

help understand the structure of blood 

flow and small vessels intuitively.
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Samsung introduceert een nieuw 
high-end echografie systeem ‘V8’
Betrouwbaar ETSEO onderzoeken verrichten
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Biomedic Academie
Bij het leveren van hoogwaardige medische 
apparatuur dienen we ons te realiseren dat 
goede kennis en kunde heel belangrijk is. Het 
feit dat uw cliënten of patiënten vertrouwen 
op uw oordeel maakt dat het goed kunnen 
gebruiken van het echografiesysteem 
topprioriteit moet zijn.

Biomedic realiseert zich dat het een taak heeft 
bij het invulling geven van deze prioriteit. Per 
januari 2021 is daarom de Biomedic Academie 
gestart. Binnen onze academie zijn voor 
diverse doelgroepen hoogwaardige trainingen 
te volgen. 

Wist u dat:
  trainingen vaak gratis zijn indien u een webshopklant bent 

van Biomedic;

 trainingen gegeven worden in Almere op ons hoofdkantoor;

  we voor een gezellige leeromgeving zorgen waar u de tijd en ruimte 

krijgt om collega’s te spreken;

  u vragen kunt stellen over uw Samsung echografiesysteem aan onze 
applicatiespecialisten?
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Twee Samsung V8 systemen in gebruik 
genomen bij het Ikazia ziekenhuis
Begin 2022 kwam de uitvraag voor nieuwe 
high-end echografie apparatuur bij ons 
binnen. Het Ikazia ziekenhuis zocht voor haar 
gynaecologie afdeling 2 systemen voor o.a. 
ETSEO onderzoeken. Biomedic koos ervoor om 
haar nieuwste systeem te laten zien. Gedu-
rende een uitgebreide demonstratie onder 
begeleiding van Bart Ooms, applicatiespecia-
list bij Biomedic, konden de medewerkers van 
het Ikazia ziekenhuis de Samsung V8 aan de 
tand voelen.

Elly Bervoets-Hofman, echoscopiste bij het Ikazia: De 
Samsung V8 geeft super beelden! Daarnaast is de bedie-
ning zeer intuïtief. Onder andere de 1e timester, SEO’s, 
fetal hart en dopplers zijn prachtig. Ook de nekplooi en 
het vier kamer beeld zijn zonder problemen te vinden. 
Het contrast is top, zwart is ook echt zwart.

Inmiddels zijn de twee systemen vol in gebruik en wen-
sen we alle gebruikers heel veel werkplezier toe met de 
twee Samsung V8 systemen.

Wij wensen we alle gebruikers heel 
veel werkplezier toe met de twee 
Samsung V8 systemen!
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BiometryAssist™
Snelle vooruitgang op het gebied van 
computer rekenkracht nemen we in veel 
verschillende domeinen waar. Vooral op 
het gebied van medische beeldvorming zijn 
er door de toenemende rekenkracht grote 
stappen gemaakt. Samsung Healthcare heeft 
grote stappen gezet op het gebied van ‘Big 
Data’. Het is deze ‘Big Data’ die Samsung 
in staat stelt om processen binnen de 
medische beeldvorming te automatiseren en 
optimaliseren.

Het door een geavanceerd computer 
algoritme analyseren van grote data 
sets (patiënten data), noemen we 
Big Data technologie. Het hierbij 
herkennen van patronen, objecten 
en specifieke anatomie is het 
hoofdzakelijke doel.
Samsung introduceerde onlangs 
de nieuwe Big Data technologie 

BiometryAssist™. BiometryAssist™ is een semi-
automatisch foetaal biometriemeetsysteem dat 
automatisch het interessegebied lokaliseert en metingen 
verricht binnen dit gebied.
In een studie gehouden onder 520 vrouwen toonde 
BiometryAssist™ een succespercentage van 97-99% voor 
elke te meten parameter. Een dergelijk hoog percentage 
maakt het gebruik ervan in de huidige klinische praktijk 
met hoge precisie mogelijk.
Bovendien kan het systeem worden gebruikt voor 
educatieve doeleinden op locatie voor cursisten om de 
meetprestaties te verbeteren door feedback te geven 
over de juiste plaatsing van de meetpunten.

Improved 
algorithm enables 
to place caliper 
around AC even 
when fetal 
abdomen was 
abutting placenta 
with moderate 
amount of 
shadowing (A), or 
was next to other 
round structure 
such as fetal head.

Parameter Including non-readable images Excluding non-readable images
(such as image shadowing)

BPD 97,9% (231/236) 98,3% (231/235)

HC 97,7% (383/392) 99,0% (383/387)

AC 97,2% (447/460) 99,0% (383/387)

FL 98,4% (240/244) 98,4% (240/244)
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FL is accurately 
delineated in 
the presence of 
shadowing.

Successful deli-
neation of BPD 
and HC in cystic 
hygroma fetus 
at early second 
trimester. The 
system was able 
to discriminate 
true cranium 
outline from the 
echogenic skin 
line around it.

BiometryAssist™ verbetert de workflow in vergelijking 
met de handmatige methode (zie onderstaande figuur). 
Gebruik van BiometryAssist™ zal de werkefficiëntie 

ten goede komen en de werkdruk op de echoscopist 
verminderen.

Manual

Step 3.
Verification

SCAN
Image Acquisition

Step 1.
Measurement item select

(BPD/HC/AC/FL)

Step 2.
Drawing & Calculation

BPD
(Line)

HC
(Ellipse)

AC
(Ellipse)

FL
(Line)

Result Confirm

View Select

BiometryAssist™
SCAN

Image Acquisition

BiometryAssist™

Semi-automatic Measurement
(BPD/HC/AC/FL)

Result Confirm

View Select
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Ik zie, ik zie, wat ik 
voorheen niet zag…
Interview met echoscopiste Kim Schoonenberg
Biomedic, de leverancier van Samsung 
echoapparatuur, is langs geweest bij Kim 
Schoonenberg, echoscopiste bij Verloskundig 
Centrum Zutphen (3e persoon van links). 
Sinds een jaar werkt zij met de Samsung HERA 
W9. We zijn nieuwsgierig waarom haar keuze 
nu juist op dit toestel is gevallen en wat haar 
ervaringen tot nu toe zijn.

In het voorjaar van 2020 werden de voorbereidingen 
getroffen, de zoektocht naar een nieuw echosysteem 
kreeg vorm. De lat lag hoog en er moesten ook 13 
wekenecho’s mee gescand kunnen worden.
Verschillende leveranciers werden uitgenodigd 
om hun systemen te demonstreren. Vanwege 
de positieve verhalen die Kim van haar collega 
Marieke, vakgenoten en ook op symposia over de 
echosystemen van Samsung te horen kreeg, mocht 
ook Biomedic een demo geven. En met succes!
“De doorslaggevende factor om te kiezen voor de 
Samsung HERA W9 is in de eerste plaats de uitmuntende 
beeldkwaliteit”, Aldus Kim. “Daarnaast is het een prettig 
en gebruiksvriendelijk systeem met een leuke en ook 
functionele color doppler die de kleuren in 3D weergeeft.” 
Als we Kim vragen wat haar ervaring is met de 3-10 
MHz probe, ook wel de 1e weken probe genoemd, 
wordt ze erg enthousiast. “Zelfs de cliënten zien veel 
betere details!” Verder vindt Kim dat de probe prettig 
klein is en goed in de hand ligt. Vanaf 11,5 weken 
zwangerschap wordt de 1e weken probe gebruikt. 

“Eenmaal geswitcht van de standaard abdominale 
probe naar de 1e weken probe wil je niet meer terug. 
De begrenzing van het profiel en het contrast zijn 
veel beter dan normaal”, vertelt Kim terwijl ze enkele 
voorbeelden uit haar systeem naar voren haalt. “Kijk 
hier het hartje bij een foetus van 12 weken en 5 
dagen. Zo scherp en dat al zonder te scannen met het 
hart protocol. Hier nog een voorbeeld: beide nieren 
zijn al goed zichtbaar bij 13 weken en 2 dagen.”
Verder is Kim ook erg te spreken over Biomedic. Ze 
waardeert het hoeveel moeite er gedaan wordt om 
alles naar wens te laten verlopen. Daarnaast is ze erg te 
spreken over de goede service en de laagdrempeligheid 
waarop Biomedic deze service verleent.

“De doorslaggevende 
factor om te kiezen 
voor de Samsung HERA 
W9 is in de eerste 
plaats de uitmuntende 
beeldkwaliteit”

Tevreden gebruikers
Verloskundig Centrum Zutphen maakt gebruik van 
een Samsung HERA W9.

De voordelen van de HERA W9:
 Geschikt voor ETSEO

 Zeer krachtige 3D technieken

 Zeer krachtige 3D technieken

 Automatische metingen

 Diverse AI technieken
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Verbruiksartikelen zijn nu 
verkrijgbaar via onze webshop
Wanneer je al meer dan 35 jaar aan vrijwel alle 
verloskundepraktijken echografie apparatuur 
levert dan weet je precies wat er zich afspeelt 
binnen deze praktijken. Steeds vaker krijgen 
we de vraag om naast onze echografie 
appratuur ook verbruiksartikelen te leveren.

Het leveren van verbruiksartikelen past 
geheel in de strategie van Biomedic om een 
totaal leverancier te zijn op het gebied van 
apparatuur, materialen, kennis en kunde.
Na het raadplegen van de markt door middel van 
diverse bij verloskundigenpraktijken gehouden 
interviews, hebben we een uitgebreide lijst 
met verbruiksartikelen samengesteld. 
Al deze verbruiksartikelen zijn per direct verkrijgbaar in de 
Biomedic webshop. Tegen een scherpe prijs leveren we 
alle artikelen snel uit voorraad. En net als bij de aankoop 
van echo apparatuur zijn we altijd bereikbaar voor 
vragen. Persoonlijk contact vinden we heel belangrijk.

Wist u dat:
  onze webshopartikelen voorzien zijn van een 

unieke Biomedic QR-code;

  de Biomedic QR-code nabestellen heel makkelijk 

maakt;

  de Biomedic QR-code te scannen is met de 

Biomedic app op uw mobiel;

  u in onze webshop ook e-learnings kunt volgen 

voor Samsung echografie apparatuur;

  u zich in onze webshop kunt inschrijven voor 

diverse echografie trainingen (gratis voor 

webshop klanten);

  uw bekende Biomedic accountmanager 

persoonlijk benaderbaar is voor vragen over 

webshop verbruiksartikelen?
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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 gespe-

cialiseerde 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. Sams-

ung 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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Biomedic al 
35 jaar uw 
betrouwbare 
servicepartner!
Het serviceteam van Biomedic komt jaarlijks bij 

meer dan 750 klanten over de vloer voor pre-

ventief  en correctief onderhoud. Wat zijn we 

trots dat we in 35 jaar tijd meer dan 5000 syste-

men hebben geïnstalleerd bij onze klanten.

We gaan zeer zuinig om met de door ons gelever-
de apparatuur en garanderen u daardoor een lange 
levensduur van uw apparatuur. Onze hoogopgelei-
de engineers werken altijd volgens voorschriften en 
bezitten de wettelijk vereiste kennis en kunde.
Sinds 2011 volgen wij de voorschriften beschreven in het 
convenant ‘veilige toepassing van medische technologie 
in de medisch specialistische zorg’. Het convenant geeft 
ons en onze klanten een goede leidraad hoe om te gaan 
met medische apparatuur. Zaken als scholing, onderhoud 
en implementatie van technologie staan beschreven. 

1

Convenant
Veilige Toepassing van Medische Technologie

in de medisch specialistische zorg

“Een veilig medisch hulpmiddel 
in handen van een getrainde 

gebruiker in een zorgomgeving die 
veilig gebruik kan garanderen”

Biomedic levert en faciliteert alle zaken beschreven 
in het convenant en voert een actief beleid om het 
convenant breder te implementeren bij onze klanten. 
U kunt bij ons terecht voor al uw vragen omtrent het 
veilig gebruiken van al uw medische apparatuur. We 
zorgen voor een volledig en compleet ‘technologie’ 
dossier zodat u voldoet aan alle wettelijke eisen.

Wist u dat:
  ons team volledig gecertificeerd is;

  onderhoud op uw apparatuur wettelijk verplicht is;

  het onderhoud uitgevoerd moet worden door 

een namens de fabrikant erkende organisatie;

  wij als Biomedic verplicht zijn uw toestel op het 

‘netvlies’ te houden. Alleen zo kunnen we uw 

apparatuur voorzien van belangrijke urgente 

updates;

  Biomedic verplicht is om uw apparatuur te 

registreren en de gedane werkzaamheden te 

noteren in ons digitale CRM systeem;

  uw apparatuur zijn waarde behoud bij goed 

uitgevoerd onderhoud;

  wij uw apparatuur voorzien van software 

updates bij onderhoud;

  wij uw apparatuur voorzien van beveiliging 

updates bij onderhoud;

  wij diverse voor uw passende 

onderhoudscontracten aanbieden;

  wij gewoon altijd bereikbaar zijn!

Martijn Brouwer
General manager Biomedic
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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 35 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


