MRI CENTRUM ZEN IN SLUIS
GESCHIKT VOOR IEDEREEN
Beleef het onderzoek in plaats van ondergaan.

Door het gebruik van de modernste ‘open’ MRI scanner bij ZEN in Sluis kunnen ook patiënten met obesitas of claustrofobie prima terecht.
Maar niet alleen deze apparatuur, die uniek is in de Benelux, staat daar garant voor, ook de twee deskundige radiologen en overig
personeel hebben veel ervaring met deze bijzondere patiëntencategorieën. Zo wordt er veel meer tijd per onderzoek ingepland, zodat er
volop tijd is voor begeleiding en uitleg. De open structuur van de scanner en de rustige aanpak wordt overigens door iedereen als zeer
prettig ervaren. ZEN doet zijn naam eer aan: TOP radiologie in een relaxte sfeer.

NIET ALLEEN VOOR MENSEN
MET CLAUSTROFOBIE OF OBESITAS
“Het open toestel geeft absoluut
geen gesloten gevoel tijdens het
onderzoek en dat helpt enorm om
eventuele stress te voorkomen.
Sommige mensen hebben echt nare
ervaringen opgedaan in nauwe MRI
buizen, omdat ze zich opgesloten
voelden of er gewoonweg niet in
pasten. Ook kinderen of mensen
met een beperking voelen zich
vaak onveilig bij de conventionele
uitvoeringen”, vertellen de
radiologen Jürgen Vanslembrouck
en Jan Veryser, die beiden ruim
12 jaar in Vlaamse ziekenhuizen
werkten. Ze vinden het de investering die ze onlangs hebben
gedaan meer dan waard, ook al is zo’n open MRI ruim 1,6 keer
duurder dan een gewone. Door zeer efficiënt te werken, kunnen ze
echter de kostprijs van de onderzoeken onder de reguliere prijzen
houden. “Daarnaast beschikken we nog over een hoge veldsterkte
3 Tesla Canon MRI scanner, die een stuk ruimer is dan gebruikelijk
en een derde korter, waardoor je bij veel onderzoeken met je
hoofd buiten het toestel ligt. Dat scheelt enorm. Bovendien is deze
scanner een stuk stiller dan die van de andere fabrikanten wat door
de patiënten als zeer aangenaam wordt ervaren ”. De nieuwste
scantechniek (UTE) staat hen ter beschikking op deze Canon scan,
waardoor structuren beter zichtbaar worden gemaakt, die voorheen
niet of minder goed konden worden gezien, zoals bijvoorbeeld
kleine ligamenten en detail van kraakbeen. Om de mogelijkheden
compleet te maken zijn er nog twee zeer geavanceerde echografie
toestellen, waarmee echogeleide interventies kunnen worden
uitgevoerd. Bij deze bijzondere behandelingen worden medicijnen
minutieus op de juiste plaats gespoten van bijvoorbeeld gewrichten,

pezen, spieren… Dit is een verrijking bij het behandelen van allerlei
aandoeningen van het bewegingsapparaat door bijvoorbeeld
sportletsels of orthopedische pathologie zoals artrose. Door zeer
geavanceerde software is een fusie mogelijk van beelden die
gemaakt zijn op de MRI scan en het echografietoestel wat tot nog
betere diagnostiek leidt voor de patiënt.

MINISTER BRUINS ONDER DE INDRUK

De initiatiefnemers van Open MRI Centrum ZEN in Sluis hebben
alle vertrouwen in hun onderzoekscentrum, maar het bezoek van
de Nederlandse zorginspectie gaf toch even wat spanning. Na een
uitgebreid bezoek konden de inspecteurs niet anders concluderen,
dan dat alles perfect in orde is. “Ze vertelden dat we met verve
geslaagd waren en dat ze dit zo de laatste drie jaar niet hadden
meegemaakt bij een ZBC. Dat was een enorme opsteker voor
ons na al die tijd van secure voorbereiding en hard werken. We
werden zelfs uitgenodigd voor een onderhoud in Utrecht met o.a.
Bruno Bruins, minister
voor Medische Zorg.
Gedurende twee uur
konden we volop uitleg
geven over onze aanpak
en de minister had er alle
lof voor. Een absolute
opsteker”. Voorlopig is ZEN
aan de Nieuwstraat te Sluis
alle werkdagen geopend
van 8.30 – 17.30 uur, maar
binnenkort komen daar
zeker nog openingsuren
bij, ook op zaterdag en
zondag, om ook op deze
dagen de talrijke Vlaamse
en Nederlandse patiënten
te kunnen dienen.
VIA VIVO 2019 19

