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In tien jaar tijd heeft Medispace modulaire en 
 mobiele units voor MRI-scanners op de kaart gezet. 
De innovatieve oplossingen voorzien duidelijk in 
de behoefte van ziekenhuizen om snel over extra 
scancapaciteit op locatie te beschikken. De beeld-
vormende systemen van Siemens Healthineers 
staan daarbij garant voor kwaliteit en betrouw-
baarheid. Nieuw is de mobiele hybride MRI-unit.

In samenwerking met Siemens Healthineers en 
 trailerbouwer Lamboo brengt Medispace de laatste 
 jaren twee soorten units op de markt. 
De compleet ingerichte modulaire unit is ideaal  
voor ziekenhuizen die voor een langere periode  
behoefte hebben aan een extra MRI-scanner. De  
unit kan eenvoudig op het terrein van het ziekenhuis 
worden geplaatst.
De mobiele unit bestaat uit een MRI-scanner die 
 geïntegreerd is in een trailer en die door een 

 vrachtwagen gemakkelijk te verplaatsen is. Bij 
 sommige ziekenhuizen wordt de trailer zelfs  dagelijks 
naar een andere locatie vervoerd. Beide  oplossingen 
hebben dezelfde functionaliteit als de ‘vaste’ beeld-
vormende systemen in een ziekenhuis en worden 
door zowel de behandelende artsen als de patiënten 
positief ervaren. 

Innovatie en verbetering
Toch gelooft Sander de Mooij, Chief Executive Officer 
van Medispace, dat er ruimte is voor verbetering   
en  innovatie. “Om als patiënt een mobiele unit te 
 bereiken is een trap of lift nodig. Een mobiele unit  
in de vorm van een trailer staat nu eenmaal een  
stuk hoger en dat is niet prettig voor patiënten die 
slecht ter been zijn. Verder is het redelijk smal in de 
trailer waardoor het comfort voor patiënten een stuk 
minder is. Voor een modulaire unit moet er altijd een 
engineer op locatie zijn om de MRI-scanner in gebruik 

Mobiele Hybride MRI-unit biedt  
het beste van twee werelden 
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te kunnen nemen. Volgens de veiligheidsrichtlijnen 
van Siemens Healthineers mag er namelijk geen 
 magnetisch veld op de modulaire unit, met MRI,  
staan tijdens het transport. Dat moet dus ter plaatse 
ingeregeld worden. Op basis van die beperkingen 
 stelden we een wensenpakket samen en zochten we 
met Siemens Healthineers en Lamboo naar nieuwe 
mogelijkheden. De unit moest breder zijn, direct op  
de grond staan én na aankomst snel klaar zijn voor  
gebruik. We zochten dus eigenlijk naar een combinatie 
van de voordelen van de mobiele unit op de weg en 
de modulaire unit op de grond. Daar is een nieuw con-
cept uit voortgekomen: de mobiele hybride MRI-unit.”

Niet ín, maar óp de trailer
Door de MRI-scanner niet ín de oplegger te integreren, 
zoals de mobiele variant, maar de unit als lading, zoals 
de modulaire variant, óp de trailer te vervoeren, mag 
deze langer en breder zijn dan een reguliere oplegger. 
Daardoor is er letterlijk meer ruimte voor de unit.  
Deze wordt dan ook verbreed van 2,55 meter naar 
3,49 meter. Onder deze voorwaarden zijn zwaailichten 
tijdens het transport voldoende, speciale transport-
begeleiding is niet verplicht. 

Bij aankomst gaan de hydraulische poten omlaag  
die de unit daardoor omhoog tillen. Vervolgens rijdt 
de oplegger er onderuit en zakt de unit langzaam  
op de grond. De Mooij: “Het voordeel is dat er geen 
hijskraan nodig is. Veel ziekenhuizen vinden dat  
niet prettig en het kost ook nog eens veel geld. 
 Bovendien is zowel bij aankomst als bij vertrek  
geen ondersteuning van een engineer van Siemens 
Healthineers noodzakelijk, omdat in dit concept de 
 activatie van het magnetisch veld tijdens transport  
wél is toegestaan. Het is dus een kwestie van ‘Plug & 
Play’ om de MRI-scanner in gebruik te nemen.”
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Hoogwaardige kwaliteit
“Dankzij de samenwerking met Siemens Healthineers 
wordt ons netwerk alsmaar groter. Zodra een MRI- 
scanner in een ziekenhuis moet worden vervangen,  
of als er een verbouwing in de planning zit, heeft een 
ziekenhuis vrijwel altijd behoefte aan een tijdelijke 
 oplossing. De account managers van Siemens 
 Healthineers hebben goed zicht op de plannen van 
ziekenhuizen en zijn op de hoogte van de mogelijk-
heden van Medispace. Zij kunnen dus  uitstekend 
 hierin adviseren. En doordat wij MRI-scanners van 
 Siemens Healthineers gebruiken in onze units,  
ervaren klanten altijd de hoogwaardige kwaliteit  
waar zij behoefte aan hebben. Zo versterken we elkaar 
en helpen we klanten aan de beste oplossing.”

Serviceprovider voor Europa
Inmiddels bestaat de vloot van Medispace uit  
3 modulaire oplossingen (waarvan 2 MRI-scanners  
en 1 CT-scanner), 7 mobiele MRI-units en 3 mobiele 
hybride MRI-units. Voor de mobiele hybride units is 
één trailer aangeschaft waarmee de chauffeur door 
heel Europa rijdt om de units af te leveren en op te  
halen. De Mooij: “Engeland is een belangrijke markt 
voor ons. Voorheen werden we ingeschakeld door 
 leveranciers, maar inmiddels voldoen we aan de 
 richtlijnen van National Health Services en mogen  
we rechtstreeks aan ziekenhuizen leveren. Het grote 
verschil met ons land is dat in Engeland radiologie  
volledig geoutsourcet is. Ook het personeel. Dat is 
voor ons de volgende stap: units leveren mét mede-
werkers, want dan kunnen we een compleet pakket 
aanbieden. Onze doelstelling is uiteindelijk om dé 
 serviceprovider voor heel Europa te worden. We zijn 
aardig op weg. Letterlijk én figuurlijk!” 


