
In 2020 voerde Treant Zorggroep een 
herprofilering van drie ziekenhuislocaties door. 
Locatie Emmen werd ingericht voor acute en 
complexe ziekenhuiszorg. Er werd onder andere 
een compleet nieuw hartinterventiecentrum 
gebouwd. Dankzij twee ARTIS zee floor en een 
ARTIS zee biplane systeem in de hartkatheterisatie-
kamers van het nieuwe hartinterventiecentrum 
wordt cardiologische zorg geoptimaliseerd en 
ervaren patiënten meer rust tijdens onderzoeken 
en ingrepen.

Het hartinterventiecentrum is de enige plek in de 
provincie Drenthe waar patiënten terechtkunnen  
voor hartkatheterisatie- en dotterbehandelingen.  
En de zorgvraag groeit. Per jaar voert Treant  
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ongeveer 5.000 van deze ingrepen uit en worden 
er rond de 400 ICD’s (inwendige defibrillatoren)  
en pacemakers geplaatst. Ongeveer 60% van  
de ingrepen is acuut en 40% is geplande zorg.

Nieuwbouw
De reden voor de nieuwbouw was drieledig. Ten  
eerste lagen de bestaande hartkatheterisatiekamers 
verspreid over drie locaties in het ziekenhuis. 
Interventiecardiologen Sebastiaan Kleijn en Willem-
Peter Ruifrok leggen uit: “Een van de kamers lag zelfs 
midden op de poli cardiologie. Dat is onwenselijk. 
Patiënten met een acute zorgvraag wil je scheiden van 
poliklinische zorg. En iemand die wordt binnen-
gebracht met het vermoeden op een hartinfarct wil je 
niet nog eens noodgedwongen vijf minuten door het 
ziekenhuis vervoeren. 

Vernieuwde cathlabs geven rust 
en ruimte bij Treant Zorggroep

Herprofilering met nieuw hartinterventiecentrum 
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Het nieuwe hartinterventiecentrum is daarom direct 
naast de Spoedeisende Hulp gebouwd. Verder was de 
bestaande apparatuur toe aan vernieuwing en wilden 
we letterlijk meer ruimte creëren in de kamers. Dit is 
prettig voor ons als specialisten, maar het zorgt er ook 
voor dat de patiënten meer rust ervaren tijdens onder-
zoeken en behandelingen. Samengevat was de  
uitbreiding dus vooral nodig om de kwaliteit van  
de zorg naar een hoger plan te tillen.”

Gespecialiseerd team 
De vakgroep cardiologie bestaat inmiddels uit 20  
medisch specialisten, waarvan 5 interventie- 
cardiologen en 4 device cardiologen, allen met een  
eigen specialisatie. In de nieuwe situatie kan een  
hartkatheterisatie snel en direct vervolgd worden met 
een dotterbehandeling, wanneer dit noodzakelijk blijkt 
te zijn. De interventiecardioloog kan dit ter plaatse  
beoordelen en uitvoeren. Kleijn: “Hierdoor kun je snel 
schakelen. Bovendien is het veel minder belastend 
voor de patiënt. De apparatuur van Siemens  
Healthineers maakt het extra prettig werken.  
Het is gebruiksvriendelijk en werkt intuïtief.”

Makkelijker en sneller communiceren
Het hartinterventiecentrum beschikt nu over twee ka-
mers met ARTIS zee floor monoplane systemen. Voor 
de meer complexe procedures, of wanneer je weinig 
contrastvloeistof wilt gebruiken, biedt het ARTIS zee 
biplane systeem op de derde kamer veel voordelen. 
Ruifrok: “In tegenstelling tot de monoplane systemen 
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kun je hiermee vanuit twee richtingen tegelijkertijd 
het beeld beoordelen en is slechts eenmalig contrast-
vloeistof nodig. Dit biedt uitkomst voor patiënten met 
bijvoorbeeld een slechte nierfunctie. Een ander voor-
deel op alle nieuwe kamers is het extra grote display 
waarmee je sneller een compleet beeld krijgt. Je ziet 
namelijk direct alle benodigde informatie overzichte-
lijk op één beeldscherm. We kunnen daardoor makke-
lijker en sneller communiceren met de apparatuur én 
daarmee ook met de patiënt.” 

Sebastiaan Kleijn:  “De apparatuur van Siemens 
Healthineers maakt het extra prettig werken.  
Het is gebruiksvriendelijk en werkt intuïtief.”
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Tijdwinst 
Alle ARTIS-systemen zijn gekoppeld aan het Sensis 
Vibe hemodynamisch meetsysteem en het  
cardiovasculaire beeldsysteem syngo Dynamics.  
De koppeling met syngo Dynamics voor de verslag-
legging en om beelden te bekijken, maakt dat de  
systemen volledig geïntegreerd werken. Ruifrok:  
“Als ook de koppeling met het EPD tot stand is  

gebracht, kun je overal en altijd je werk doen.  
Dat is op dit moment nog in ontwikkeling, maar dat 
gaat uiteindelijk dus tijdwinst opleveren. Zeker omdat 
we steeds meer moeten registreren. Als dat volauto-
matisch gaat, of door bijvoorbeeld een eenvoudig 
vinkje te zetten, scheelt dat zeker tijd.”

Center of Excellence
Het uiteindelijke doel is om een Center of Excellence 
te creëren voor interventiecardiologie, maar ook voor 
beeldvorming en cardiodiagnostiek. Mede daarom 
heeft Treant Zorggroep een nieuwe 1.5 Tesla  
Magnetom Sola MRI aangeschaft voor de afdeling 
Radiologie. Kleijn: “Het één kan immers niet bestaan 
zonder het ander. Voorheen kon deze diagnostiek 
alleen in Hoogeveen plaatsvinden. Zeker voor minder 
stabiele patiënten was dat niet wenselijk, omdat ze 
daarvoor op en neer naar Hoogeveen moesten. 
Daarom hebben we geïnvesteerd in MRI-beeldvorming 
zodat we nu ter plaatse in Emmen de cardiale flow 
kunnen meten en kunnen bepalen of er sprake is van 
fibrose of hartinfarcten. Vervolgens nemen we samen 
de beslissing om wel of niet te dotteren en in welke 
kransslagader. Het centraliseren en specialiseren leidt 
er dus toe dat we de zorg integreren. Op die manier 
kunnen we met ons team van gespecialiseerde 
interventiecardiologen onze patiënten van a tot z 
helpen. En streven we als ziekenhuis samen naar de 
beste zorg voor onze patiënten.”

Willem-Peter Ruifrok: “Op het extra grote display 
zie je direct alle benodigde informatie over- 
zichtelijk op één beeldscherm. We kunnen daar-
door makkelijker en sneller communiceren met 
de apparatuur én daarmee ook met de patiënt.”


