Daan London (links), Mariska Muller (midden) en Eliza
van den Oever-Pronk (links) zijn de eerste laboranten in
Nederland die ervaring opdeden met de Ysio X.pree.

HagaZiekenhuis eerste gebruiker Ysio X.pree in Nederland

Innovatief buckysysteem maakt werk
van laboranten stukken eenvoudiger
Met de lancering van de Ysio X.pree introduceerde
Siemens Healthineers het eerste buckysysteem
met geïntegreerde Artificial Intelligence. Dankzij
diverse innovaties vereist de bediening van dit
systeem minder handelingen, waardoor de workflow tijdens een onderzoek sneller en efficiënter
plaatsvindt. In het HagaZiekenhuis in Den Haag is
de afdeling radiologie overtuigd van de voordelen.
“Het systeem is flexibel, gebruiksvriendelijk én
patiëntvriendelijk.”
Het HagaZiekenhuis beschikt in Nederland als eerste
ziekenhuis over een Ysio X.pree en diende als een van
de testsites waar Siemens Healthineers kon beoordelen hoe het systeem in de praktijk werkt. “Wij waren
toe aan de vervanging van onze buckykamers waarop
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Siemens Healthineers ons het aanbod deed om pilot
te zijn voor hun nieuwe systeem. Met onder meer
onze ervaringen konden zij bepalen wat tijdens een
onderzoek goed werkt en waar nog verbeteringen
of aanpassingen nodig waren”, zegt senior radio
diagnostisch laborant Eliza van den Oever-Pronk van
het HagaZiekenhuis. Haar directe collega Mariska
Muller: “Het contact met Siemens Healthineers ging
snel en we werden echt gehoord. Als wij aangaven
dat een functie in de praktijk net niet helemaal werkte, dan wilden ze écht elk detail weten en gingen ze
ermee aan de slag.”

Eervol
Zo deed Siemens Healthineers bijvoorbeeld een
ogenschijnlijk kleine, maar in de dagelijkse praktijk

loodscherm mogelijk is op een 24-inch touchscreen.
De Patient Age Clinical Protocols zorgen dat de
optimale belichting automatisch wordt ingesteld
op basis van het type onderzoek en de leeftijd van
de patiënt. En via de 3D-camera op de röntgenbuis
kan de laborant op het touchscreen de patiënt
continu observeren. Mocht de patiënt enigszins
bewegen, dan kan dankzij Virtual Collimation de
diafragmering óp het touchscreen worden aangepast.

3D-camera

van de buckykamer belangrijke aanpassing aan
een van de innovatieve functies, de Auto Thorax
Collimation. Door AI herkent het systeem de contouren van de thorax, waardoor het diafragmeren van
de röntgenbundel volledig automatisch plaatsvindt.
Daan London: “We willen als laboranten de mogelijkheid hebben om de AI te kunnen ‘overrulen’. In eerste
instantie sprong het systeem telkens terug naar de
automodus. Als wij de diafragmering handmatig
instelden bepaalde de AI opnieuw zelf het diafragma.
Die stap is er door Siemens Healthineers uitgehaald.
Als wij de AI afwijzen, blijft het systeem nu in de
handmatige modus.” Hij en zijn collega’s Eliza en
Mariska noemen het eervol dat ze op zo’n concrete
manier konden bijdragen aan de verbetering van het
systeem. Het zijn aanpassingen waar zij, hun collega’s
en radiodiagnostisch laboranten van andere ziekenhuizen direct profijt van hebben.

Minder fysieke belasting
De algemene trend in buckydiagnostiek is dat
patiënten ouder en zwaarder worden en laboranten
steeds langer moeten doorwerken, met een hogere
werkdruk tot gevolg. Dit vraagt om innovaties die de
fysieke belasting van de laboranten zo veel mogelijk
beperken. De Ysio X.pree doet dat en zorgt bovendien
voor een vlottere workflow, dankzij het ergonomische
design, de gestroomlijnde en intuïtieve interface, de
eenvoudige bediening en de AI-toepassingen. Het
buckysysteem beschikt over Syngo XR myExam
Companion waardoor bediening vanachter het
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Via de 3D-camera past de Ysio X.pree de Auto Thorax
Collimation toe, een feature voor foto’s van de thorax
waar ze bij het HagaZiekenhuis van onder de indruk
zijn. “Als laboranten hoeven we nu alleen de patiënt
in de juiste positie te brengen, waarna we op het
touchscreen kunnen controleren of het systeem een
juiste diafragmering heeft bepaald. Dat scheelt ons
niet alleen de handeling van het zelf instellen van de
belichting, maar we staan nu ook minder lang heel
dicht bij de patiënt, wat zeker in deze coronatijd
veiliger werkt”, zegt Mariska. Daan: “Ik was heel

“Hoe kleiner het belichte
oppervlak, hoe minder
straling nodig is en hoe
minder ruis op de foto
hoe scherper het beeld.”
nieuwsgierig naar de Auto Thorax Collimation,
maar die werkt écht heel goed. Elke automatische
diafragmering is zeer nauwkeurig. Dat geeft niet
alleen mij de zekerheid dat ik op het systeem kan
vertrouwen, maar zorgt ook voor een lagere dosis
straling. Hoe kleiner het belichte oppervlak, hoe
minder straling nodig is en hoe minder ruis ofwel
strooistraling er op de foto is. En minder strooistraling
betekent scherpere beelden.” De Ysio X.pree in het
HagaZiekenhuis beschikt ook over AI-RAD Companion,
slimme software waarmee een longfoto op basis van
algoritmen kan worden geclassificeerd naar urgentie
en de kans op een afwijking.

Siemens Healthineers

Touchscreen
De 3D-camera maakt het voor laboranten mogelijk
om vanachter het loodscherm op het touchscreen
te controleren of ze de belichting goed hebben
ingesteld. Eliza: “Bij andere systemen moet je weer
teruglopen naar de patiënt om daar het diafragma aan
te passen. Nu kunnen we bij het werkstation blijven.”
Mariska: “Ook zie je met de camera of een patiënt na
diafragmering bewogen heeft. Doordat de 3D-camera
registreert wat de röntgenbuis ziet, kun je nog voor
het maken van de foto het diafragma aanpassen via
het touchscreen. Voorheen schoot je de foto en zag
je pas na afloop of een patiënt bewogen had en de
foto opnieuw moest.”
Mariska en haar collega’s zien ook de voordelen bij
het inwerken van studenten. “Je kunt makkelijker
bepalen of de student de belichting en diafragma
goed heeft ingesteld en dat op het touchscreen aan
de student laten zien.”

“De Ysio X.pree verbruikt
standaard tot wel
twintig procent minder
röntgenstraling dan het
bestaande systeem.”
Workflow
Het is een optelsom van kleine, dagelijkse handelingen die met de Ysio X.pree overbodig zijn waardoor
radiodiagnostisch laboranten efficiënter kunnen
werken. Dat zit niet alleen in het intuïtieve touchscreen waardoor instellingen eenvoudig aan te
passen zijn, maar ook in de grote flexibiliteit die
de Ysio X.pree biedt tijdens het onderzoek. Het
HagaZiekenhuis voert per maand zo’n 7.000
onderzoeken uit op de buckykamers, waarvan
ruim 2.000 thoraxonderzoeken. Mariska: “Je kunt
tijdens het onderzoek makkelijk switchen van
opnamemethode en detector. Stel ik wil een foto
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Virtual Collimation stelt laboranten in staat om op
hun beeldscherm de diafragmering in te regelen.

van een knie maken, dan kan ik dat op meerdere
manieren doen. Op de losse plaat, bij de tafel of
voor de wand. Met de Ysio X.pree is het mogelijk
om tijdens het onderzoek te switchen van methode.
Stel ik merk tijdens het onderzoek dat ik in plaats van
de wand toch beter voor de tafel had kunnen kiezen,
dan pas ik dat op dit systeem eenvoudig aan. Andere
systemen bieden die flexibiliteit niet altijd. Daarbij
moet je soms van vooraf aan beginnen en het gehele
onderzoek opnieuw instellen. Bij de Ysio X.pree blijf
je te allen tijde ‘in’ het onderzoek en pas je eenvoudig
de methode aan.”

Lagere dosis straling
De Ysio X.pree biedt ook patiënten enkele belangrijke
voordelen. Doordat de laboranten efficiënter kunnen
werken, zijn patiënten eerder klaar met het onderzoek, en dat is wel zo prettig. Daarnaast verbruikt de
Ysio X.pree standaard tot wel twintig procent minder
röntgenstraling dan het bestaande systeem. Daan:
“Röntgenstraling die je kunt missen, moet je zien te
vermijden. “Elke besparing draagt daaraan bij.”

Siemens Healthineers

