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Ik beschik nu over één werkplek waar ik meerdere diagnoses 
op kan stellen: mammografie, nucleair en het meer standaard werk.
“

”

MAASTRICHT UMC+ Radiologie
Eén werkplek om meerdere diagnoses te stellen.
Over MUMC+
Het academisch ziekenhuis 
Maastricht (azM) en de  
Universiteit Maastricht (UM) werken 
samen in het Maastricht UMC+, ofwel 
het Maastricht Universitair Medisch 
Centrum+. In 1950 gestart als Annadal 
ziekenhuis is het MUMC+ nu een 
universitair centrum met circa 7.500 
medewerkers en 715 bedden.

In het nieuwe gebouw Verheijlaan 
10, dat in juni 2017 opende, zijn 
onder andere het Vrouw, Moeder 
en Kind Centrum, logistiek en de 
nieuwe hightech operatiekamers met 
beeldmanagement-systeem van Mpluz* 
gevestigd. Ook het nieuwe MRI-centrum 
heeft er een vaste plek met drie MRI’s, 
een PET-MRI en een verslagruimte voor 
de acute Radiologie. 

Het innovatieve karakter van het 
MUMC+ wordt versterkt door de bouw 
van het nieuwe proton therapiecentrum. 
Protonentherapie is een nieuw type 
bestraling bij de behandeling van 

- dr. Marc Lobbes -

kanker, die bijzonder effectief is en 
minder bijwerkingen kent. Deze 
behandelmethode om kanker te 
bestrijden is vanaf 2018 beschikbaar 
in het Zuid-Oost Nederland Protonen 
Therapie Centrum (ZONPTC), direct 
naast het MUMC+ in Maastricht.

De afdeling Radiologie van het 
MUMC+
De afdeling Radiologie en nucleaire 
geneeskunde van het ziekenhuis 
staat onder leiding van prof. dr. J.E. 
Wildberger en be    schikt over state-of-
the-art apparatuur als CT, MRI, PET-CT 
maar ook PET-MRI. De spoedeisende 
hulp bijvoorbeeld heeft de beschikking 
over een eigen CT, direct naast de 
traumakamers en zit vlakbij de MRI.

Dr. Marc Lobbes en geavanceerde 
mammografietechnieken
“Het Maastricht UMC+ was het 
eerste ziekenhuis in Nederland met 
zogeheten contrast versterkte 
spectrale mammografie, een nieuwe 
techniek waarin het wereldwijd 

voorop liep. Het gaat om een techniek 
waarmee borsttumoren veilig en 
efficiënter kunnen worden opgespoord.” 
zo vertelt dr. Marc Lobbes. Na 
zijn opleiding tot radioloog in het 
MUMC+ heeft hij de specialisatie tot 
borstradioloog afgerond. 

Lobbes vervolgt: “De techniek 
heet Contrast Enhanced Spectral 
Mammography (CESM) en hiermee 
kunnen we afwijkingen nauwkeurig 
inschatten, hetgeen het doen van 
borstpuncties voor een deel overbodig 
maakt.”
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EIZO RX850 
True Multi-Modality monitor

Links een standaard mammogram, rechts een mammogram uitgevoerd 
met contrastvloeistof (CESM). De tumor is hier duidelijker zichtbaar.

Lobbes: “Samen met dr. Marjolein 
Smidt werken we tevens aan 
onderzoeken om uitzaaiingen in 
de lymfeklieren goed in kaart te 
brengen, iets wat bij borstkanker kan 
voorkomen. Daarom is het van belang 
dat we verdachte lymfeklieren goed 
zichtbaar kunnen maken, maar met de 
huidige technieken kunnen we dat nog 
niet nauwkeurig genoeg bepalen. Er is 
nu gekozen om de focus te verleggen 
naar een andere aanpak, waarvoor de 
PET-MRI scan wordt gebruikt. In het 
Maastricht UMC+ beschikken we over 
een PET-MRI scanner, een hybride 
machine die zowel een PET- als 
een MRI-scan kan maken.” zegt 
Lobbes. “Het viel ons op dat bij de 
onderzoeken naar tumoren in de borst, 
met name het beoordelen van het 
aantal verdachte klieren in de oksel, 
het heel goed gaat met de PET-MRI 
scan. Bij een MRI kijk je naar hoe 
een vlekje eruit ziet; is het mooi bol, 
rond en afgrensbaar dan suggereert 
dit dat het goedaardig is. Is het 
vlekje ongelijkmatig of stervormig, dan 
kan dat duiden op kanker. Met een 
MRI kijk je ook naar de doorbloeding 
van cellen. Als je daarbij ook nog een 
PET-scan maakt, dan kun je ook de 
stofwisseling, de suikerverbranding in 
een gebied, beoordelen.” 

Meer informatie info@mpluz.nl

EIZO multi-modality 
beeldschermen
Lobbes: “Dat bij het gebruik van 
dergelijke nieuwe technieken 
optimale beeldkwaliteit een eis is, 
spreekt voor zich. Een goed scherm 
is dus onmisbaar: een scherm dat 
mammografie kan tonen plús een 

Contrast Enhanced 
Spectral Mammography 

maakt borstpuncties voor 
een deel overbodig.

“

”
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scherm dat ook kleuren etcetera van 
het PET MRI onderzoek kan tonen. 
Anders moet ik steeds verschillende 
werkstations gebruiken.” Binnen 
de afdeling Radiologie maakt men 
gebruik van beeldschermen van EIZO 
– de Radiforce lijn. Men is al langere 
tijd min of meer gestandaardiseerd 
op 3 megapixel kleurenschermen 
(RadiForce RX350) in 21” formaat. 
Dit kleurenscherm met “near 
grayscale performance” biedt 
ondersteuning aan het toenemende 
aantal kleurentoepassingen binnen de 
radiologie en nucleaire geneeskunde. 
In 2017 is ook een aantal werkplekken 
uitgerust met het nieuwe EIZO 
RadiForce RX-850 scherm. Dit is een 
kleurenscherm met een ongekend 
hoog oplossend vermogen van 8 
megapixel in het formaat 31” waarmee 
men in staat is om de afbeeldingen 
van verschillende onderzoeksmethoden 
optimaal en tegelijkertijd weer te 
geven. Dit is de reden dat men  
dit beeldscherm ook wel “True Multi-
Modality monitor” noemt.

Het ziekenhuis is al ruim 15 jaar klant 
van Mpluz* op een zeer breed gebied: 
presentatieruimtes, videoconference 
voor onder andere de regionale 
Oncologie, beeldmanagement-
systemen op de operatiekamers en 
de specialistische schermen voor de 
afdeling Radiologie.

T: 040 - 20 89 227     www.mpluz.nl


