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Nieuwe 64-Multislice CT Scanner
De volledig geassocieerde dienst radiologie van de VZW Elisabeth Ziekenhuis – Heilig Hartkliniek heeft een
belangrijke vernieuwing doorgevoerd op het vlak van de CT-scans. Als derde ziekenhuis van België én als
tweede ziekenhuis in Vlaanderen kunnen patiënten er vanaf heden ‘gescand’ worden met de nieuwe 64Multislice CT. Het toestel is fysisch gelokaliseerd op campus Eeklo, maar heeft een online verbinding met de
dienst medische beeldvorming van campus Sijsele. Op die manier kunnen onderzoeken, uitgevoerd op de 64Multslice CT, op beide campussen probleemloos bekeken worden.
De voordelen van deze hypermoderne scanner zijn extreem uitgebreid. Niet alleen kan er op medisch gebied
nog performanter gewerkt worden, maar ook qua patiënten-, en personeelscomfort is de 64- Multislice CT
onovertroffen. Een kort overzicht van de belangrijkste voordelen:
-

Dankzij de HOGE UITVOERINGSSNELHEID van het toestel kan het onderzoek in tijd beperkt worden. Dit
betekent dat patiënten minder lang hun adem moeten inhouden en minder lang moeten neerliggen. Dit
is vooral van belang voor zwaar zieke of kortademige patiënten, die daarmee vaak problemen hebben.
Het PATIËNTENCOMFORT maakt met het nieuwe toestel een duidelijke sprong vooruit.

-

Aangezien de 64-Multislice CT de onderzoeken sneller afwerkt, moeten er ook MINDER
CONTRASTPRODUCTEN gebruikt worden. Op die manier worden de nieren minder belast, wat de
gezondheid van de patiënt ten goede komt.

-

Met het gloednieuwe toestel is het eveneens mogelijk om patiënten met zware letsels in één tijd
volledig te onderzoeken en te visualiseren (zowel schedel, wervelzuil, borstkas, buik, enz.) ZONDER de
patiënt te moeten verplaatsen. Daardoor verhoogt de VEILIGHEID van de patiënt en vermindert de
belasting voor zowel de patiënt als het verplegend personeel.

-

Een van de belangrijkste voordelen van het nieuwe toestel situeert zich op het gebied van het
vaatonderzoek. Met de nieuwe CT kunnen HOOGKWALITATIEVE VAATONDERZOEKEN uitgevoerd worden,
zonder dat de patiënt een ingrijpende katheterisatie (= het inbrengen van een katheter in de ader
met risico op complicaties) moet ondergaan. Meer nog, de patiënt mag na een vaatonderzoek met de
64-Multislice CT, het ziekenhuis onmiddellijk verlaten. Daar waar vroeger telkens een dagopname
vereist was.

Dit zijn slechts enkele van de vele voordelen die de 64-Multislice CT te bieden heeft. Met de aanwezigheid
van dit toestel heeft de VZW Elisabeth Ziekenhuis – Heilig Hartkliniek zijn KWALITATIEVE DIENSTVERLENING
aan de patiënten van het Meetjesland en omstreken verder verhoogd!
Indien u een persmap wenst te bekomen met meer uitgebreide informatie, gelieve contact op te nemen
met Isabel Hossey – Manager Communicatie – isabel.hossey@ezhhk.be – 09/3760406
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