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PERSBERICHT

Nieuwe digitale
mammografiezaal in AZ Alma
campus sijsele
1 september 2015 - AZ Alma bouwde op de dienst medische
beeldvorming in campus sijsele een nieuwe digitale mammografiezaal
uit. Hier worden vrouwen preventief gescreend op borstkanker. Het
nieuwe mammografietoestel, de Mammomat Inspiration van Siemens,
werkt digitaal en dat heeft alleen maar voordelen voor de patiënt: het
is comfortabeler, gebruikt minder straling, werkt sneller en archiveert
de beelden.
MAXIMAAL COMFORT
‘Borstkanker treft bijna 1 op de 10 vrouwen’, zegt diensthoofd dokter Marc
Vanfleteren. ‘Het is dan ook van het grootste belang dat eventuele kankercellen
vroegtijdig opgespoord worden, want dat geeft de beste kans op genezing.’
Met de plaatsing van het nieuwe digitale mammografietoestel en het
herinrichten van de onderzoeksruimte zorgt AZ Alma voor een maximaal comfort
voor de patiënt. Tot dusver gebeurde de mammografie in campus sijsele op
analoge toestellen die uiteraard ook goede beelden opleverden, maar met het
nieuwe toestel gaat het voortaan sneller, veiliger en milieuvriendelijker. Met
deze nieuwe investering bewijst AZ Alma ook het belang van campus sijsele,
waar de beste zorg gegarandeerd blijft.
VEEL VOORDELEN
‘Het digitale toestel laat ons toe om met een lagere stralingsdosis minstens
even goede beelden te bekomen dan tot voor kort’, zegt dokter Vanfleteren. ‘En
dit vinden de negen radiologen van AZ Alma heel belangrijk: ook bij de
vernieuwing van onze RX-zaal enkele jaren gelden in campus sijsele en eerdere
investeringen in campus eeklo hebben we bewust geopteerd voor toestellen met
lagere stralingsdosissen. Bovendien investeerden we hier in een bijkomende
optie, namelijk het gebruik zonder rooster, waardoor de stralingsdosis met nog
eens 30% afneemt.’
De Mammomat Inspiration van Siemens zorgt ook voor een maximaal
patiëntencomfort door bij elke borst de juiste compressiekracht, gebaseerd op
de individuele borstkarakteristieken, toe te passen. Daardoor is het onderzoek
ook minder pijnlijk of ongemakkelijk.
Tenslotte, en dat is ook heel belangrijk, kunnen de foto’s nu digitaal
gearchiveerd worden. ‘Bij een mammografie is het nodig om de huidige
toestand te vergelijken met vroegere foto’s’, legt dokter Vanfleteren uit. ‘Daarom
moesten patiënten ook steeds hun oude foto’s meebrengen, maar soms waren
ze die kwijt geraakt. Nu is dit uitgesloten, wij archiveren ze voor onze patiënten,
die ze binnenkort ook van thuis uit zullen kunnen raadplegen. En dat digitaal
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werken heeft ook consequenties voor
ontwikkelproducten zijn niet meer nodig.’

het

milieu,

want

chemische

RUIME INVESTERING
Voor de inrichting van de nieuwe mammografiezaal werden de vrouwelijke
personeelsleden van de dienst medische beeldvorming aangesproken en dat
resulteerde in een goede mix van aangename inrichting en functionaliteit. De
kleuren met het warme AZ Alma-rood als basiskleur zijn maximaal op elkaar
afgestemd. De nieuwe digitale mammografiezaal in AZ Alma, campus sijsele, is
nu al in gebruik en was een totale investering van ruim 260.000 euro.

Tekst bij de foto:

Radiologen Peter De Baets en Luc Roussel en de verpleegkundigen van de dienst
medische beeldvorming bij het nieuwe mammografietoestel in campus sijsele.

AZ Alma vzw is het streekziekenhuis, ontstaan na de fusie van het Elisabeth Ziekenhuis in
Sijsele en de Heilig Hartkliniek in Eeklo. AZ Alma telt 110 artsen, 1.250 medewerkers en 125
vrijwilligers die dagelijks het motto ‘zorg met een hart’ in de praktijk omzetten. De 513 plaatsen
zijn nu nog verdeeld over de campussen in Eeklo en Sijsele, maar komen in 2017 samen in een
gloednieuw ziekenhuis aan de Ringlaan 15 in Eeklo. Dat bouwproject, het grootste ooit in het
Meetjesland, ging in februari 2012 van start.

www.azalma.be

Aan de redactie:
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