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Het eindresultaat mag er zijn. Thomas Middendorp, gespecialiseerd 
medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (echografie 
en MRI), vertelt over de nieuwe MRI: “In Kralingen gaan we van 
start met een nieuwe MRI-scanner. De Philips Ingenia Ambition 
1.5T is uitgerust met de nieuwste technieken en innovaties. Het 
betreft een revolutionaire BlueSeal-magneet waarbij de magneet 
volledig is afgesloten en slechts zeven liter vloeibaar helium 
hoeft te bevatten (ten opzichte van 1500 liter bij een traditionele 
MRI-scanner). Dit scheelt aanzienlijk in zowel gewicht als in 
onderhoud.

Met de versnellingstechniek Compressed SENSE kunnen kwalitatief 
betere scans gemaakt worden en kan er in sommige gevallen tot 
wel 50% sneller worden gescand. Met de 70 cm brede tunnel en 
het ComfortPlus pakket kunnen patiënten comfortabel een MRI 
onderzoek ondergaan.”

Ook een MRI upgrade op de hoofdlocatie 
“Onlangs heeft ook onze MRI op de hoofdlocatie (Philips Ingenia 
1.5T) een upgrade gehad zodat we onze patiënten op beide locaties 
de beste kwaliteit van zorg kunnen bieden. Hiermee hebben we 
ook een uniforme workflow gegarandeerd: alle protocollen op 
beide locaties kunnen 1-op-1 worden uitgewisseld. We hebben er 
veel zin in om met de nieuwe MRI-scanner in poli Kralingen aan 
de slag te gaan!”

Onze spreekuren in polikliniek 
Kralingen: 

U kunt in Kralingen terecht voor:
• bloedafname,
• chirurgie,
• diabeteszorg,
• gynaecologie en verloskunde,
• interne geneeskunde,
• maag-darm-leverziekten,
• orthopedie,
• orthopedisch schoentechnicus, 
• radiologie
• reumatologie.

Kijk voor het spreekuurrooster per dag op www.ysl.nl/kralingen 

Nieuws uit polikliniek Kralingen 
Vanaf 15 januari jl. kunt u ook terecht op onze nieuwe polikliniek Kralingen aan de Oudedijk. 
Polikliniek Kralingen is gevestigd in verpleeghuis en revalidatiecentrum Pniël van Lelie zorggroep 
en samen met Lelie werken we verder aan mooie zorginitiatieven.

MRI scanner met nieuwe technieken en innovaties

Ik ben enorm trots op 
onze prachtige nieuwe 
radiologie afdeling. 

Bestuursvoorzitter Albert van Wijk 
geeft een inkijkje naar de CT. 

Bloemen voor de eerste 
patiënten bij radiologie. 



POLIKLINIEK KRALINGEN

17

Ons adres: 

Polikliniek Kralingen
Oudedijk 15, 3062 AB Rotterdam
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Poli Kralingen biedt voor reumatologie 
een screeningsspreekuur. 
Reumatoloog Laura Kranenburg legt 
uit wat dit inhoudt: “Het team van de 
reumatologie in Kralingen is goed in het 
snel in kaart brengen van de oorzaak 
van gewrichtsklachten. Met duidelijke 
uitleg aan onze patiënten kunnen we 
de nodige begeleiding samen snel 
opstarten. Patiënten zijn erg tevreden 
over de grondige aanpak en de aandacht 
die wordt gegeven.” 

Reumaconsulente Helene Geerders: 
“Patiënten komen voor 1 of 2 afspraken. 
Tijdens de eerste afspraak van ca. 
30 minuten met de reumatoloog kan zij 
na gewrichtsonderzoek de klachten 
beoordelen. Indien nodig wordt aanvullend 
onderzoek aangevraagd. Wanneer de 
diagnose duidelijk is worden de uitslagen 
besproken en volgt uitgebreide informatie. 
Wanneer nodig wordt de patiënt verwezen 
voor verdere begeleiding. Is er sprake van 
een reumatische aandoening waarvoor 
langdurige follow up nodig is? Dan worden 
vervolgafspraken gepland in het IJsselland 
Ziekenhuis, bij dezelfde reumatoloog.” 

Spreekuur reumatologie

In maart werden de MRI en de CT bij polikliniek Kralingen 
afgeleverd en geïnstalleerd. Het was een hele operatie om 
de loodzware apparaten op de juiste locaties in verpleeghuis 
Pniël te manoeuvreren.

Afdeling radiologie

Op maandag 19 april ging afdeling Radiologie in poli Kralingen open voor patiënten. 
Patiënten kunnen hier terecht voor röntgenonderzoek, echografie, een CT scan en 
MRI onderzoek. 

De eerste patiënten werden door teamleider radiologie Lydia 
Berger met een bos bloemen in het zonnetje gezet. Mede-
werkers en artsen werden verwelkomd door Albert van Wijk 

en Hendrik-Jan van de Berg, bestuurders van 
respectievelijk IJsselland Ziekenhuis en Lelie 

zorggroep. 

Bestuursvoorzitter Albert van Wijk: “Ik ben 
enorm trots op onze prachtige nieuwe 

radiologie afdeling. Er is ongelooflijk hard 
gewerkt om dit allemaal in deze korte periode 

tot stand te brengen, grote complimenten 
daarvoor. Hiermee hebben we tevens een 
volgende stap gezet in onze samenwerking 
met Lelie zorggroep en de voorzieningen die 
wij onze patiënten hier in Kralingen samen 
kunnen bieden. Zo kijken we nu ook hoe we de 
samenwerking op onze hoofdlocatie verder 
kunnen ontwikkelen. Vooral wensen we jullie 

hier veel werkplezier toe!” aldus Van Wijk.
Bloemen voor de eerste 
patiënten bij radiologie. 

MRI onderzoek 
in Kralingen.

De MRI wordt in de onderzoeks-
ruimte geschoven.

Röntgenonderzoek.   
De CT arriveert 
aan de Oudedijk.

Reumatoloog 
dr. L. Kranenburg


