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ECHOGRAFISCH SYSTEEM VISIQ VAN PHILIPS 

Brengt echografie naar plaatsen waar zorg nodig is 
Een krachtig, mobiel echografisch systeem dat kwalitatief hoogwaardige 

scans genereert voor snelle en betrouwbare diagnostiek 

Stelt u zich voor: een kwaliteitsscan van uw ongeboren kind, gemaakt 

tijdens de zwangerschapscontrole op de verloskundigenpraktijk bij u in de 

buurt of op een plattelandskliniek in Afrika, op honderden kilometers 

afstand van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Philips VISIQ maakt het 

mogelijk. Dit mobiele echografische systeem, bestaande uit een transducer 

en tablet, genereert beelden van dezelfde kwaliteit als verrijdbare 

trolleysystemen. VISIQ is een ultramobiel, gebruiksvriendelijk echografisch systeem dat het mogelijk 

maakt om diagnostische kwaliteitsscans te maken op plaatsen waar zorg nodig is. 

Wat is het? 

VISIQ is een echografisch systeem dat bestaat uit een transducer en tablet en beelden genereert van 

dezelfde kwaliteit als verrijdbare trolleysystemen. Het systeem is ultramobiel en eenvoudig in gebruik, 

waardoor clinici in staat zijn om altijd en overal over kwaliteitsscans te beschikken voor obstetrische, 

gynaecologische of abdominale diagnostiek, of dit nu in de verloskamer van een stadsziekenhuis is of 

op een afgelegen plattelandskliniek. 

Wat is er vernieuwend aan? 

 Ultramobiel: door handig gebruik te maken van de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van 

miniaturisatie waren wij in staat om de componenten van een gangbaar echografisch systeem te 

integreren in een echotransducer die via een USB-connector kan worden aangesloten op een 

standaardtablet. Het gehele systeem is dus klein genoeg om te worden meegenomen naar plaatsen 

waar zorg nodig is. Met VISIQ kan op een volledig opgeladen accu tweeënhalf uur onafgebroken 

worden gescand. Ingebouwde WiFi garandeert gestandaardiseerde DICOM (Digital Imaging and 

Communications in Medicine)-gegevensoverdracht.  

"Zorgverleners kunnen nu ter plaatse beschikken over echografische beeldvorming, of dat nu op een 

kleinschalige kliniek is of in het kader van lokale gezondheidsprogramma’s. Bij zwangere vrouwen in 

afgelegen plattelandsgebieden, die anders geen toegang hadden gehad tot dit soort innovatieve 

technologie, kan nu echo-onderzoek worden uitgevoerd." A. Krishna Kumar, Vice-President en 

Managing Director, Philips India 

 

 Ultra-eenvoudig: een multi-touch gebruikersinterface, vertrouwde bewegingsbesturing via een 

touchscreen en geavanceerde beeldoptimalisering maken het voor gebruikers zeer eenvoudig om 

echografische beelden vast te leggen, metingen uit te voeren en resultaten uit te wisselen.  

"De manier waarop het systeem werkt is ook heel eenvoudig. Personeel is snel getraind in het 

gebruik ervan. Door dit eenvoudige apparaat kunnen we snel beslissingen nemen, waar zowel de 

patiënt als de arts blij mee zullen zijn." Dr. Shashikala Bhat, Specialist Obstetrie en Gynaecologie, 

TMA Pai Hospital in Udupi, India 

 

 Ultrakrachtig: geeft een beeldkwaliteit die vergelijkbaar is met die van trolleysystemen; beschikt 

over ingebouwde color flow mapping en doppler, alsook klinisch bewezen 

beeldoptimaliseringsfuncties als SonoCT, XRES, AutoSCAN en Tissue Harmonic Imaging. 

"Het systeem beschikt over alle functies die specialisten op het gebied van maternale/foetale 
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geneeskunde of verloskundigen nodig hebben om in hun praktijk gangbaar echografisch onderzoek 

te kunnen verrichten." Dr. Michael Ruma, Specialist maternale/foetale geneeskunde bij Perinatal 

Associates in New Mexico, VS 

Wat is het voordeel van deze vernieuwing voor 'u'?  

Echografische systemen zijn er in alle soorten en maten, maar vaak moet er een keuze worden 

gemaakt tussen mobiliteit, beeldkwaliteit en gebruiksgemak. VISIQ biedt een unieke combinatie van 

mobiliteit, gebruiksvriendelijkheid en hoogwaardige beeldkwaliteit, wat artsen in staat stelt om 

echografisch onderzoek uit te voeren in uiteenlopende klinische omgevingen, zelfs in zorgarme 

halfstedelijke en landelijke gebieden. Aanstaande ouders kunnen nu worden gerustgesteld dat hun 

ongeboren kind zich normaal ontwikkelt. Door regelmatige zwangerschapscontroles kunnen ernstige 

aandoeningen tijdig worden opgemerkt en kan de arts mogelijk levensreddend ingrijpen. Tot slot 

kunnen zowel specialisten als huisartsen in kleinschalige poliklinieken de scans zelf maken, wat het 

diagnostische proces en de daaropvolgende mogelijke behandelingen stroomlijnt. 

Hoe hebben we dit gedaan? 
Philips is in de praktijk gaan praten met zorgprofessionals om erachter te komen welke obstakels zij 

tegenkomen bij het gebruik van echografische systemen. Clinici gaven aan veel waarde te hechten aan 

mobiliteit en gebruiksgemak, zowel in de traditionele ziekenhuisomgeving als daarbuiten. Deze twee 

aspecten zetten Philips ertoe aan om te onderzoeken of het mogelijk was om een betaalbaar, mobiel 

echografisch systeem te ontwikkelen voor wereldwijd gebruik, waarmee artsen in verschillende 

klinische omgevingen kwalitatief hoogwaardige scans zouden kunnen maken. Om de uitdaging aan te 

gaan en uitgebreid onderzoek te doen, werd door Philips een speciaal team in het leven geroepen, 

waaraan verschillende afdelingen uit alle delen van de wereld deelnamen. Meer dan 400 klanten over 

de gehele wereld gaven feedback. Tijdens de ontwikkeling van het systeem werden vijf generaties 

prototypen uitgebreid getest door gebruikers in de Verenigde Staten, Oeganda, India, China, 

Duitsland, Kenia en Indonesië. De uitkomst is een geminiaturiseerde oplossing die de componenten 

van een standaard echografisch systeem integreert in een ergonomisch ontworpen mobiel systeem 

dat beelden van hoge kwaliteit genereert. 

Wist u dat? 

 Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn diagnostische beeldvormende technieken 

onontbeerlijk voor goede gezondheidszorg. 

 In de afgelopen 30 jaar heeft echografie zich ontwikkeld tot een van de meest gebruikte 

diagnostische hulpmiddelen in de moderne geneeskunde. 

 Philips kan bogen op meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van beeldvormende technieken. Het 

resultaat is een echotransducer die comfortabel in de hand ligt. 

Aanvullende informatie 

VISIQ – productinformatie en video’s (Engelstalig) 

Persbericht - ‘Philips receives FDA 510(k) clearance for its innovative ultra-mobile VISIQ ultrasound 

system’ (Engelstalig) 

VISIQ – Philips Africa Roadshow 2014 (Engelstalig) 

VIDEO - Making healthcare accessible (Engelstalig) 

http://www.healthcare.philips.com/main/products/ultrasound/systems/visiq/
http://www.newscenter.philips.com/us_en/standard/news/press/2014/20140708-philips-visiq.wpd#.U-OOlfl_syY
http://www.newscenter.philips.com/us_en/standard/news/press/2014/20140708-philips-visiq.wpd#.U-OOlfl_syY
http://www.philipsafricaroadshow.com/philips-introduces-innovative-ultra-mobile-ultrasound-system-visiq-in-kenya-to-bring-high-quality-affordable-healthcare-to-a-wide-range-of-clinicians/
https://www.youtube.com/watch?v=nHI5vew-0Ng
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