
Dit jaar viert het MRI Veiligheid Symposium NL haar 
eerste lustrum. Leuk dus om Karel Loerts, het brein 
achter het symposium, eens wat beter te leren 
kennen. Naast initiatiefnemer van het MRI Veiligheid 
Symposium NL is Karel Loerts directeur van KALCIO 
Healthcare en vader van vier kinderen. In zijn vrije 
tijd is hij bezig met technologische innovaties in de 
zorg, en dat doet hij onder andere met zijn bedrijf 
KALCIO Products. Hierbinnen houdt hij zich bezig met 
het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe 
toepassingen voor de zorg in brede zin. Regelmatig 
is Karel betrokken bij een innovaties op het gebied 
van MRI.

Vertel eens Karel: wat is jouw achtergrond en hoe is 
KALCIO Healthcare geboren? 
Ik ben begonnen in het UMC Utrecht en was daar 
verantwoordelijk voor de medisch beeldvormende 
techniek en ICT. In die tijd kwam ik rondom de 
implementaties van over het algemeen CT's, MRI's of 
PACS-systemen het ongemak van zorgprofessionals 
tegen. En dat ongemak zat over het algemeen in 
logistieke problemen of technologie die niet voldoende 
geïntegreerd was, of in de onkunde van de toepassing 
van de technologie. En mijn drive zit echt in het voor 
professionals beter en gemakkelijker maken van het 
verlenen van de zorg, zodat zij hun specialisme of hun 
werk goed kunnen doen. Dus met name de logistiek, de 
processen, de samenwerking en ook de inzet van die 
techniek en ICT. Het drijft mij om de zorgprofessional niet 
bezig te laten zijn met randzaken die niet goed 
geregeld zijn, maar dit te faciliteren voor hen. Met die 
gedachte is KALCIO Healthcare opgericht en dat is ook 
wat we op dit moment nog steeds doen.
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Na al jouw jaren ervaring in de zorg zijn wij wel benieuwd 
wat volgens jou de grootste uitdagingen voor de 
Nederlandse ziekenhuizen zijn.
In 2011 heb ik onderzoek gedaan naar de verwachte 
uitdagingen binnen verschillende ziekenhuizen 
wereldwijd. Bij alle ziekenhuizen werden op dat gebied 
drie thema's genoemd die met elkaar samenhangen. 
Allereerst de betaalbaarheid van de zorg, dus hoe kan 
de operationele effectiviteit van de zorg vergroot 
worden, en het rendabel maken en houden van de 
zorg. Daarnaast zijn de patiëntveiligheid en de borging 
van de kwaliteit van de zorg belangrijke thema's om in 
de toekomst niet uit het oog te verliezen. Als laatste 
onderkenden de ziekenhuizen het belang van goede 
samenwerking en leiderschap binnen de eigen instelling. 
Wat niet uit het veldonderzoek kwam, maar wat uit de 
literatuur en op verschillende kwaliteits- en veiligheidsfora 
wel dominant naar voren kwam, is de transmurale 
samenwerking tussen ziekenhuizen. In mijn optiek is dat 
ook heel belangrijk, maar in die tijd lag de focus meer 
op wat binnen de muren gebeurde. Door de 
verandering in wet- en regelgeving waarbij 
volumenormen worden gesteld is de druk op 
samenwerking tussen ziekenhuizen gegroeid en is de 
transmurale samenwerking uiteindelijk ook een van de 
belangrijkste uitdagingen in de hedendaagse zorg en 
ziekenhuis organisatie. 

Wat is voor jou de grootse reden geweest om het eerste 
MRI Veiligheid Symposium te organiseren?
In het UMC Utrecht kreeg ik de belangrijke opdracht om 
het veiligheidsprotocol op orde brengen, ondanks dat 
de risico's omtrent de MRI bekend waren was er geen 
actief veiligheidsprotocol. Er was wel degelijk beleid op 
risicomanagement rondom MRI, maar de beleving leek 
passief en er waren onduidelijkheden over de naleving 
van het beleid. In die tijd kwam ik te werken met Gerrit 
Melis, senior laborant MRI, en hij was daar 
verantwoordelijk voor de veiligheid van de dagelijkse 
zorg op de MRI. Met zijn ervaring en kennis wist hij precies 
wat er hem te doen stond in de dagelijkse praktijk. Toch 
vroeg ik hem: 'wie leert jou nou dat je het goed doet? 
Hoe weet je nou echt dat je het goed doet?'. Hij vertelde 
mij dat hij veel aan zelfstudie deed. Dit vind ik natuurlijk 
goed, maar ik vertelde hem ook dat het belangrijk is dat 
men in ieder geval eens in de zoveel tijd ergens naar 
toe gaat om opgefrist te worden en bevestiging te 
krijgen dat je het goed doet. Na wat zoekwerk kwamen 
we erachter dat er in Nederland geen training 
gespecialiseerd op het gebied van MRI-veiligheid was. 
Gerrit is toen voor een cursus naar Duitsland gegaan en 
kwam enthousiast met veel nieuwe inzichten terug. 
Tijdens onze evaluatie daarvan kwam ter sprake: 'ja 
maar wat zonde eigenlijk hè, dat zo'n training in 
Duitsland maar voor een select groepje beschikbaar is'. 
Mede door de kosten en de moeite die het bezoeken 
van cursussen in het buitenland in beslag neemt, is de 
training niet voor alle laboranten toegankelijk. En zo is 
eigenlijk het idee geboren om het MRI Veiligheid 
Symposium te initiëren. Samen met Gerrit heb ik toen 
gezegd: 'we gaan het gewoon doen'. We hebben een 
zaaltje gehuurd in het Leids Universitair Medisch Centrum 
voor 80 deelnemers, maar vervolgens meldden zich wel 
120 mensen aan. Er was dus gewoon echt animo voor. 
En toen dacht ik: 'ja dit is belangrijk, om de MRI 

community bij elkaar te brengen, en dat ze kennis met 
elkaar delen'. Want dat is ook echt mijn drive: de 
professionals in de gezondheidszorg bij elkaar brengen.

Waarom ben jij je in blijven zetten om er een jaarlijks 
terugkerend event van te maken?
Ik kan je zeggen, het is geen winstgevend project. Het is 
wel goed om te weten, want soms hebben mensen dat 
beeld. Gelukkig hebben we sinds twee jaar bedrijven 
ingehaakt die sponsoren, zodat we het rendabel kunnen 
houden. Het doel is dan ook om de community samen 
te brengen en te zorgen dat de kennis die er vanuit alle 
ziekenhuizen is met elkaar te delen en uiteindelijk te 
komen tot een meer gestandaardiseerde aanpak 
rondom MRI-veiligheid. Dus uniformiteit creëren in de 
community rondom de MRI-specifieke veiligheidsissues. 
Daarnaast is de toepassing van de MRI in de afgelopen 
jaren ook flink gestegen in bijvoorbeeld de oncologische 
-en de neurologische behandeling en interventie en de 
diagnostiek. Ook zijn er verschillende innovaties op het 
gebied van de MRI die op de markt komen, zoals de 
MRI Hifu. De MRI is eigenlijk nog steeds groeiende. In dat 
opzicht zullen er ook steeds nieuwe laboranten opgeleid 
worden, maar ik zie ook dat de mensen echt 
terugkomen naar het symposium om fit te blijven. En dat 
is natuurlijk ook het hele idee als jij verantwoordelijk bent 
voor de veiligheid en de poortwachter bent op de 
werkvloer. Je moet dan ook aan kunnen tonen dat je je 
daar fit voor houdt. Met andere woorden wil je een 
wedstrijd winnen, dan moet je trainen. En dit is denk ik 
gewoon een hele plezierige, toegankelijke manier om 
één keer per jaar even opgefrist te worden. En als je een 
keer per twee jaar wilt komen is dat ook prima, dan denk 
ik dat je ook gewoon goed meedoet.

Als we praten over MRI-veiligheid, waar denk jij dat er 
nog grote stappen te behalen zijn op dat gebied?
Wat al jaren een droom is van iedereen, is dat we een 
databank hebben met contra-indicaties en 
scanprotocollen. Dat is een hele lastige. Er is al 
meermalen geroepen door de community dat daar 
een wens voor is, maar daar zitten ook bevoegdheden 
en bekwaamheden aan vast. Als je dat als ziekenhuis wilt 
doen, dan zal je zelf wel de toets moeten doen, of je 
daar de goeie dingen doet en ze ook goed doet. Een 
protocol van een ander ziekenhuis overnemen heeft 
een risico: dat je mogelijkerwijs blind iets uitvoert waar je 
niet goed genoeg over nagedacht hebt. Bijkomstigheid 
hierin is dat de verantwoordelijkheid dan wel bij de 
radioloog van het uitvoerende ziekenhuis ligt. Dus op dit 
moment is het delen van protocollen rondom het 
scannen van contra-indicaties iets wat we allemaal heel 
graag zouden willen, of in ieder geval het creëren van 
een platform waarin we dat met elkaar zouden kunnen 
delen. Wel hoor ik regelmatig terug dat door het MRI 
Veiligheid Symposium MRI laboranten elkaar weten te 
vinden en ook vaker wel ad-hoc protocollen uitwisselen, 
dat geeft aan dat vaker vanuit de best practice wordt 
gewerkt. Steeds meer en meer mensen zullen een MRI 
scan ondergaan met bijvoorbeeld een stent of een 
pacemaker. Het zal complexer worden om die mensen 
toch een scan te gunnen en te geven. Er valt dus nog 
een hoop te leren en te verbeteren, en daar gaan we 
het samen over hebben op het MRI Veiligheid 
Symposium 2019!
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