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ALKMAAR - Drie weken of langer wachten op een MRI-on-
derzoek: binnenkort is dat verleden tijd, zegt het Medisch 
Centrum Alkmaar. 
Dat is te danken aan de derde 
'onderzoekstunnel' die het Alk-
maarse ziekenhuis deze week in 
gebruik genomen geeft. Na scho
ling van personeel hoopt het 
MCA, uitgaande van een gelijk
blijvende vraag, de wachttijd te 
hebben gereduceerd tot hooguit 
een week. 

MRI staat voor Magnetic Reso
nance Imaging, magnetische re
sonantie-beeldvorming. Een 
MRI-scan ziet er uit als een smal
le tunnel waarin iemand kan lig
gen. De scan maakt driedimen
sionale beeld van het binnenste 
van het lichaam, zonder dat er 
een opening in het lichaam ge
maakt hoeft te worden. 

Aanpassingen 
Zo kunnen onder andere tumo
ren, ontstekingen, rughernia's 
en gewrichtproblemen worden 
opgespoord. De nieuwe MRI-
scan is voorzien van de laatste 
technische aanpassingen. Zo kan 
het onderzoek prettiger verlo
pen, omdat de tunnel korter en 
de opening breder is. 

De vraag naar MRI-onderzoek 
door patiënten en huisartsen is 
de laatste tijd erg toegenomen. 
De wachttijd liep daardoor begin 
dit jaar op tot gemiddeld drie 

Intensiever 
Intensiever gebruik van de twee 
'oude' MRI-scans bleek niet mo
gelijk. Om het oplopen van de 
wachtlijsten zoveel mogelijk te 
beperken, draaide het zieken
huis al een tijdje MRI-program-
ma's van zeven uur 's morgens 
tot elf uur 's avonds. 

„Dat betekende niet alleen 
aanzienlijke druk op het perso
neel, .maar ook op de appara
tuur", zegt Paul Algra, hoofd ra
diologie van het MCA. „Met de 
komst van de derde MRI-scan 
kunnen we de patiënt sneller 
duidelijkheid geven over de aard 
van zijn klachten." 

Voorwaarde voor het terug
brengen van de wachttijd tot een 
week is wel dat de vraag naar 
MRI-diagnostiek niet nog ver
der groeit, zegt een woordvoor-
ster van het MCA. Over een paar 
weken moet het verkorten van de 
wachttijd te merken zijn. Dan is 
het personeel geschoold en kan 
de derde MRI-scan in gebruik 
worden genomen. 

Dirk Rood (links), Hetty Hafkamp en Thomas van der Zanden wagen zich voor het goede doel aan de Mont Ventoux. 

De Mont Ventoux èn kanker bed 
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BERGEN - Ven2forcancer. 
Spreek uit: Ventoux for cancer. 
Oftewel: de Mont Ventoux be
dwingen om geld in te zamelen 
in de strijd tegen kanker. Op 
09-09-09 in de Provence. De ge
meente Bergen is van de partij. 
Inclusief burgemeester. Met z'n 
zessen gaat de ploeg de 'De 
angstaanjagende kale berg op'. 

Dirk Rood van de gemeente 
Bergen is de gangmaker van het 
Berger peloton. De ambtenaar is 

een fanatiek wielrenner en heeft 
al meerdere malen alle bekende 
cols in Frankrijk beklommen. 
Inclusief tien keer de Mont Ven
toux. 

Toen hij van het initiatief . 
hoorde kreeg hij op zijn werk 
direct respons. Want helaas 
kent iedereen in zijn of haar 
omgeving wel mensen die strijd 
moeten leveren tegen de ge- • 
vreesde ziekte. 

Collega Thomas van der Zan
den zegde meteen toe mee te 
pedaleren. En ook burgemees

ter Hetty Hafkamp was meteen 
voor de tocht te porren. De an
dere ploegleden zijn Ad van de 
Hoeff, Jarl Brouwer en Gerrit-
Jan Arendse. 

Hennie Kuiper 
De burgemeester heeft enige 
wierenervaring. Ze reed al eens 
met Hennie Kuiper op de Alpe 
d'Huezv„Dat was wel afzien. 
Toen heb ik gezegd: dit doe ik 
nooit méér." 

Maar het bloed kruipt waar 
het niet gaan kan want Haf

kamp is gek op fietsen. Dit' 
weekend begint haar vakantie 
en daarin rijdt ze op de fiets 
naar Rome. 

Ook de andere leden van de 
Berger ploeg bereiden zich al 
flink voor, want over zeven we
ken klinkt het startschot. 

Nu zijn er in Noord-Holland 
weinig bergen om op te trainen, 
maar de harde wind is een pri
ma alternatief. Hafkamp: 
„Flink tegen de wind inrijden 
met een groot verzet, dat lijkt 
een beetje op klimmen. Heb ik 

van Hennie Kuiper geleerd." 
De ambtenaren zijn al begon

nen geld in te zamelen voor het 
goede doel: de Vlaamse Liga te
gen Kanker 

Iedere fietser is verplicht 
minstens 500 euro op te halen. 
De gemeente Bergen heeft toe
gezegd dit bedrag te verdubbe
len. 

Hafkamp hoopt dat het lukt 
tien mille bij elkaar te fietsen. 

Donaties zijn welkom op re
keningnummer 285091816 on
der vermelding van 'Ventoux'. 
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