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Appendix 1 LIST OF DEFINITIONS 

Ambient Experience Ambient Experience is a feature of Philips MR that enables the patient 
in an MR scanner to choose the background light, animations, and 
music. This relaxes the patient and gives them the necessary distraction. 

Application An application is a technological possibility to perform ceratain 
scanning procedures or techniques. Special application packages exist 
for different body parts and functions e.g. neuro, cardiac, and breast. 

Benefits Benefits are all the product, service, and vendor consequences regarded 
as an advantage by the customer. All possible benefits means all the 
consequences that may be regarded as a benefit by a certain customer. 

Bore A bore is the patient aperture of the MRI scanner. 

Coil A coil consists of one or more loops of conductive wire, looped around 
the core of the coil. A coil is used to create a magnetic field or to detect 
a changing magnetic field by voltage induced in the wire. A coil is 
usually a physically small antenna. The perfect coil produces a uniform 
magnetic field without significant radiation. 

Console The console is the computer that is connected to the MRI scanner to 
guide the imaging and the retrieval of the correct images. 

Electromagnet A type of magnet that utilizes coils of wire, typically wound on an iron 
core, so that as current flows through the coil it becomes magnetized. 
The direction of the magnetic field is parallel to the long axis of the coil. 
Whole body electromagnets, used in medical imaging are limited to 
their field strength, because the weight becomes prohibitively large at 
high field MRI. 

Field-strength In every MR examination, a large statie magnetic field is applied. Field 
strengths for clinical equipment can vary between 0.2 and 3 T; 
experimental imaging units have a field strength of up to 11 T, 
depending on the MRI equipment used. The field strength of the magnet 
will influence the quality of the MR image regarding chemical shift 
artifacts, the signal to noise ratio (SNR), motion sensitivity and 
susceptibility artifacts. 

Field of view (FOV) Defined as the size of the two or three-dimensional spatial encoding 
area of the image. Usually defined in units of mm2

• The FOV is the 
square image area that contains the object of interest to be measured. 
The smaller the FOV, the higher the resolution and the smaller the voxel 
size but the lower the measured signal. 

Appendices 2 
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Parallel Imaging 
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The word gradient (from grade) means the inclination of a surface along 
a given direction. In MRI, gradient stands for gradient field and/or 
gradient coil. Inside the main magnet are three gradient coils located, 
which produce the desired gradient (magnetic) fields. These fields are 
used to alter ( collectively and sequentially) the influence of the statie 
magnetic field BO on the imaged object by inc- or decreasing the field 
strength and changing the direction. 

A High-end MRI system is a one of the top models (fully equiped with 
applications and features) of a given MRI system type. 

Installed base are all the scanners of a certain vendor or scanner type 
that are installed in the market (segment) at the moment. This means 
that replaced systems don't add to the installed base. 

Low-end is the opposite of High-end and means that an MRI system of 
one product line is low equipped with features and applications. 

A magnet is by definition an object with magnetic properties 
(magnetism) that attracts iron and produces a magnetic field. lt can be a 
permanent magnet or an electromagnet. 

The region surrounding a magnet is equipped with certain properties 
like that a small magnet in such a region experiences a torque that tends 
to align it in a given direction. Magnetic field is a vector quantity; the 
direction of the field is defined as the direction that the north pole of the 
small magnet points when in equilibrium. 

Multi-modality is the fact that a vendor delivers more than one imaging 
technique to its customers and these files are exchangeable among 
different techniques. 

Netforum is the Philips MR online platform for e.g. medical specialists, 
physicians, Philips' scientists to share information, gain knowledge and 
use digital services. 

Open MRI scanners have been developed for people who are anxious or 
obese or for examination of small parts of the body, such as the 
extremities (knee, shoulder). In addition, some systems offer imaging in 
different positions and sequences of movements. The basic technology 
of an open MRI machine is similar to that of a traditional MRI device. 
The major difference for the patient is that instead of lying in a narrow 
tunnel, the imaging table bas more space around the body so that the 
magnet does not completely surround the person being tested. 

In parallel MR imaging, a reduced data set in the phase encoding 
direction(s) is acquired to shorten acquisition time. The spatial 
information related to the MRI phased array coils are utilized for 
reducing conventional Fourier encoding. These techniques are named 
e.g. SENSE (Sensitivity Encoding), IPAT (integrated Parallel 
Acquisition Techniques). 

3 
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Procedure An MRI procedure is the sequence of imaging techniques and data 
acquisition methods to perform one MRI investigation (See Appendix 2 
fora more detailed explanation) 

Product, service and These are the attributes the products, services and the vendor consist of. 
vendor attributes Customers value these attributes to determine their personal benefits. 

Product, service and See Benefits 
vendor consequences 

Protocol The automated combination of sequences that need to be performed for 
one examination 

Reimbursement A reimbursement is the specified amount a healthcare institution may 
charge to the insuring companies for a certain procedure. Often the 
physician's honorarium is excluded and specified separately. 

Sales and Service Philips Medical Systems' Sales and Service organization in a certain 
Division (SSD) country or country group; depending on the sizes of the country. 

Sales and Service Philips Medical Systems' Sales and Service organization in a certain 
Region (SSR) region e.g. EMEA, NA, LATAM. 

Scan time 

Sequence 

Signal-to-Noise 
Ratio (SNR) 

Spatial resolution 

Sustainability 

Tesla 

Value elements 

Vendor 

The total scan time is the time required to collect all data needed to 
generate the programmed images. The scan time is related to the used 
pulse sequence and depended on the assemblage of parameters. 

One typical scanning job of the MRI scanner with the same parameters. 

Used to describe the relative contributions to a detected signal of the 
true signal and random superimposed signals ('background noise') - a 
criterion for image quality. 

The smallest distance between two points in the object that can be 
distinguished as separate details in the image, generally indicated as a 
length or a number of black and white line pairs per mm (lp/mm). 

The ability to provide for the needs of the world's current population 
without damaging the ability of future generations to provide for 
themselves. When a process is sustainable, it can be carried out over and 
over without negative environmental effects or impossibly high costs to 
anyone involved. 
(Source: www.sustainabletable.org/intro/dictionary/) 

The SI unit of magnetic flux density (magnetic field strength) 

Value elements are the possible customer benefits classifying 
categories, which form the core elements the customer may value. 

A vendor in this research is defined as an MR equipment producing and 
selling company. Examples are Philips, Siemens, GE. 

Workstation The workstation is an extra computer besides the console, on which the 
physician or technologist can process the images or work with the 
images to archive them for example. 

Sources: MR-Tip, 2006; Researcher's own experience. 
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Appendix 2 INTRODUCTION TO MRI 

MRI Procedure Description 
First of all, an MRI device is always placed in a specially shielded room (Faraday cage) to 
prevent the scanner from outside interference, caused by the use of radio waves very close in 
frequency to those of ordinary FM radio stations. 
An MRI procedure (the actual investigation) can easily be performed through clothing and 
bones, but attention must be paid to ferromagnetic items, because they will be attracted from 
the magnetic field. This is not only for safety reasons for the patient, because metal in or 
around the scanned area can also cause errors in the reconstructed images (artifacts). Because 
the strong magnetic field can cause problems with people with for example a cardiac 
pacemaker, they cannot be scanned under and should not enter the MRI area. 
An MRI scanner can look like a short tunnel or has an open design with a magnet that does 
not completely surround the patient. U sually the patient lies on a comfortable motorized 
table, which slides into the scanner. 
A technologist or operator will operate the scanner and observe the patient during the 
examination from another room. Multiple sets of images are usually required, each taking 
some minutes. A typical MRI scan includes three to nine imaging sequences and lasts 
between 15 and 60 minutes. Before and after the most MRI procedures no special 
preparation, <liet, reduced activity, and extra medication for the patient is necessary. The 
magnetic field and radio waves are not felt and no pain is to expect. 
Movement can blur MRI images and cause certain artifacts. Some patients experience 
claustrophobia from being inside a tunnel-like scanner. These persons may be sedated. MRI 
scanners usually produce loud acoustic noise during normal operation. Some MRI scanners 
are equipped with televisions, music or ambient experience to make it more comfortable. 
MRI is not a cheap examination, however cost effective by eliminating the need for invasive 
radiographic procedures, biopsies, and exploratory surgery. MRI scans can also save money 
while minimizing patient risk and discomfort. For example, MRI can reduce the need for X
ray angiography and myelography, and can eliminate unnecessary diagnostic procedures that 
miss occult disease. (MR-Tip, 2006) 

Technology \ _ ,.../.., 
0 MRI creates cross-sectional images of the human body by using O u \ 

nuclear magnetic resonance (NMR). The imaged body (a) is placed in ◄ 
0-► .. " ó!f a strong uniform magnetic field. The spins of the nuclear magnetic a /J t-------~ ~ -

moments of the water protons are forced into one or two possible 
directions (b). Subsequently a radio-frequency (RF) field forces spin _. •6 -6 
transitions between orientations ( c) that create a signal ( d), which is an Ó f " 
NMR phenomenon that can be detected by a coil. The RF field is 

I 
Ó 

applied in such a way that only protons in a narrow range are 
influenced. Applying gradients during the RF pulse create conditions -10. 
for only the protons in one slice of the body. The information of the " 
localized volume element or voxel in the imaged slice is transformed 
into an image of the slice of the human body. Each pixel of the image 
represents the NMR signal strength that was recorded form its _.../ 
corresponding voxel. Compared to other imaging techniques, MRI • U · 
provides superb soft-tissue contrast, due to the NMR signal's 6-IÓ:t 
sensitivity to tissue morphology and pathology. (Sobol, 1996) ~d~~-~-~~ 
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Appendix 3 INTRODUCTION TO THE PANORAMA 1.0 T 

1. 1 ntroduction 

rtEx m 

An intelligent approach to MR. SmartExam Is a hugc 

step forward in simplifying the MR exam. prov1ding fully 

automated planning. scanning and processing w ith a single 

mouse click. 

The results? 

• Reproducible scan quality with any patlent positlon. any 

operator. any day 

• 30% increase in operator efficiency. 

The benefits: 

• The patient will spend less t ime in the system. 

• The physician gets rcproducible. consistent cl inical 

results. without operator variability. 

• The operator can focus on what matters most. the 

patlent and not the tcchnology. 

• The administrator gets increased efficiency and 

throughput as it becomes easier to staff and train. 

Patienl Frl dly, Compact Design 

The Panorama 1.0T offers excellent patlent comfort and 

access. Features includc: 

• Spacious magnet gap: 160 cm wide and '15 cm high 

• W ide FastTrak pat ient support: 80 cm 

• Extensivc FastTrak table movement: 285 cm FH 

direction. 

• Lelt/right table movement enabling all anatomles to be 

locatcd at the magnct isoccntcr for optimum image 

quallty. 

• Range of patient comfort and positlon ing accessorles 

including mattrcss, headrcst. knee support. sandbags and 

positioning wedges. 

Fr w~v , ui bi rnl!lti..,;hann<>I 1rchit tur 

At the heart of the Panorama 1.0T is FreeWave. a fully 

digical broadband data acquisiclon system. lts revolutlonary 

fully d igital broadband RF receivers enable FreeWave to 

handle any comblnation of up to 8 Independent RF coli 

elements. FrceWave's powerfu l architccturc supports new 

imagmg techniques. real-time feedback mechanisms and a 

new generation of multi-channel SENSE colls. 

EN E Parallel lmaglng 

Philips' SENSE parallel 1maging enables up to 'lx faster 

scanning. revolutionizing time and motion sensitive studies 

by enabling higher resolucion and/or more slices. 

fa flrak 
The FastTrak dockable patient support provides an 

cxtremely user- and patient-friendly design. The 80 cm 

w ide FastTrak patlent support comfortably accommo

dates patients. while its ergonomie design with extensive 

horizontal and vertical movement capabilities ensures 

fast. easy patient preparation and transport. FastTrak can 

be controlled from both the Operator's Console and 

the System Control Units (r ight and lcft) at the magnct. 

Connectors for RF coils. physiology sensors and patiem 

communication are intcgrated in the patient support, as 

are controls tor vertical height adjustment. foot brake and 

tabletop release button. 

Netforum 

NetForum provides a host of web-enabled capabilities 

including lnternct-bascd download and exchange of 

ExamCards directly into your scanner. NetForum gives 

you access to best-practice clinical knowledge and 

expertise - anywhcre, anytime. 

Te,chnology 1nd Cllnlc I Lud rthlp 
The Panorama 1.0T uses the very latest technology 

to ensure you stay at the cutting edge of clinical 

and operational capabilities. lt lncorporates Philips 

tcchnological and cl inical innovations, including: 

• Freewave scalable architecture 

• SENSE up to factor 'I. 

• ExamCards for improved throughput and case of use. 

• MobiFlex enhanced vascular imaging (option). 

• SmartExam for easy follow-up studies (opcion). 

Due to the openness of the system and the good 

accessibili ty to the patlcnt while being scanncd. the 

Panorama 1.0T system might aiso be used for imaging 

during interventional procedures when performed w ith 

MR-compatible dev1ces such as in-room display and MR

safe biopsy needles. 

• SmanExa-n •~ p:rt o l!iWorks i()Worl<s " op ional for lhe Panorama 1 OT 

Appendices 6 
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2. Patient Environment 

Appendices 

1 1 P ti t Comfnr r .uure, 

Paticnt comfort is a hallmark of the Panorama 1.0T 

system design. The virtual 360° panoramic viewing angle 

in the horizontal plane and the freedom for the patient to 

move the arms sideways ellminates claustrophobic. effects. 

The state-of-the-art design also gives the operator easy 

paticnt ac.ccss and optimal paticnt vis ibility. 

A w ide variety of options and ac.c.cssories are available 

for the Panorama 1 .0T. Please contact your loc.al Philips 

representative for more information. 

Patient aperture 

Patient Comfort accessories 

Patient Communication 

Music System (optionaQ 

Solenoid Technology (Sl) colls 

l.l Fu Trolk 

Width: 160 cm 

Soft patlent mattress. headrest. knee support and positioning wedges enable 

excellent patient comfort and proper immobilizatlon. 

• ln-borc microphone. 

• Ceiling-mounted loudspeakers. 

• Patient headset provides operator,.patient communlcation, reduction of acoustlc 

noise by 20 to 25 dB(A) and music. for patient comfort. 

• Hand-held nurse call button (connector is integrated in FastTrak) 

Patient headset can be used to play music for enhanced patient comfort. 

ST Colls are specifically designcd for vertical field systems. Duc to thelr lntrlnslc 

higher efficiency. ST coils provide SNR equivalent to high field systems and a 

larger coverage compared to traditional phased array coils. ST coils have an open 

design and do not need to be wrapped around the patient. Thls further 

contributes to the high level of patient-comfort during the exam. Dedicated 

accessories, matresses and MR-compatible sandbags are supplied. 

The FastTrak dockable patient support ensures fast. 

easy patient preparation and transport. Patients can be 

fully prepar'ed for scanning aWirf from the magnet for 

rcduccd patient anxicty. Phys1ology monitoIi ng. paticnt 

commumcation and headset. RF coils. controls for tablc 

movement. foot brake and tabletop release bunon 

are mtcgratcd lnto FastTraknations induced by moving 

objects close to the magneL 

7 
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Appendices 

Tablc movcmcnt 

Maximum table laad 

Controls 

Table width 

Physlology. patlent communi

cation and coil connectors 

Patlent Support Height 

Tablctop Travel 

Tablctop Speed 

Tablctop Accuracy 

Patlent Posltlonlng 

Types 

lmaging Methods 

Waveform Display 

Motorlzod horlzontal and vortical movemcnt. Tablctop positlon adjustments can 

be executed from the System Control Unit or from the Operator's Console. 

Studies using the optionaJ MobiFlcx package are pcrformed automatically, 

no operator interventlon Is required. 

250 kg (550 Ibs) (Table stationary and during vertlcal or lateral mowment) 

A) System control units (2) on magnet (front left and front right). 

B) On patlent support. 

80cm 

lntegrated In table 

Worklng Positlon: 88.5 cm (2ft. 11 l.n) 

Minimum Position: 57 cm (1 ft. 10 In.) 

FH dircction: 

LR direction: 

285 cm (9 ft. '4 In.) 

60 cm (1 ft.11 in.) 

Thrcc speeds: 20. 80 & 180 mm/sec (0.8, 3 & 7 inJsec) 

FH direction: +/. 1.0 mm (0.039 in.) incl automatic scan plane adjustmcnt 

LR dircction: +/. 1.0 mm (0.039 in.) incl automatic scan plane adjustmcnt 

Laser light reference cross tor accurate patient posltioning. 

Tablctop position adjustmcnt is automatically calculated sa that planned slice 

packages are mo'led to the isocenter for optimum image quality. 

CardiacVCG 

Periphcral Pulsc (PP) 

Resplratory 

Gating 

Triggerlng 

Physiological slgnals can be displayed on the Operator·s Console 

8 
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Appendix 4 ORGANIZATI0N OF PHILIPS MR 

General Manager 
MR 

WIiiem Vulsting 

1 

F 8, A 

~ H Strategie & Business Development 
Pieter Kool Eoghan O'Lionaird 

1 

HRM ~ H TOM 
Ton vanVeenen Marcel Borger 

1 

Site Director Cleveland ~ H CTO 
Gerry Ranasinghe Michael Duijvestijn 

1 

Site Director Helsinki r--T eppo Jyrkklo 

1 1 

Oêvelopment PMO Marketing SCM&CS 
Hans Nel en Jan Wullems Jacques Coumans Hem Gi,sbers 

Sales .ind Portfolio MRProduot New Business 
Clinical Sclonc.o Cardiac& 

Ruud de Boer 
Communlcatlon Managemént Application 

lnterventional 
Arindam Mukflerjee André van Est Joop van Vaals 

30 T Coils Open MR 1.5T Global Llfe Cyclè 
Business 

Paul Folkers Ellen Gi,sbers Maurits Wolleswlnk Joop van deti Heuvel 
Hans Kleine Schaars 

Product M.inager 
Product Manager 

Product Manager Product Manager 
Panorama 1.0 T 

Thomas Andreae 
Frits de Graaf 

Tin a KarjaJalnen Jo Schneider 

Graduat:o Student 
Tim van Heesch 
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Appendix 5 LIST OF INTERVIEWED MANAGERS 

10 November 2005 

11 November 2005 

15 November 2005 

16 November 2005 

17 November 2005 

21 November 2005 

23 November 2005 

23 November 2005 

28 November 2005 

5 December 2005 

6 December 2005 

6 December 2005 

7 December 2005 

7 december 2005 

9 December 2005 

Appendices 

Frits de Graaf Product Manager Panorama 1.0 T 

Jan-Willem Hendriks Product Manager Life Cycle Business 

Ardie Ermers (___ Product Manager 1.5 T 

Jack Steenbeek 

Joop van Vaals 

Hans Kleine Schaars 

André van Est 

Ellen Gijsbers 

Eltjo Haselhoff 

Joop van den Heuvel 

Romhild Hoogeveen 

Paul Folkers 

Ruud de Boer 

Arindam Mukherjee 

Jacques Coumans 

Global Product Manager Achieva 

New Business, Cardiac & Interventional 
MRI Director 

Global Life Cycle Business Director 

Product Application Director 

Portfolio Manager Coils 

Product Manager Cardiac & Interventional 
MRI 

\ . 
Portfoho Manager 1.5 T ) 

Product Manager 3. 0 T 

Portfolio Manager 3.0 T 

Clinical Science Director 

.,,,,,.,.- -"' 
(____Global Sales and Communication Directo~ 

VP Global Marketing MR 
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Appendix 6 INTERVIEW FORMAT ORIENTING INTERVIEWS 

Interview with: 
Position: 
Date: 

Introduction of myself, the research, and the goal of the interviews 
■ Explain how TU/e lndustrial Engineering and Management Science research projects 

usually elapse. This means giving information about the duration, the fact that a student 
has to solve a problem and design a solution on his/her own. 
The main goal of these orienting interviews is to verify the initially stated problem 
definition. 

Position 
■ Could you please introduce yourself and tel1 me something about your position in the 

organization? 
■ What are your main responsibilities and duties in this position? 

Process 
■ How is the total MR marketing process organized in practice? 
■ What are the main inputs, outputs and data sources and flows? 

Performance 
■ Are there any targets that have to be met? Are these measured and what are the 

consequences if they are not met? 

Issue and challenges 
■ What is, in your opinion, the most exciting challenge you have to face at Philips MR at 

the moment? 
■ What 'issue(s)' are you focusing on at the moment? 
■ What kind of solution would help you the most to tackle these issues mentioned above? 

Problem 
To verify the initial problem or to implement possible adaptations to it, it is needed to 
identify the most important problems. The main causes and effects will be derived in order to 
research the right problem. 

■ What are the main problems considering the marketing of the MRI products and features 
at the moment? 

■ Could you perhaps identify possible causes of the(se) problem(s) right now? 
■ .. . and possible effects? 

Further 
■ How much would you invest yourself to go in a Panorama 1.0 T instead of a cylindrical 

MRI scanner? 
■ Who would you recommend me to talk to during the orientation phase of this research? 
■ lfl would have any follow-up questions or remarks, what's the best way to contact you? 
■ What possible pitfalls here with Philips MR would you wam me for? 

Appendices 11 
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Appendix 8 GFK PATIENT SURVEY RESULTS 
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Preference regardn g the open system 
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Appendix 9 Focus GROUP DISCUSSION PARTICIPANTS 
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Appendix 10 Focus GROUP DISCUSSION FINDINGS 

Outcome open part of the Focus Group discussion about the value elements 
The first part of the Focus Group discussion consists of an open discussion about value 
elements and benefits that are possibly perceived by the customers. 

Being attractive for the patient 
Must be seen relatively wide; the product is only a part of the deal. Also the injluence of 
Philips MR may be important here 

Differentiate from the average 
This means that the customer wants to differntiate itslef from the average and thus form its 
competitors. This may be seen in two directions: (1) towards the patient, and (2) towards the 
referring physicians 

Possible applications available 
Jt is assumed that the customers make their choice, first based on the availability of 
applications on a system 

Influences to the Business model 
Aspects that could injluence this are: external financing (government, Philips leasing 
constructions), lifecycle casts, service casts, Break-even, patient throughput, cheap systems, 
efficiency, Personnel casts 

Archiving and processing of data 
In the digital patient archiving solutions this becomes more and more important. lntegrated 
IT solutions can be apart of it 

Multi modality 
lt is possible that one modality of a vendor is bought because another modality offers 
supreme quality. Package deals are important is this perspective 

Ease ofuse 
The ease of use is indeed indicated as being important. Aspects mentioned in the discussion 
are: patient positioning, workflow, easy operating of the system, processing and analyzing 

Reputation of the vendor 
The reputation of the vendor is also indicated as being important. Aspects mentioned in the 
discussion are: reliability, response time, and service quality 

Closed part of the Focus Group Discussion 
The framework is showed to the Focus Group members and the value elements and benefits 
are discussed. Important changes are highlighted: 

• Add workflow to the patient throughput benefit 
• Change Upgradeability into Lifecycle costs. The depreciation of the scanner can be 

included in here 
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■ Add Treatment procedures to Clinical Differentiation. Both benefits are eventually 
merged into Real time imaging. Also Interventional MR is classified by real time 
1magmg. 

■ Merge A vailable imaging techniques and Applications for body parts 
■ Merge the ability to do Motion tracking studies into Off center scanning 
■ Add Computer Aided Diagnosis as a benefit 
■ Change the benefit Standardized complex studies into Easy executable complex studies 
■ Add the benefit Easy data handling 
■ Add Vendor partnering as a vendor related benefit. This means that it is benefit for the 

customer that the vendor cooperates with other key companies in the industry 
■ Add Vendor product reliability as a benefit 
■ Delete Remote diagnostics as a benefit. This is not a benefit that is related to MR only. 

Looking at MR only, this can merged into the benefit Interoperability 
■ Change the benefit System self explanatory level into Short learning curve 
■ Delete Automated scanning as a benefit because it is already explained by the benefit 

Easy executable complex studies 
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Appendix 11 STAKEHOLDER INTERVIEW FORMAT 

Institution: 
Name and position interviewee: 
Role [C/B/O]: 

lntroduction (est. 10 min.) Probing questions 
In the introduction the background of 
this research is introduced shortly and 
the background of the stakeholder and 
his/her place in the organization is 
discussed. 
An agenda of the interview will be 

iven as well. 

■ What are your main responsibilities and duties 
within this organization or department? 

■ Could you please describe these and explain them 
further? 

■ How long are you already active in this 
organization? Dif you have other responsibilities 
before this ·ob in this or anization? 

Customer's MRI Purchasing Probing question 
lnvolvement Process (est. 10 min.) 
This subject addresses the MRI 
purchasing process of the customer 
and the 'level of involvement in the 
purchasing process' of all the 
stakeholders in this process 
First an in-depth discussion about this 
process is done for est. 10 min. 
Second, the stakeholder indicates 
his/her perception of the LOi of the 
identified stakeholders. 

■ How is the purchasing process roughly organized 
in this organization? 

■ What's the average time span of the purchasing 
process? 

■ What people are normally involved in the 
purchasing process? What typical roles could we 
assign to them? 

■ Could you please assign the level of involvement 
(high / mid / low / %) to the (different phases of) 
purchasing process of each of the mentioned 
involved stakeholders? 

Discuss Customer Value Elements Probing questions 
and their Benefits (est. 20 min.) 
Confirmatory research part of this 
interview. The benefits that should be 
gained by the institution when 
purchasing an MRI scanner are 
discussed here. 
Afterwards the benefits and classifying 
customer value elements, as proposed 
in the applied CVAF, are discussed. 
(Discussion length depends on time 
availability) 

■ What benefits for your organization should an MRI 
scanner deliver in your opinion? 

■ What value elements do you recognize when 
purchasing an MRI scanner? 

■ What are the typical 'must haves' of an MRI 
scanner in your opinion? 

■ What is it that the focus of the organization is 
oriented to? What's the strategy of the 
organization? 

■ Would it be possible to group certain benefits? lf 
so, how? 

■ What are the three most im ortant benefits? 

Scoring the benefits and the value Probing questions 
elements (est. 10 min.) 
The stakeholder distributes 100% 
among the benefits of every classifying 
value element and eventually does the 
AHP analysis of only the value 
elements on a com uter. 

Appendices 

■ How would you distribute 100% among [the 
following] benefits (per group). 

■ The benefits are classified into elements, please 
move the sliders to indicate importance between 
the value elements? 
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Appendix 12 PRODUCT, SERVICE, AND VENDOR ATTRIBUTES 

Product Attributes 
(Lateral) moving table 

coustic level of gradients 
rchival devices 

Bare length 
C-arm 
Coil type (inner design) 
Coil type (outer design) 
Combined workstation and console 
Computer room size 
Contrast resolution 

ryogen refill frequency 
ylinder 

Data acquisition speed 
Dedicated separated application packages 
Depreciation of the scanner 
Depreciation per year 
Discounts 
Dockable table 
Double doughnut 
Double table use 
Echo time 
Equipment room size 
Field strength 
Flooring 
FOV 
Functional MRI 
Generic user interfaces MR 
Gradient levels 
Gradient strength 
Image reconstruction time/speed 
lmaging speed 
lmaging volume 
lndustrial design 
lnstallation / implementation protocol 
lnstallation casts 
lnstallation time (week/ weekend) 
lntegrated transmit-receive body-coil 
Level of scanner vibration 
List price 
Ma net room size 

Appendices 

Magnet type 
Magnet weight 
Matrix 
Minimum ceiling height 
Min imum room size 
Newest available technology used 
Nr. of channels 
Nr. to market (1st, 2nd ... ) 
One MR software platform 
Open MR technology 
Options available 
Parallel imaging 
Parameter adjustability 
Patient aperture 
Pole diameter 
Product installed base 
Product market share 
Product reliability 
Product user satisfaction ratings 
Product version 
Production casts 
Repetition time 
RF shielding 
Scalable RF system 
S iti ng casts 
Siting space 
Slew rate 
SNR 
Spatial resolution 
Spectroscopy 
System performance 
System reliability 
Table moves up/down 
Table weight limit 
Temple 
Total application packages 
Upgradeable systems 
Uptime guarantee 
Width of patient bed 
Window availabilit in site 
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Service Attributes 
(Patient experience) Design services 

fier sales services 
nnual maintenance casts 
pplications help line 
pplications training 
sset performance reports 

Bond (tax exempt) 
Capita! lease with service 
Clinical protocol sharing 
Clinical training / science 
Contact vendor with console 
Customer communities 
Customer workshops 
Design and build services 
Distance learning 
Equipment services 
Extended service coverage hours 
Fee per scan 
FMV lease 
Full-service contracts 
lnstallment laan 
Learning tools provided 
Lease agreement 
Lease with service 
Leasing options 
Maintenance agreements 
Managed trade-in LCB 
Market analysis 
MR online FAQ or resources 
MRI reimbursement estimator 

Vendor Attributes 
pplication specialists 

Brand awareness / value rating 
Collaboration with its suppliers 
Compatible with other radiology equipment 
Continuous MR development 
Experience with wide variety of sites 
Generic user interfaces radiology 
Home country vendor 
Local or regional vendor reps. 

ne MR software platform 
Products approved by law fast 
Refurbished equipment department 

ufficient reps per potential customer 
endor acquisitions and mergers 
endor branding 
endor brandin cam ai n 

Appendices 

Online MR community 
Online store 
Onsite training 
Operating lease with service 
Operational reports 
Press and media communication kits 
Preventive maintenance program 
Proactive support 
Profit sharing finance options 
Promissory note 
Remote management 
Service costs 
Service repair quality 
Service response time 
Service speed 
Site planning services 
Software upgrades 
Start-up application training 
System enhancement training 
Technica! phone support 
Technica! support and training 
Term loans 
Training and education modules 
Training at vendor's location 
Upgrade advisor 
Uptime guarantee 
User meetings 
Utilization management 
Virtual training 
Web-based technica! su ort tools 

Vendor engineering history 
Vendor financial performance 
Vendor installed base 
Vendor market share 
Vendor mission 
Vendor nr. of yearly patents 
Vendor operating profit 
Vendor other products and businesses 
Vendor part of conglomerate 
Vendorperformance 
Vendor promotion activities 
Vendor sales volume growth 
Vendor sustainability / CSR 
Vendor user satisfaction ratings 
Vendor vision 
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Appendix 13 POSSIBLE BENEFITS AND VALUE ELEMENTS 

Return on lnvestment 
■ Flexible financing 
■ Patient throughput / workflow / efficiency 
■ Initia! price 
■ Yearly service/maintenance contract price 
■ Option prices 
■ Lifecycle costs (e.g. upgradeability) 
■ Marketing assistance 
■ U time ercenta e 

Patient Differentiation 
■ Scan patients who can't be treated elsewhere 
■ Being different than competition 
■ Providing a better healthcare experience 
■ Diagnosing patients quickly 
■ Scanning patients less sedated 
■ Patient comfort environment 
■ Procedure duration 
■ Low-noise MR rocedures 

Clinical Differentiation 
■ Patient monitoring 
■ Nr. of available same products in market (1 st to market?) 
■ Available applications and imaging techniques 
■ Customization possibil ities of the system 
■ Realtime imaging (e.g. for interventional or treatment procedures) 
■ Off center scanning (e.g. motion tracking studies) 
■ Patient accessibility 
■ Havin state-of-art s stem 

Clinical Performance 
■ lmproved imaging during movements 
■ Image quality 
■ Clinical support of the vendor 
■ Parameter adjustability 
■ Software upgradeability 
■ CAD more consistent dia 

Ease of use 
■ Comprehensiveness of applications (may lead to e.g. short learning curve to use system) 
■ Protocol availability (e.g. to execute complex studies easily) 
■ Proactive support of the vendor 
■ lnteroperability (between different sites and locations) 
■ Networking (between different imaging modalities) 
■ Buying options and services online 
■ Doing the same on workstation and console 
■ Easy data handling 
■ Eas atient handlin 
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Vendor Reputation and Differentiation 
• Vendor partnering (other key company) 
• Vendor ethical behavior / ethics / sustainability 
• Service response time 
• Vendor MR market/segment leadership 
■ Vendor innovativeness 
• Products user satisfaction (experiences of other users) 
■ Vendor financial rel iability 
■ Vendor product reliability 
• Vendor's multi modalit solutions 

'Brand' 
■ Personal experience with brand and reps 
■ Vendor brand 
■ Product (family) brand 
■ Home country vendor 
■ Friend-doctor recommendation 
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Appendix 14 CUSTOMER SEGMENTS 

Philips MR distinguishes several customer segments. The classification of these customers 
are not based on the number of beds, the number of patients or the number of doctors, but are 
made upon the functions they fulfill in the healthcare industry. These functions are often 
related to either time or image quality, and most often the time a trade-off between these two 
aspects is being made. In practice it is often seen that the number of beds corresponds with 
the type of facility that is considered. 
Four different customer types are known as actual users of the medical MR equipment. These 
are the academie hospitals, teaching hospitals, community hospitals and private clinics. One 
customer type is a relatively strange type. These are the so-called buying groups. Buying 
groups represent a number of healthcare providers that are willing to buy MRI equipment. 
The buying group tries to obtain higher overall discounts by using economies-of-scale 
advantages. Because this is still a growing phenomenon, this group will be considered as a 
separate customer type. Below all customer types will be discussed to give an overview and 
more detailed explanation, to identify specific characteristics and certain trends in relation to 
their work field. 

Community hospitals 
A community hospital is an institution that provides regular medical care to people, who are 
ill, or have other physical or mental problems. This care is provided by doctors, medical 
specialists and nurses. 
Based on the American Hospital Association definition, Community hospitals are defined as 
all short-term general, and other special hospitals whose facilities and services are available 
to the public. Short-term general and special children's hospitals are also considered to be 
community hospitals. Short-term must in this case be seen as where the majority of the 
patients have an average length of stay, which is less than 30 days. 
The following sites are excluded from being a community hospital, prisons and college 
infirmaries that are not open to the public and are contained within a non-hospital facility, or 
alcoholism and drug dependency institutions. 

Regular care 
Regular care consists mainly of relatively simple, often appearing treatments, provided by 
every hospital. Their specialist, who often has diagnosed the patient already, often refers 
patients that are in need for regular care. Regular care providers are built up of multiple 
functional departments. 

• Policlinics: To treat patients within the consulting hours of the medical specialist 
■ Clinical departments: For hospitalization of patients for observation or treatment 
■ Emergency Room: Formally the ER was one of the policlinics, its main function is to 

provide urgent care to patients. 
■ Intensive care: Clinical departments for intensive care, such as coronary care. Patients are 

risk-patients. 
• Several supporting departments. e.g. power supply, ICT, launderettes, administration. 

Appendices 24 



PHILIPS 
Master Thesis I T.C.M. van Heesch I Philips Medical Systems I Magnetic Resonance sense and simplicity 

Strategy 

■ Community hospitals target mainly for patients in their own region; MR departments are equipped 
do help patients, referred trom their own hospita! 

■ Community hospitals aften are non-profit institutions, with fixed and limited budgets. Not spending 
aften means budgeting less next time. 

■ Community hospitals just need to be able to diagnose relatively standardized disorders with 
patients 

■ Community hospitals need basic application support in order to execute standard applications 
■ Community hospitals only care about the workflow or throughput of a system because of the 

working environment of the technicians and patient waiting lists • 
■ Community hospitals want that the systems are relatively easy to use. Pushing the button should 

give the scan. Processing is done by themselves. 

Academie Hospitals (Academie health centers) 
Academie hospitals are hospitals, which maintained by a university for the teaching of 
medical students, postgraduate training programs, and clinical research. Although every 
academie hospital could in theory has its own functional specialty, all academie hospitals are 
organized the same way. Their profile always consists of education, research, regular care, 
top-clinical care, and top-referent care. The two most differentiating functions of an academie 
hospital are research and top-referent care. In the Netherlands academie hospitals are located 
in Amsterdam (2), Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht and Groningen. 

Top-referent care 
Top-referent care is only provided in Academie hospitals. Top-referent care is special care for 
those patients, who are suffering rare diseases, or diseases that are difficult to diagnose or to 
heal. In most of the times the patients have already a large medical register and are treated by 
several specialists in several hospitals. Often these patients suffer multiple diseases at the 
time or complications have come up. Upfront it is difficult to say whether a certain therapy 
will succeed or not. Academie hospitals are the ' last resort ' for these patients. This is not only 
because these hospitals are the only ones being able to provide this care, government 
appointed academi~ hospitals by law to provide top-referent care. In practice, however, 
patients seeking for top-referent care are still the minority of the patients in an academie 
hospital. This minority consumes more care time than routine patients, but because they can ' t 
go anywhere else, they have a higher priority than regular care patients who can be treated 
elsewhere. (VUMC, 2006) 

Education and research 
Academie hospitals always work together with a university. Cooperation in research with 
universities is in fact the cooperation of doctors and researchers, working for the hospital, and 
researchers, which work for the university. Academie hospitals obtain extra financial support 
of the responsible Ministries of Education and Science (The exact names depend on the 
country) to be able to educate new doctors and to perform the necessary research in order to 
remain innovative and competitive. For education of new doctors it is important to remain a 
high amount of regular care patients and not to treat only top-referent care patients. 
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Strategy 
• Academie hospitals not only target tor patients in their own region, however a large part of the 

patients needs regular care. MR departments are equipped do help patients referred from their 
own physicians, and patients referred by external specialists 

• Academie hospitals aften are non-profit institutions, with fixed and limited budgets. However they 
may have extra funding from associations or companies. 

• Academie hospitals need to be able to diagnose rare disorders as well , creating the environment 
tor top-referent care and education 

• Academie hospitals need advanced application support, enabling the ability to do research 
• Academie hospitals mainly care about the workflow or throughput of a system because of the 

working environment of the technicians and patient waiting lists 
• Community hospitals want that the systems are relatively easy to use. Pushing the button should 

give the scan. Processing is done by themselves. 

Teaching hospitals 
Teaching hospitals find their place among the healthcare 
providers between the academie hospitals and the community 
hospitals. Teaching hospitals fulfill some kind of regional care 
providing function . The care facilities a teaching hospita! can 
offer are less advanced than the facilities of an academie 
hospita!, hut often more advanced than the facilities of a 
community hospita!. Based on functional aspects, teaching 
hospitals have also similarities with both academie and 
community hospitals, and a lot of agreements are made among 
the three types. The most important differentiators of a 
teaching hospita! are the training of medical specialists, applied 
research, and the ability of providing top-clinical care. In the Netherlands, many teaching 
hospitals, 18 in total, are united in the 'Stichting Samenwerkende Topklinische 
Opleidingsziekenhuizen' . (STZ, 2006) 

Education of medica/ specialists 
Teaching hospitals are hospitals that provide medical trammg to medical students and 
residents. Medical students finish their education by spending two or three years in teaching 
hospita! doing their clinical training. Before these medical students are able to do this clinical 
training, they have to finish their pre-clinical training on the university. Residents have 
already finished their basic medical education and these physicians need to be trained to 
become a specialist. Because of the fact that education plays an important role in these 
teaching hospitals, many have strong links with nearby universities and their academie 
hospitals. These links are also effectuated by doing a lot of applied research in cooperation 
with academie hospitals and universities. Because of their different patient population, 
teaching hospitals are well suited to do large multi-center research and medical technology 
assessment (MTA). 

Top-clinical care 
Teaching hospitals are seen as high-cure hospitals. They are not only providing regular care, 
they also provide different top-clinical care functions or specialties. A high level of intensive 
care is also being regarded as top-clinical care. Other top-clinical care functions are functions 
that need relatively expensive and specialized facilities. These functions mostly have a 
regional function. Examples of top-clinical care are cardio-surgery, neuro-surgery, and IVF. 
Some functions in a teaching hospita! are so good that they can operate on a top-referent level 
or center. 
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Strategy 
• Teaching hospitals target mainly tor patients in their own region, which aften is larger than the 

region of community hospitals; MR departments are equipped do help patients, mainly referred 
trom their own hospita! 

• Teaching hospitals aften are non-profit institutions, with fixed and limited budgets. Not spending 
aften means budgeting less next time. Additional funding is limited . 

• Teaching hospitals need to be able to diagnose relatively standardized disorders and depending 
on if they are an MR teaching hospita!, they need an educational environment as well. 

• Teaching hospitals need more advanced application support in order to do standard applications 
and education properly. 

• Teaching hospitals mainly care about the workflow or throughput of a system because of the 
working environment of the technicians and patient waiting lists 

• Teaching hospitals want systems that are relatively easy to use, however protocols need to be 
ad·ustable to make more com lex studies ossible 

Private clinics 
Private clinics mainly are providers of regular care. Private clinics can of course be 
characterized by the fact that they are financed by private investments. Private clinics argue 
that they can be recognized by their business wise formula without bureaucracy. They add 
that patient comfort, quality, efficiency and market targeting are their basic principles. Good 
examples of medical specialties that are suitable for private clinics are: cosmetic surgery, 
cardiology, gynecology, dermatology, neurology, and orthopedics. 
In the Netherlands, a private clinic is often seen as a clinic that is visited by wealthy patients 
to undergo surgery or treatment, which normally takes months of waiting time. Or a clinic 
that provides cosmetic surgeries without medica! indication. The reason why the Dutch think 
this way depends mainly on the Dutch health insurance system. A state regulated private 
health insurance system makes almost every Dutchmen insured of healthcare, given the 
boundaries (e.g. waiting times) of the system. Since 2005 private clinics are allowed to obtain 
a certificate, which allows them to treat within the regulations of the healthcare system. These 
certified private clinics are called 'Independent Treatment Centers ' (ITC) and must comply 
with certain rules. Private clinics that focus on MRI, are normally called imaging centers. 
This definition will be adopted in the research. (RIVM, 2006) 

Specialized planned day care 
Most of the private clinics are specialized in one or just a couple of specialties. Another very 
important aspect of private clinics is that most of the times the care they provide is day care. 
This means that patients do not have to stay ovemight and therefore hospitalization is not 
needed. Last important aspect of private clinics is that the care they provide concerns in a 
high percentage of the treatments planned care; care that is not urgent. 

Strategy 
• lmaging centers mainly target patients trom a wide region, attracting them with specialized 

treatments or more patient comfort environment. All care is outpatient care, meaning referrals trom 
externally located specialists. 

• lmaging centers aften are tor profit institutions, looking tor high return-on-investments. Spending 
less means taster break-evens and more profit or taster a new system, patient throughput is 
therefore important 

• lmaging centers just need to be able to diagnose relatively standardized disorders with patients 
• lmaging centers need good clinical support in order to adjust their protocols to be able to treat all 

the patients they are targeting . 
• lmaging centers mostly care about the ease of use of the system so that it means a short learning 

curve tor the operators 
• lmaging centers want that the systems are relatively easy to use. Pushing the button should give 

the scan. 
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'Buying groups' 
Buying groups, also known as purchasing groups, have one important difference with the 
four customer types mentioned above, the fact that they, in contrast to the others, do not 
provide medica} care itself. Buyer groups are groups unifying the other customer types. 
Facing increasing competition is the main reason for hospita} managers to have the 
impression that their organization cannot do it alone. The most frequent reason to join a buyer 
group is that managers are looking for more advantageous contractual conditions in their 
buying process. Buying groups manifest themselves in all kinds of industries, however they 
are mostly used in public sectors. The healthcare industry in particular is already a leader in 
group buying for a long period. A buying group can be defined as a formal or virtual structure 
that facilitates the purchasing function for multiple organizations within the same purchasing 
sector. This should lead to more favorable conditions than would have obtained individually. 
(Rozemeijer, 2000) The first buyer group in the United States was established at the 
beginning of the 20th century. This indicates that this phenomenon is not as new as it has 
often been perceived. Since the mid 1970s private buyer groups have emerged. Of all buyer 
groups in the US now, the top 10 accounts for more than 50% of the actual spend. In 
healthcare industry, buyer groups account for 45% of the supplies and equipment purchased 
by healthcare institutions. (Hovenkamp, 2002) It must be said that this percentage depends on 
product and the market segment. 
Fora healthcare institution, Nollet and Beaulieu (2005) have summed several advantages and 
drawbacks of making use of a buying group. These are mentioned in the table below. 
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Appendix 15 ORGANIZATI0N CHART HEALTHCARE INSTITUTI0NS 
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Appendix 16 GENERIC CUSTOMER PURCHASING PROCESS 

--------+ 
Prepare lnvestment 

request 
f---

D&termine headline Preparing for Lobbying to 
stra egy lor MRI for - purc:N1Sing arld - acquire investment - Acquire approval to -

the next years 
maklng strategie: 

approval 
purchase scanner 

choices 

Determineif 

'---------+ 
purchase fits in -long-range plan of 

departmet1t 

1. ldentification of need and acquiring budget 

On-site vlslllng of - committee -
members 

Establisli 'Selectioo 
FOt'mulate Plan or 

- 1 Requirements 
Committee' (POR) Gathering product 

- information of the 
vendors 

2. ldentify the specifications of MRI scanner 

Combine POR's, Il 
Sending POR to Select best venclor Furttier negotiatioo there's more 

-+ e,quipmenl to --+ vendors for 1-------+ ba.sed on POR vs ---+ wi1h Jl(elirriMry --+ Sign contract 

purdiase 
quotatlons prloo selected vendor 

3. Evaluatlng alternatlves and selectlng vendor 
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Appendix 17 ÎRANSCRIPTS CASESTUDY INTERVIEWS 

Index 
1. AZM Mr. Schoenmakers Manager 
2. AZM Mr. Lemaire Operator 
3. AZM Mr. Hofman Radiologist 
4. DiaSana Mr. Venderink Radiologist / Manager 
5. DiaSana Mr. Bergmans Operator 
6. AMC Mrs. Valentijn Manager 
7. AMC Mr. Majoie Radiologist 
8. AMC Mr. Paulus Operator 
9. Vlietland Mr. Beusen Operator 
10. Vlietland Mr. Van Oosten Manager 
11 . Vlietland Mr. De Vries Radiologist 
12. MS Twente Mr. Bezooijen Radiologist 
13. MS Twente Mr. Edelenbos Manager 
14. MS Twente Mrs. Brouwer Operator 
15. Radio . Gemein. Praxis Dortmund Mr. Amirfallah Radiologist / Manager 
16. MMC Mr. Pluymen Manager 
17. MMC Mrs. Willems Operator 
18. MMC Mr. Ter Linden Radiolo ist 
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Interview AZM Manager 

[Introduction to the research} 

1.1.1 Wat ziin uw taken en verantwoordeliikheden? 
Ik ben teamleider MRI team, we hebben de organisatie hier opgedeeld in een vijftal teams en een 
van die teams is het MRI team en daarvan ben ik teamleider. Van origine ben ik laborant, ik heb 
eigenlijk altijd MRI gedaan eigenlijk. En vanuit die functie ben ik gegroeid langzaam naar deze 
functie. Deze functie behelst dus meer het managen van de patiëntenflow, de systemen, de aankoop 
inderdaad, dat soort dingen. En ook het managen van de research activiteiten. Dat is natuurlijk een 
beetje aparte tak die je niet een privé ziekenhuis tegenkomt en waar wij weer mee te maken 
hebben. Dus dat zijn mijn belangrijkste taken en verder al het reilen en zeilen dat te maken heeft 
met MRI scannen: personeel indeling, patiëntenflow, research, afspraken maken over projecten die 
je gaat doen, de tijd verdelen tussen alle mogelijke onderzoekers die tijd willen claimen op het 
aooaraat. Het proberen te beheersen van de wachtlijsten is heel belangrijk natuurlijk. 
Ja, is dat een groot issue? 
Dat is een heel groot issue, voor sommige indicaties hebben we wachtlijsten van meer dan twee 
maanden. Het is heel zuur voor een patiënt dat hij meer dan twee maanden moet wachten op een 
onderzoek, want daarna kan er weer wat gebeuren. Voor een patiënt is dat onbegrijpelijk, maar de 
financiering van de zorg leidt hiertoe. 

1.1.2 Verschilt dit per onderzoek? 
Ja, dat verschilt per onderzoek. We hebben in de organisatie altijd tijd en ruimte houden we vrij 
voor spoedonderzoeken. Als iemand een acuut probleem heeft, dan wordt dat wel opgelost. Maar 
de mensen met een beetje de zeurende klachten, rugpijn, knieklachten, dat soort dingen, die komen 
op een wachtlijst terecht en dat kan lang duren. Daar willen we het liefst vanaf natuurlijk, maar dat 
heeft te maken met middelen, apparatuur, personele inzet, die je kunt gebruiken om die wachtlijsten 
te verkorten. Daar zijn we niet onbeperkt in, dat heeft zijn grenzen, met name apparatuur is enorm 
duur, en personeel is ook enorm duur. Eén laborant erbij , dan spreek je alweer over een € 40.000,-
per jaar wat je een carrière lang moet reserveren. Die beslissing neem je dus niet zo snel, daar 
probeer je zo voorzichtig mogelijk in te zijn. Het is mijn taak om te kijken dat we de personele 
middelen die we hebben zo efficiënt mogelijk inzetten ... en aooaratuur natuurlijk. 

1.1.3 Hoeveel MRI scanners hebben iullie? 
We hebben drie MRI scanners, twee 1.5 T systemen en een 3 T systeem. Daar moeten we het mee 
doen. En we werken op dit moment alleen maar in dagbezetting, dus tijdens kantooruren, dus 
tussen 8 en 5, maar daar gaan we nu vanaf stappen, we zijn bezig met een reorganisatie eigenlijk 
om die wachtlijsten te tackelen. Er is een beetje een verschuiving van personeel binnen de afdeling 
radiologie, meer inzetten op MRI en wat minder op de andere takken. 
Merk ie daar ook een teruf!loop in het aantal aanvraf!en voor onderzoeken? 
Ja, ja, er zijn onderzoeken die worden minder, maar we gaan ook een beetje schuiven met 
verantwoordelijkheden, we laten de ondersteuning op hart-vaat kamers bijvoorbeeld helemaal over 
aan cardiologie. Daar gaan wij niet meer in anticiperen, want een laborant, iemand van radiologie, 
deed niet veel meer dan er bij zitten, informeren en af en toe wat filmpjes opnemen en dergelijke, 
dat kunnen ze zelf ook. Op die manier proberen we het personeel vrij te maken, om die dan op MRI 
in te zetten. Ik hoop dat we op die manier de wachtlijsten een beetje terug kunnen dringen; maar het 
is altijd het effect van een kortere wachtlijst, creëert ook weer meer vraag. Als wij nu hier in slagen 
de wachtlijsten terug te brengen naar twee weken bijvoorbeeld, zul je zien dat de vraag aan de 
andere kant ook weer gaat stijgen omdat het weer meer toegankelijk wordt. 
Het doel is dus niet zozeer om hiermee meer vraag te creëren, maar om de wachtlijsten de 
beperken. 
Ja dat is correct, daar staan we voor. 
U-- ' l. ,_ ·-·· _, . _ ,. , __ J • _, _ , __ __ , _ _ _ ,_') 

·- ~ ·•-· -· .. -
Ik ben al n jaaf aetief ia àit ziekefl:lutis, en ilE àee al l á jaaf alleen maaf MRI, ia 1989 zi:iB .,,,e àaaf 
mee àegmmea ia àit ziekefll:iuis en teen ben ik àaaf eek àiFeet mee àegermeB. Dat is Vfij Yrneg 

L ·'- r- '.'- ..J · '- 1 1 - _ • - 1,r,,. nr 1n,,.., L 1.. --- - ... -- - - .. 

1.2.1 Even kort over het aankoopproces van een MRI scanner hier binnen het AZM, hoe .. . .. . [verloopt 
datl? 
Dat is een moeilijk te doorgronden proces eigenlijk, er zijn heel veel mensen die daar een steentje 
aan bij willen dragen of een mening over hebben of invloed op willen uitoefenen. Het komt 
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eigenlijk erop neer dat, we hebben een dienst inkoop, dienst inkoop doet de onderhandelingen met 
de firma, en die kopen dus het apparaat, maar dienst inkoop heeft natuurlijk geen enkele nota van 
wat MRI behelst of wat voor eisen wij als afdeling daar aan stellen. Dus dienst inkoop moet gevoed 
worden door de afdelingen radiologie, dat zijn de radiologen, gebruikers, onderzoekers, fysici en 
laboranten, die dus met de systemen werken. Die hebben allemaal wel op een of andere manier een 
soort van inspraak in het formuleren van de eisen, die er zijn voor de aankoop van een MRI 
scanner. 

1.2.2 Dus echt de specificaties die het liefst worden gezien; Moet ik dan denken aan dat dit wordt 
opgesteld in de trant van: Dit zijn de specificaties die moet het zeker hebben en dit zijn de 
additionele wensen in verhouding tot het kostenplaatje of iets dergelijks? 
Nou, meestal is het zo dat we vrij exact kunnen definiëren wat we zeker moeten hebben, we weten 
ook wel dat additionele wensen erg duur zijn; een spoel die je extra wil hebben, dan spreek je toch 
al over zo'n 30 à 40000 euro. Dus wij formuleren het systeem zoals wij het graag zien, en dan nog 
een beetje meer. Dat stellen we eigenlijk als van: dat willen hebben, als afdeling radiologie dan. De 
afdeling inkoop gaat dan onderhandelen met Philips, die komen er waarschijnlijk niet helemaal uit 
omdat wij wat meer willen dan Philips kan leveren voor die prijs. 
Hoe wordt zo 'n maximale vriis ov,;;resteld? 
Dat weet ik niet, inkoop doet dat. Inkoop onderhandelt over de prijs. Daarbij moet ik wel opmerken 
dat wij een soort samenwerkingsverband hebben met Philips dat wij spoelen testen of meehelpen 
met het testen van software. En door dat samenwerkingsverband krijgen we al een speciale prijs, 
denk ik. We hebben een speciale relatie met Philips, ik weet niet of dat we ook een speciale prijs 
hebben. En inkoop doet die onderhandelingen. 
Inkoop heeft dus een prijs, die krijgt die door van de Directie of .. ... 
De ruimte zal gedefinieerd worden door de directie ia; Raad van bestuur is dat hier. 
Op de afdeling Radiologie wordt dus puur en alleen naar de specificaties van het apparaat gekeken 
en naar de wensen van de gebruiker. 
Ja 

1.2.3 Wanneer ik nu grofweg het onderscheid maak tussen degenen die operationeel verantwoordelijk 
zijn, de laboranten, de radiologen en fys ici, en inkoop (in termen van het budget dat ze natuurlijk 
van de directie krijgen). De zakelijk verantwoordelijke is dan inkoop, de klinisch verantwoordelijke 
de radio loof! en de ... 
Eén speler hebben we nog niet genoemd op dit moment, en dat is de Instrumentele Dienst. Wij 
formuleren de eisen, de instrumentele dienst heeft natuurlijk ten aanzien van de techniek en 
software en dergelijke ook een belangrijke stem en die definiëren ook een pakket van eisen; 
eigenlijk samen met radiologie doen ze dat. Het apparaat moet minimaal daar aan voldoen, het 
moet die opslagcapaciteit hebben, data transporten dat soort dingen, het moet communiceren in 
DICOM formaat. . . 
Is dat puur om het gebruiksgemak te bevorderen? 
Nou dat zijn zaken waar het apparaat aan moet voldoen om überhaupt te kunnen functioneren 
binnen het ziekenhuis. We hebben natuurlijk al heel veel systemen, een archiefsysteem 
bijvoorbeeld, daar moet het apparaat ook mee communiceren. Als dat niet samen gaat op de een of 
andere manier, dan kan het natuurlijk niet. 
De interoverabilitv met andere systemen is dus een ontzettend belangriik vunt. 
Ja, er is een standaard afgesproken, DICOM, een internationale standaard. Maar het blijkt dat er 
binnen DICOM toch wel een aantal dialecten zijn; dat moet altijd vlekkeloos gaan. Dus 
Instrumentele Dienst is een belangrijke speler, radiologie is een belangrijke speler bij het 
formuleren van de eisen waar het apparaat aan moet voldoen. Dat gaat dan naar inkoop en die gaat 
de onderhandelingen starten met Philips en op die manier komt zo 'n deal langzaam tot stand. 

1.2.4 Hoe lang duurt zo 'n proces ongeveer hier? 
Dat heeft heel lang geduurd hier, maar dat komt omdat we op een gegeven moment de keus hadden 
gemaakt voor een derde 1.5 T machine. Toen was ie al gekocht, en die deal was rond, en op dat 
moment werden we geconfronteerd met de nieuwe 3 T die op de markt kwam. We hadden die dus 
al gekocht en toen kwam die 3 T op de markt en toen hebben we dat hele traject in de ijskast gezet 
en hebben we gewacht op die 3 T en zijn die onderhandelingen opnieuw gestart, want de deal was 
rond. We wisten hoeveel we hadden uitgegeven, voor de 1.5 T, wat we daarvoor kregen. Toen zijn 
we dus die hele onderhandelingen opnieuw moeten ingaan, met de beperkingen uit de eerste deal, 
want daar waren de grenzen al een beetje ondervonden. En toen hebben we dus gekozen voor de 3 
T. Dus dat heeft heel lang geduurd, het is misschien een traject van 2,5 jaar geweest, de laatste 
aanschaf. Normaal gesproken gaat dat sneller, maar je moet toch altijd wel denken aan een klein 
jaar. Het is niet alleen Philips waar je zaken mee doet. In het huis moet je ook een aantal dingen 
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regelen en problemen oplossen, de locatie bijvoorbeeld. De 3 T kon niet op niveau gezet worden 
bijvoorbeeld, in huis moeten diensten gaan verschuiven, we hebben een heel stuk van de financiële 
administratie moeten overhevelen naar het MECC, dat is buitenshuis. Daar moeten we weer ruimte 
huren en die moet klaargemaakt worden. Voordat dan ergens in huis ruimte vrijkomt voor de 
installatie van zo 'n 3 T systeem vergt even tijd. 

1.2.5 En als ik zou moeten kijken naar een percentage van de betrokkenheid bij de selectie van de 
uiteindelijke leverancier van de scanner, bij jullie wellicht een beetje een apart verhaal omdat 
jullie een samenwerkingsverband met Philips hebben, dus dat gaat al gauw naar Philips toe, in 
verband met opties, urnrades en f{ebruiks}?emak bijvoorbeeld ... 
Het is geen wet van meden of perzen dat wij naar Philips gaan. Je moet het überhaupt Europees 
aanbesteden. Dus je moet je pakket van eisen formuleren en dat wordt gewoon openbaar 
aanbesteed en iedereen kan daar op inschrijven. En elke firma die voldoet aan die eisen is een 
geschikte kandidaat. 
Is de vorif!e aankoop ook al Europees aanbesteed en waren er toen nof! meer aanbieders? 
Ja, wacht even, ik zeg nu wel ja, maar nee de vorige, de 3 T is niet Europees aanbesteed, dat was 
niet vóór de wetgeving, we hebben dat op een andere manier gedaan. Ik dacht dat het via een 
omweggetje is gerealiseerd. De 1.5 T is gekocht onder het mom van een upgrade en die deal is later 
omgezet naar de 3 T. Dat is eigenlijk een beetje een slinkse omweg geweest om te komen tot die 3 
T waardoor het volgens mij mogelijk is geweest om die Europese aanbesteding te omzeilen. Het 
Europees aanbesteden is een heel interessant en moeilijk traject. 

1.2.6 Als ik dan het belang van de drie partijen die we net genoemd hebben, is dan het belang van inkoop 
(of de directie die erachter zit) het f!rootst? 
Nee, nee, het belangrijkste is de afdeling Radiologie. 
En daarbinnen de radioloof! t.o.v. de laborant? 
Dan is de radioloog vele malen belangrijker. Omdat hij weet waar behoefte aan is in huis, door 
chirurgen of anderen, die zeggen tegen die radioloog van wij willen dit kunnen in de toekomst of 
wij willen dit gaan doen in de toekomst. De gebruiker is eigenlijk maar marginaal belangrijk. Ik als 
gebruiker, met mijn laboranten zullen het niet voor elkaar krijgen om een Siemens scanner binnen 
te halen als de radiologen een Philips scanner willen. 

1.2.7 En als u nu aangeeft dat de handling van de patiënten gewoon beter moet of dat de interface van 
het systeem ontzettend slecht is, en dat er daarom een Siemens moet komen, is dat dan van invloed 
Als dat zo is, en dat is bijvoorbeeld bij GE zo; GE is veel gebruikers onvriendelijker en heeft veel 
minder mogelijkheden dan bijvoorbeeld een Philips systeem, dan is dat ook bekend bij de 
radiologen. Ik denk dat je het zo moet zien dat wanneer de radiologen linksom willen en wij willen 
rechtsom, dan kunnen we zo hoog springen als we willen, maar dan heeft het geen zin. 

1.2.8 En het budget, wordt dat wel eens aangepast wanner hier wordt aangeven dat er i.v.m. bepaalde 
onderzoeken een andere scanner vereist is, welke duurder is dan het budget dat op dat moment bij 
inkoop lif!t? Is het dan mof!elijk dat het budf!et aan boven wordt biirzesteld? 
Ja, dat is mogelijk, maar dat zal niet makkelijk zijn. Stel we hebben een budget van 2 miljoen en 
we kunnen daarvoor een scanner kopen zonder cardiac faciliteiten, en de cardiologen willen persé 
cardiologisch onderzoek doen, dan wordt dat natuurlijk intern onderhandeld tussen de Raad van 
Bestuur, cardiologie en radiologie, en kan het zo zijn dat de Raad van Bestuur zegt: Nou we kunnen 
dat wel doen, maar dan betalen jullie een stuk van de scanner. Dus als jullie [cardiologie] dat 
aanvullen, kunnen we die scanner met die cardiac faciliteiten kopen. De Raad van Bestuur die moet 
kijken dat zij ergens de middelen vrijmaakt om een systeem te kopen, dat zijn forse bedragen, ook 
op de ziekenhuisbegroting, je spreekt dan toch over 2 à 3 miljoen euro, en dan komen nog de 
personeelskosten erbij . 
Wordt zo 'n systeem eens in de zoveel jaar begroot of vraagt radiologie aan dat zij over 2 of 3 jaar 
een nieuw systeem willen? 
Om de 4 of 5 jaar is hier de planning dat er een nieuwe scanner komt. 
Dan wordt er een bud}?et voor vriirzemaakt wat redelijk vast staat? 
Ja 
Dus prijs is in principe wel def{elijk belanf{rijk? 
De prijs is belangrijk, is altijd belangrijk. 

1.2.9 Maf! ik stellen dat het onf!eveer 50-50% is, prijs vs. specificaties, of is prijs toch wel belanwijker? 
Nee, de specificaties zijn het belangrijkste. Kijk, wij moeten wel duidelijk aangeven wat wij van 
het systeem willen, of wat de cardiologen van het systeem willen of de orthopeed van het systeem 
wil, het systeem moet dit kunnen. Dat zijn minimale eisen, daar moet het systeem gewoon aan 
voldoen. Dan wordt voor het maken van dat systeem een prijs geoffreerd door de industrie en gaat 
de Raad van Bestuur kijken of die ruimte er is . Ze weten wel waar ze naar toe moeten gaan zoeken 
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ongeveer. Het is namelijk niet zo dat de Raad van Bestuur gaat nadenken over iets waar ze niet 
over kunnen nadenken. Als we zeggen: we willen over 4 jaar een scanner, dan zullen we ook aan 
moeten geven wat dat ongeveer gaat kosten. Dan kan de Raad van Bestuur daar een bedrag voor 
vrijmaken. Misschien zeggen ze dan wel, we kunnen dat niet vrijmaken, maar misschien een half 
miljoen minder ofzo, en dan gaat het weer opnieuw beginnen en moeten we misschien wat eisen 
aanpassen ofzo, ik weet niet precies. De eisen waaraan het apparaat aan moet voldoen zijn dan al 
aangeven. En dan bedoel ik de onderzoeken die je daar op moet kunnen doen. En of dat nou een 
19" monitor is of een 23" monitor, dat soort eisen bedoel ik niet, maar kun je cardiologie 
onderzoeken doen, kun je dynamische onderzoeken doen, kun je research doen, want is natuurlijk 
ook heel belangrijk voor dit ziekenhuis wat de fysici allemaal willen enzo. Alle afdelingen hier 
hebben te maken met MRI. 

1.3.1 Laat ik het aankoopproces even voor wat het is en zou ik het verder willen hebben over de 
belangrijkste voordelen die een MRI scanner en de aankoop daarvan met zich moet brengen. Een 
aantal zijn er al aan bod geweest, maar wellicht dat u er zo no2 meer kunt bedenken? 
Ik kan je noemen wat ik kan bedenken op dit moment. Het bedieningsgemak, het moet een logische 
structuur hebben de software, zodat mensen eigenlijk zonder uitgebreide scholing makkelijk met 
het systeem kunnen werken. 

1.3.2 Is dat ook belan2riik i.v.m. het personeelsverloop? 
Ja, dat komt steeds terug, als je mensen moet inwerken, mensen rouleren ook op de systemen en 
komen op de systemen op de rest van de afdeling en dan moeten ze niet steeds met problemen 
zitten met de software. Ik moet zeggen de laatste software van Philips heeft een hele goede stap 
gemaakt in die richting, wat betreft structuur tenminste, dat gaat goed. Het moet verder heel 
betrouwbaar zijn, dat is heel belangrijk. De laatste half jaar hebben we nog al wat problemen gehad 
met de apparatuur, en zeker met wachtlijsten van ongeveer twee maanden betekent dat ongeveer 
alle dagen vol gepland staan. Als er nu 1 of 2 dagen uitvallen, dan moet ik die patiënten weer 
ergens anders kwijtraken in een volle agenda. De bedrijfsvoering wordt dan enorm lastig en de 
stress en de onrust neemt enorm toe en daarmee het welbevinden van het personeel. Dus dat wringt 
zich linksom of rechtsom dus het systeem moet betrouwbaar zijn. En als er dan storingen zijn, dan 
moeten die zo snel mogelijk opgelost worden. En daar zeg ik van: desnoods in de avonduren of in 
de weekenden. De firma moet zich ook goed realiseren dat ze een stuk verantwoording hebben als 
ze zich in deze markt begeven voor de gezondheidszorg. Dus niet alleen het leveren van de 
apparatuur, maar daarmee zitten ze gewoon lil die markt en hebben ze ook mede de 
verantwoordelijkheid voor de wachtlijsten en dergelijke. Als het zo is dat die systemen haperen dan 
moeten de systemen zo snel mogelijk opgelost worden en dan moet je niet wachten tot de volgende 
dag of tot er een keer ruimte is bij de service technici, daar willen wij niet op wachten in ieder 
geval. Wij willen gewoon zo snel mogelijk weer in de lucht zijn en die patiënten helpen en dat kan 
ook verbeteren, nu is dat dus niet zo, nu is het zo dat service technici werken tijdens kantooruren en 
soms een beetje uitloop hebben in de avonduren als ze niet helemaal klaarkomen. Maar in principe 
dus alleen tijdens kantooruren, maar ik vind dat het een 24-uurs service zou moeten worden. Goede 
service werkt altijd! 

1.3.3 Makkelijk te bedienen, het systeem moet flexibel zijn, en dan kijk ik met name naar de 
onderzoekers, die willen soms dingen die niet in de software worden aangeboden standaard, maar 
die willen dus patches installeren ofzo iets, die door Philips worden aangeboden; 
Meer din2en in willen stellen dan voor het da2eliiks 2ebruik nodi2 is? 
Ja, op het oude systeem is dat geen probleem met die Philips scanner, als die patches maar aan 
bepaalde eisen voldoen natuurhjk. 

1.3.4 Is scantijd nog een issue? 
Ja scantijd, ik bedoel, patiëntendruk vertaalt zich onmiddellijk naar scantijd, dus korte scantijd, 
korter rekentijd, snelle reconstructor, snelle processors. Opslagmedia is ook heel belangrijk. We 
zijn verplicht alle data te bewaren voor een tiental jaren op een of andere manier. Het gaat naar een 
centraal archief, maar we willen het ook nog op een andere manier bewaren, zeker research data 
willen we ook op DVD, floppys of ODR's ofzo opslaan. Het transport, dat is waar we nu wel 
tegenaan lopen met allerlei systemen, dat moet razendsnel gaan en nu hapert dat allemaal. Mijns 
inziens gaat het in ieder geval niet snel genoeg. Soms zitten mensen over te werken omdat die data 
niet verstuurd zijn. 

1.3.5 Goede ondersteuning bij problemen, klinisch fysicus, iemand zoals Jan Verwoerd, dat is iemand 
die weet heel van de systemen en die kan ie ook altijd bellen. 
Dus ze2 maar de klinische ondersteuninf! ... ... 
Ja. Een goede applicatie organisatie is ook belangrijk. Ik heb nu het idee dat dit bij Philips 
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uitgekleed is. Op verzoek kunnen ze wel komen, kunnen we wel een afspraak plannen met die 
mensen, en wat dat aangaat dan komen ze wel, maar ze komen nooit eens even binnenlopen. Ik 
vind die klant-applicatiemedewerkers verhouding niet prettig, ik vind die moeten gewoon als een 
account manager eens even binnenlopen en kijken hoe het gaat. Maar die hebben het gewoon veel 
te druk, ze zijn maar met een paar man en die moeten heel Nederland coveren. Wij hebben dan ook 
nog te maken met iemand van België, Esther Verheijden, omdat die hier in Maastricht ook komt. 
Het zijn aardige mensen, maar de verhouding is te zakelijk vind ik, die moet meer klantvriendelijk 
zijn. 

1.3.6 Moet de houding van de Philips reps dan meer in de lijn van het samenwerken liggen dan in de lijn 
van de zakelijke verhouding? 
Ja, nu is het zo dat er voor bepaalde zaken twee dagen staan en die krijg je dan ook, maar als er dan 
iets anders is, dan moet je weer direct een afspraak maken. Dan heb je geen relatie met de klant. Ik 
vind dat zij meer moeten investeren in het onderhouden van de relatie, en dat is dus anders dan heel 
strikt volgens de afspraken je werk doen. 
De relatie kan dus een heel belangrijkefactor zijn bij de aankoop van een MRI scanner? 
Ja. Daarnaast moet ook het kennisniveau van die applicatiemedewerkers hoog zijn. Zeker voor een 
academisch ziekenhuis, we hebben zelf natuurlijk al een behoorlijk kennisniveau. En dat moeten ze 
kunnen ondersteunen hier, ook fysici en research en dergelijk. Jan Verwoerd die kan dat wel, maar 
aoolicatie medewerkers kunnen dat niet alti id. 

1.3.7 Dat is belangrijk, wat ook belangrijk is, afspraak is afspraak, als wij afspreken dat wij een stuk 
software kopen bijv dan moet dat er ook komen dan moet geen 1,5 jaar duren en dan moet er nog 
10 x over gebakkeleid worden of wij daar wel recht op hebben of niet. Als wij een afspraak maken 
over iets dan willen wij het hebben. Ik heb een voorbeeld: Ik heb hier een Viewforurn staan, stat 
hier 1,5 jaar gelijk gekomen met de 3 T machine. Op een 3 T machine koop je software pakketten 
en daar zat ook een gedeelte voor de Viewforum in. Die software werkt nog altijd niet. Na 
anderhalf jaar! Na anderhalf jaar klagen en zeuren en ze hebben hem opgehaald en weer 
teruggebracht en het werkt gewoon niet zoals het moet zijn. We hebben angio functionaliteit hier 
gekocht op MRI, die zit er gewoon niet op, maanden na de upgrade die zit er nog niet op. En dan 
blijkt dat bij Philips intern nog afgekaart moet worden of wij daar wel of niet recht op hebben. Een 
aantal keer hebben we al met Philips om de tafel gezeten en geconcludeerd, Ja we moeten er naar 
kijken en elke keer komt het er niet van. En dat vind ik, is gewoon heel slecht geregeld. 

1.3.8 Is die mogelijkheid tot upgraden en opties een belangrijk aspect bij de aankoop van een MRI 
scanner? 
Zeker is dat belangrijk; Technisch gaan, zeker de MRI mogelijkheden worden in een razend temp 
uitgebreid. Elk systeem moet een upgrade kunnen hebben, maar dat is ook zo denk ik. Het is 
belangrijk dat je de nieuwste ontwikkelingen kunt volgen. 

1.3.9 En in termen van financiën is dat nog belangrijk? De prijzen van bijv. opties of upgrades. Ik 
begrijp dat het samenwerkingsverband enige ander relatie met zich brengt, of valt dit allemaal 
onder de integrale prijs in het aankoopplaatje?Goedkope services of opties zouden extra voordelen 
kunnen zijn bij het kopen van een MRI scanner? 
Het belangrijkste is dat er een goede prijs voor moet staan, een eerlijke prijs. Ik kan niet zeggen 
goedkoop, want dat is vaak duurkoop. Een eerlijke prijs hoort ook bij dat als je een stukje software 
koopt dan betaal je ook mee aan de ontwikkelingskosten, de service en de applicatie en dergelijke, 
dat zit daar allemaal bij in. Ik denk dat je een prijs moet betalen die eerlijk is en dat je ook krijgt 
wat ie denkt te krijgen. 

1.3 .10 Wat nog heel belangrijk is denk ik, bij de aankoop van een systeem is de enorme complexiteit van 
de beschrijvingen van het systeem. Het gaat verder dan de catalogus alleen, als ik bijvoorbeeld het 
contract neem, dan moet ik echt studeren om te weten of ik ergens recht op heb of niet. Ik heb hier 
bijvoorbeeld het contract van de laatste aankoop. Daar staat dan van alles in wat je kan krijgen, dat 
staat dan allemaal opgenomen, maar wat hoort nu waar thuis? Gewoon simpele technieken horen in 
dat pakket thuis, of die komen terug in dat pakket. .. Dan heb je nog advanced pakket en .... Het is 
allemaal zo enorm complex, dat is voor een gewone radioloog, of een gewone gebruiker of dienst 
inkoop, is dat bijna niet meer te lezen. Daar moeten ze echt heel goed over gaan nadenken of ze dat 
niet anders kunnen gaan doen. Volgens mij , als ik ga kijken in andere landen, bijvoorbeeld Philips 
Duitsland, die doen dat volgens mij een stuk overzichtelijker. Het moet gewoon duidelijk zijn, je 
moet eigenlijk in 1 oogopslag, nou ja, het zijn moeilijke systemen dus in een uurtje weten wat je 
gekocht hebt en waarom dat je dingen wel of niet gekocht hebt. Ik heb een keer van Sjef Gulpers 
dit [schema] gekregen, dat maakte al meer duidelijk. Zo'n heel contract zouden ze op deze manier 
weermoeten geven. Het feit dat wij sommige softwarepakketten nog steeds niet hebben, komt voor 
een gedeelte voort uit de onduidelijkheid in dat contract. Dus wij verwachtten iets te krijgen, dat 
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hebben ze ook op tafel gelegd in die gesprekken, maar Philips heeft er andere ideeën over 
schijnbaar, want uit de contracten blijkt dat niet zo namelijk. Dus ik denk dat daar een enorme stap 
vooruit gemaakt kan worden door Philips. Een simpel voorbeeld: Je hebt een scanner, daar zit op 
de scanner een kleine display, en op die display kun je zien de cardio frequentie en de 
ademhalingsfrequentie op het moment dat je dat gaat gebruiken. Als ik nu cardiac wil doen, dan 
moet ik de hartfrequentie en de ademhalingsfrequentie aansluiten, want ik moet die scanner kunnen 
sturen dat ie op het juiste moment scant. Dus ik sta bij de patiënt aan tafel en ik sluit het daar aan 
en dan moet ik daar of het functioneert goed aangesloten is. Dan moet ik op die display, op die 
scanner zelf, moet ik dat kunnen zien. Het zat er altijd op. Nu kopen we die 3T, we kopen het meest 
uitgebreide cardiac pakket. Maar dat dingetje van € 50,- zit er niet op, want dat hadden we extra 
moeten kopen. En dan denk ik, dat is toch van de zotte: we kopen alles, we kopen én triggering én 
ademhalingsregistratie, we kopen het meest uitgebreide cardiac pakket, en dan zit dat ergens in het 
contract apart verstopt als optie, dan denk ik, dan ben je gewoon dom bezig. Wij blijven wel op 
onze strepen staan en ik vind wel dat dat ding er moet komen. 

1.3.1 l Wat ik verder nog belangrijk vind, dat wil ik ook nog even zeggen, is: we hebben in het verleden 
bèta testing gedaan voor Philips. Er komt nieuwe software, die loopt een aantal fases door en op 
een gegeven moment krijg je een bèta release. De bèta release wordt in een paar geselecteerde 
ziekenhuizen wordt die gedropt en die mensen die werken dan een drie maanden met die software 
bijvoorbeeld, en alle foutregistraties, alles wat niet goed is, alles wat beter kan in het systeem wordt 
geregistreerd en dat wordt aan Philips doorgegeven. We hebben op een gegeven moment zo'n bèta 
test gedaan, we hadden een contract dat alle upgrades automatisch gedurende drie jaar gekocht 
werden. Op een gegeven moment komt die bèta test, we doen die bèta test, dat is enorm veel werk 
voor de gebruiker, want hij krijgt veel foutmeldingen, dat kost scantijd om dat op te lossen, daarbij 
moeten al die foutmeldingen en log files geprint worden en gefaxt worden naar Philips, liefst op 
dezelfde dag en dan kunnen zij met die informatie de software verbeteren. Ze hebben dat 3 
maanden gedaan en ik denk dat we de meeste op en aanmerkingen van de ziekenhuizen ingebracht 
hebben, die die bèta test hebben gedaan. Nu is dat voorbij en wat krijgen die mensen, die 
gebruikers die dat gedaan hebben, die zich dus 3 maanden enorm daarvoor hebben ingezet - wat 
voor Philips heel belangrijk is zo'n bèta testing - die krijgen van Philips, ik weet niet meer hoe die 
heet, die krijgen als dank 5 petjes en 4 sporttassen, en er waren 15 mensen die hadden gewerkt aan 
die bèta test. Dus moest ik 5 petjes en 4 sporttassen gaan verdelen als dank voor het uitvoeren van 
die bèta test. Dan denk ik van ja, dat doen wij nooit meer. Dat vind ik gewoon enorm slecht. En al 
die jaren dat we voor Philips iets hebben gedaan en gebruiker zijn, hebben we nog nooit eens een 
keer een etentje gehad van Philips ofzo. Dat zijn van die dingen, die horen niet, daar heb je ook 
geen enkel recht op, maar als je het hebt over zo'n grote bedragen en zoveel belang bij een goede 
samenwerking, zeker wij als dit ziekenhuis en dit samenwerkingsverband, dan moet je daar dan een 
keer in investeren. Ik bedoel dat is toch peanuts. Wat dat betreft is Philips zo enorm uitgekleed en 
ze dragen dat ook uit naar buiten, dan kun je moeilijk concurreren met andere firma's die dat wel 
doen. En er zijn firma ' s die doen dat wel. Voor de gebruiker is dat enorm belangrijk, met het 
voorbeeld van de bèta test, de gebruiker voelt zich gewoon geschoffeerd op zo'n moment. Ik heb ze 
daar op aangesproken en toen zeiden ze: ja maar de gebruiker krijgt die software, als dank voor, dat 
is natuurlijk een enorm bedrag. Maar voor ons geldt dat niet, want wij hadden die software toch al 
betaald. Op zo'n moment moeten ze daar anders mee omgaan. En als ze dat niet zien, dan is dat een 
mentaliteitsissue en dat is een mentaliteit, die ons wel af en toe tegen de borst stoot. 

[Scoring and closure] 
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Interview AZM Operator 

[Introduction to the research} 

2.1.1 Wat zijn uw taken en verantwoordelijkheden? 
De dagelijkse loop van patiënten scannen. Dat is eigenlijk op dit moment het belangrijkste wat ik 
doe, denk ik. Verder het ondersteunen van onderzoekers. Omdat wij een academisch ziekenhuis 
zijn, ondersteunen wij als laboranten met onze kennis ook de verschillende onderzoekers, dat die 
scans allemaal fatsoenlijk lopen en patiënten helpen etc. En daarnaast doe ik protocollen 
ontwikkeling, dat doen we ook nog allemaal erbij . Dat doen we voor de dagelijks benodigde 
onderzoeken en ook voor de onderzoekers. En verder proberen we ook de kwaliteit van de images 
te waarborgen. Dat is het eigenlijk. .. 1 L 1 . r; .• J _• - · 1 :n? .. ............. ,.....,,.,,...., ..,., -- ..., .............. ...,...., . . ..,, .............. ·--~ · 
Ik eea ia 1989 met àe spleiàiag eegeaaea ea ia 199~ eea ik: geslaagd. Siaàs 199§,11996 weffi: ik: 
met MRI, ea ik: eea hier eegmmea met werk:ea. Op het msmeat eea ik ééa vaa àe laagstziUeaàe 
MR laesraatea. 

2.2.1 Hoe ziet het aankoovvroces van een MRI scanner er f!rofwef! uit in het AZM? 
De signalen welke ik wel eens gehoord heb, ik heb ook weinig inspraak daarin, is dat het voordeel 
dat fabrikanten hebben wanneer ze een scanner op de markt brengen, is dat wanneer je een Philips 
scanner ooit koopt, of een Siemens scanner ooit koopt, is dat je ziet dat in de meeste ziekenhuizen 
ze deze systemen ook blijven houden. Dat is makkelijker met termen, omdat gewoon elke 
leverancier verschillende termen hebben en iets anders in de bediening is enzo. Bij X-ray is deze 
invloed minder, dan kun je wat makkelijker overtappen tussen de ene en andere leverancier. Bij 
MRI is dat minder en daarvoor is de keus waarschiinliik ook grotendeels Philips. 

2.2.2 Heeft dit dan te maken met de samenwerking tussen de apparaten of het omschakelen naar een 
nieuw systeem, of iets derf!e/ijks ... ? 
Ja, bij röntgen heb je maar een paar parameters die je in kan stellen en die zijn bijna bij elke 
leverancier gelijk. Bij MRI is dat heel anders, de parameters heten anders en ze hebben ook 
verschillende namen bij verschillende leveranciers. De theorie blijft hetzelfde bij MRI maar. .. 

2.2.3 Je zei net iets over de inspraak bij de aankoop van een MRI scanner? Wie zijn dan de belangrijkste 
betrokkenen bij zo 'n vroces? 
De laboranten hebben vrij weinig inspraak, de Technische Dienst (ID) is betrokken, ik denk Henk, 
en de hoofdradioloog hier zeg maar, Van Engelshoven, dat is de manager. Ik weet hoe het hier met 
de 3T is gegaan, het gaat hier een beetje rommelig, op een gegeven moment heb ik zelfs de 
papieren in handen gekregen ... 

2.2.4 Is de directie van het ziekenhuis hier noR bij betrokken? 
Jazeker, maar ik denk dat, de baas van ons kan wel goed met de directie overweg, dus die liggen 
wel op één lijn, ik denk ook dat dat belangrijk is. Er zijn natuurlijk ook prijsafspraken enzo. Philips 
maakt een mooi priisie en er is dat samenwerkingscontract, hebben we zo'n beetje ... 
Dus als ik kijk naar de directie, de radioloog en de laborant, als ik daar in het inspraakproces van 
de selectie van de uiteindelijke leverancier 100 % over moet verdelen, hoe moet ik dat dan doen? 
Als je met de directie bedoelt echt de directie van het ziekenhuis, dan denk ik dan het bijna 100% 
de radiologen zijn. Laborant wordt eigenlijk niet echt naar. .. - er wordt wel naar gevraagd en 
gekeken - maar er wordt eigenlijk niet echt iets mee gedaan. En de directie eigenlijk ook niet. 
De directie luistert naar de radiolof!en? En wanneer het nu boven het bevaalde budf!et komt ... ? 
Ja, maar die prijzen liggen eigenlijk allemaal gelijk van die scanners. En Philips maakt natuurlijk 
een gunstig prijsje, tenminste dat soort vermoeden heb ik. 

2.3.1 Welke voordelen moet zo'n MRI scanner nu opleveren, voor jou persoonlijk in je werk als laborant 
en eventueel ook voor het hele ziekenhuis? Kun je daar wellicht een paar voorbeelden van 
noemen? 
Ja, ik kan heel veel voordelen en verbeteringen opnoemen. Je wilt natuurlijk optimale spoelen 
hebben, die makkelijk te hanteren zijn, dat soort zaken om maar ergens me te beginnen. De user-
interface kan verbeterd worden. Alles eigenlijk wel. .. Hoe technisch moet ie het hebben? 

2.3.2 Ik probeer het in termen van voordelen te houden, belangrijkheden voor de klant. En dan probeer 
ik het op te delen in een aantal groepen. Bijvoorbeeld patient handling zie ik als een voordeel, en 
dat de tafel veel gewicht kan dragen of automatisch omhoog en omlaag kan, zijn 
woducteif!enschavven die daartoe leiden. Zo vrobeer ik de ovdelinf! te maken. 
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Patient handling, daar vind ik vooral de spoelen, die vind ik daar heel belangrijk. Het kost 
ontzettend veel tijd om spoelen te wisselen. Bij andere leveranciers zie je dat ze vaak spoelen in de 
tafel ingebouwd hebben. Dat scheelt tijd, maar ook comfort van de patiënt enzo. Anders heb je 
bandjes enzo, als ze ergens op kunnen gaan liggen waar de spoel al inzit, dan is dat veel handiger. 
Universele spoelen natuurlijk, dat je niet steeds spoelen hoeft te gaan wisselen. Ik denk ook dat 
Philips daar zelf naar op zoek is. Verder voor de patiënt . ... Op zich hoe het er allemaal uitziet is 
prima allemaal. 
Is het wel belan,!rijk hoe het er uit ziet? 
Ja, omdat het toch wat vriendelijker overkomt. Die oude apparaten, ik weet niet of je die wel eens 
hebt gezien, als ie dan de nieuwe ziet, dan vind ik dat duidelijk een verbetering. 

2.3.3 Merkje dat dit invloed heeft op de patiënt? 
Ja, natuurlijk, vroeger hadden we zo'n ACS en dan had je dagelijks wel iemand die niet erin ging. 
Tegenwoordig hebben we er nog wel eens een, maar het patiënten aanbod per dag is ook stukken 
groter geworden. Dat is toch stukken minder geworden. 

2.3.4 Hoeveel patiënten doen jullie on,!eveer per da,!? 
Per systeem een stuk of 10, 12. Dat is meer dan vroeger. Vroeger hadden we ook maar twee 
systemen en duurden de sequenties ook veel langer. 

2.3.5 Zijn er nog andere dingen die ik onder het gebruiksgemak kan scharen als het waren? De interface 
is al ter SJJrake ,!ekomen, de makkelijk te hanteren SJJoelen .. . ? 
De user interface vind ik eigenlijk oude veel makkelijker. We hebben hier pas een update gehad en 
ik vind het niet beter hoor. Nu kan het zijn dat er wat kinderziektes inzitten, die zitten er ook in, 
maar wat Philips eigenlijk wil is met de nieuwe software dat het voor gewone gebruikers eigenlijk 
wat makkelijker is om op te scannen. Dat klopt ook inderdaad, dat hebben ze ook bereikt. Maar, om 
moeilijke onderzoeken te doen, waar je toch veel patiënten dingen moeten veranderen is het 
gewoon heel moeilijk. 
De aanpasbaarheid van parameters en de ontwikkeling van nieuwe protocollen is dus heel moeilijk 
,!eworden? 
Ja, dat is heel moeilijk geworden. Ook het verschil tussen het oude en nieuwe systeem daarbij is 
belangrijk, je gaat ook niet steeds omschakelen dat gaat niet. 

2.3.6 No,! andere zaken in het ,!ebruiks,!emak? 
De trolley vind ik ook eigenlijk heel slecht. Wat je verwacht van een trolley is dat je in je eentje een 
patiënt kan over ... tenminste van bed naar tafel verplaatsen, maar dat is eigenlijk onmogelijk. Of je 
moet met twee man zijn, dan gaat het. 
Hebben jullie 2 trolleys per scanner? Is dit om de efficiency te verbeteren 
Ja, maar dan moet je altijd nog de spoelen verwisselen. We hebben ook een brancard maar dan 
moet ie de patiënten twee keer verplaatsen, maar vaak werkt dat nog handiger. 

2.3.7 Zijn er nog ander zaken naast het gebruiksgemak die belangrijk zijn? Net noemde je al het uiterlijk 
van de scanner, dat naar de patiënt vriendelijker overkwam. Gekeken naar de patiënt zijn er dan 
no,! meerdere din,!en die belan,!rijk zijn? 
Iets simpels wellicht, maar ik krijg wel vaker klachten - je bent vast wel eens in een MR ruimte 
geweest - over het plafond. Wat is daar nu mee: die patiënten die gaan liggen en kijken naar het 
plafond en - ik weet niet of het van Philips is, volgens mij niet - daar zitten allemaal hele kleine 
gaatjes in, en daar kijken ze zich helemaal scheel op. 
De bediening op zich is wel goed, het zou allemaal wat, connectors en spoelen en dergelijke, zou 
allemaal wat robuuster en steviger mogen zijn. Omdat ik toch het idee heb dat veel spoelen door 
het vaak wisselen, de stekkers enzo, kapot gaan. De werkdruk is natuurlijk vrij hoog tegenwoordig 
in die ziekenhuizen met die wachtlijsten enzo, dat heeft natuurlijk ook weer met spoelen te maken 
dat de spoelen in de tafel in te bedden veel sneller werkt. 

2.3.8 Het sneller werken en sneller kunnen werken mag dus wel worden gezien als een belangrijke 
factor? 
Ja. 

2.3.9 Zijn er nog zaken die te maken hebben met de fabrikant die belangrijk zijn. Ik bedoel je koopt 
natuurlijk niet alleen het aJJJJaraat maar ook een stukje hulp, ondersteuninf!, bef!eleidinf! wellicht. 
Wat ik vind is dat wat met Best en Philips Nederland te maken heeft is dat de communicatie heel 
erg slecht is. Wat je vaak ziet is dat omdat je research site dat je keys hebt en dat Philips Nederland 
daar niets vanaf weet. De communicatie lijkt mij niet goed. De applicatie vind ik vaak te wensen 
over laten. Misschien ook omdat onze kennis wat meer is en onze vragen dus ook wat . . . te 
technisch zijn voor zo'n ... maar ik vind toch dat ze daar op in mogen spelen. De technische 
ondersteuning wat betreft reparatie en dergelijke dat moet ik zeggen dat is perfect. Ze proberen je 
altijd goed te helpen op soms onmogelijke tijdstippen. Wat ik dan wel eens in gedachten heb gehad 
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is dat wanneer ziekenhuizen storing hebben, langere storingen hebben; de patiënten stroom gaat 
gewoon door en met die lange wachtlijsten dat ze misschien toch - het zal misschien wel veel te 
veel geld kosten - maar dat ze een vrachtwagen met MR meesturen dat patiënten doorgescand 
kunnen worden. 

2.3.10 En als we dan even naar de klinische kant kijken, j e werkt ook veel met onderzoekers samen, welke 
klinische voordelen zoekje dan? 
Het voordeel is natuurlijk dat Philips Best hier in de buurt hebt liggen, het is heel makkelijk dat die 
mensen hier naar toe komen. 
Ik maf! het dus als een voordeel beschouwen dat de fabrikant uit hetzelfde land komt? 
Ja, zeer zeker. Voor research projecten en dat soort dingen loopt allemaal wat soepeler, om extra 
software te krijgen enzo. Dat zijn vaak keys. Voordat die op de markt zij krijgen we die al en 
mogen we daar mee spelen. Dat ziin patches. Ook de ondersteuning daarvan vanuit Best. .. 
Dus de klinische ondersteuning aan vanuit Best is ... 
Die is goed en belangrijk. Zeker omdat ie onderzoek doet en dat soort zaken. 

2.3.11 De prestaties van het systeem; j e spreekt ook veel met onderzoekers, van allerlei verschillende 
vak§!ebieden, wat voor klinische prestaties moet het systeem kunnen leveren? 
Je hebt altijd snelheid natuurlijk. Als het apparaat een hele snelle scantijd heeft is dat bij sommige 
dingen belangrijk. Meer mogelijkheden natuurlijk ook. 
In termen van .. . ? 
Patches enzo, die nog niet op de markt zijn, het nieuwste van het nieuwste, omdat het toch heel 
hard gaat merk je toch dat die vraag toch wel steeds komt binnen het hele ziekenhuis. Als er 
iemand met iets nieuws komt, dan wil toch iedereen dat toch proberen. 
Het hebben van een state-of-art system is dus ontzettend belangrijk in een academische settin§!? 
Ja, ie moet bii blijven. 

2.3.12 No§! meerdere voordelen, belan§!rijke zaken? 
Wat ik denk dat meerdere leveranciers slecht in zijn is de data verwerking, het data opslag medium, 
natuurlijk hoe je de data wegschrijft, de traagheid van de dataverwerking. Dat gaat behoorlijk 
langzaam. Eigenlijk nu, wat ik weet Loopt Philips ook flink achter, maar andere systemen hebben 
daar ook flinke problemen mee. 
Lif!t dit aan de resolutie van plaatjes? 
Ook aan de hoeveelheid plaatjes, er zijn onderzoeken van 7 minuten en dan maak je zo'n 5000 
plaatjes, maar het kan ook 20 plaatjes ziin in 20 minuten. 
Dat zegt dus wel iets over de belangrijkheid van het data opslag en transfer systeem? 
Het loopt echt meters achter eigenlijk. Met nieuwere technieken wordt dat gedaan, tMR1 en 
dergelijke dan maak je vaak heel veel plaatjes enzo. Het opslagmedium is MOD, ik weet niet of je 
dat wat zegt, maar voor één patiënt heb ik soms 2 MOD's nodig om het op te slaan. Over het 
netwerk sturen, dat loopt hartstikke vast. 

2.3.13 Moeten die plaatjes ook op andere systemen beschikbaar kunnen ziin? 
Ja, werk je weer op andere systemen, daar zijn weer mogelijkheden voor, maar dat is in 
ontwikkeling gewoon. Dataverwerking, is hetzelfde als dataverwerking eigenlijk. En ViewForum, 
ja ze noemen het DICOM, maar iedereen heeft weer zijn eigen DICOM, en DICOM wordt dan wel 
standaard gezien, maar dat is geen standaard. 
Geldt dit ook bii Philips apparatuur onderling? 
Ik moet zeggen dat, ik werk ze soms ook in Kempenhaeghe, en daar heb je ook 2 Philips systemen 
en het oversturen van Philips naar Philips apparaten dat gaat soms ook mis. Wat goed zou moeten 
werken. Opslagmedium is ook belangrijk, we zijn verplicht om research data iets van 15 jaar op te 
slaan. De nieuwe manier, dat is DVD, maar DVD is helemaal niet safe, zeker niet voor 15 jaar. Dat 
kan allemaal vervagen enzo. 
Het oversturen van Philips naar Philips, dat doe j e in Kempenhaeghe en dan van een MRI scanner 
naar een ... ? 
Workstation, van de console naar de workstation. Ik heb zo 'n idee dat Philips die zaken gewoon 
inkoopt; die maken dat niet meer allemaal zelf, die kopen dat in en ik heb zo 'n idee dat dat niet 
meer zo goed werkt. Ook de software kopen ze in. Wat dat betreft zie ik ook dat wanneer je van 
een iets oudere release gaat naar een iets nieuwere release gaat, je ziet bepaalde voordelen maar je 
ziet ook heel veel nadelen er aan. En dat vind ik zo jammer eigenlijk. Vroeger konden we gewoon 
op onze database kijken wat we een jaar geleden gemaakt hadden, dat gaat tegenwoordig niet meer. 
Je kon dus zien wanneer de plaatjes gemaakt waren en op welk opslag medium ze staan, dan kon je 
ze dus zo opzoeken. Dat kan nu niet meer. 

2.3.14 Bepaalde scans daar merk je ook bij dat ze bijvoorbeeld trager worden en dat je wat minder sneden 
kan maken, slices kan maken, dat vind ik ook geen verbetering. 
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2.3.15 Als we nu eens proberen om alle voordelen en belangrijke aspecten die reeds genoemd zijn in 4/5 
belangrijke groepen op te delen, zou dat mogelijk zijn? Als voorbeeld heb je bijvoorbeeld een hele 
hoop zaken die het gebruiksgemak bevorderen genoemd, verder heb je bijvoorbeeld de wachtlijsten 
dat dat voor de patiënten niet zo prettig is, dus bijvoorbeeld dat je je naar de patiënt toe kan 
onderscheiden, ook de beter omgeving, dat ze zich wat meer op hun gemak voelen dat soort dingen, 
ook de klinische aspecten, kan er een goed plaatje gemaakt worden, liggen de patiënten goed stil 
etc. Gebeurt het trouwens vaak dat er artefacten ontstaan doordat patiënten niet )!oed stil li<2<2en? 
Ja regelmatig, en dat is een kwestie van natuurlijk ongemakkelijk liggen, dat kan een oorzaak zijn, 
het kan zijn dat de instructie van de patiënt niet goed is geweest, en het onprettig voelen misschien, 
dat soort zaken. Bii sommige patiënten lukt het gewoon echt niet. .. 
Hebben iullie wel veel van dat soort speciale )!evallen, claustrofobie etc.? 
Ja, weet je, de aanvrager moet daar eigenlijk die vraag al stellen, het zit zo, de patiënt weet veel 
meer tegenwoordig, hè. Die weten wat het inhoudt, het is toch bekender dan 20 jaar geleden en 
scanners ongeveer tien jaar geleden. Die zullen dus vaak van tevoren al aangeven, ja daar ga ik niet 
in natuurlijk, of dat wil ik niet. Het is stukken minder geworden in ieder geval. In een week heb je 
er toch al 1 of 2 zeker. Vroeger hadden we er gewoon 1 per dag, minimaal. Er is echt een 
verbetering 002:etreden. Patiënten voelen zich meer op hun gemak. 

[Scoring and closure] 
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Interview AZM Radiologist 

[Jntroduction to the research} 

3.1.1 Wat zijn uw taken en verantwoordelijkheden? 
Ik ben radioloog, en hier m het ziekenhuis, althans binnen de afdeling werken we met 
subspecialisaties. Mijn subspecialisatie is neuradiologie. Wanneer het gaat om patiëntenzorg doe ik 
het meeste neuradiologie. En van de neuradioloog is MR veruit de belangrijkste. De tweede functie 
die ik heb is dat ik lid ben van het afdelingsbestuur, met als taak de MR, samen met Henk 
Schoenmakers sturen wij de MR unit aan. 
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3.2.1 Ga ik even verder met het aankoopproces van een MRl scanner, hoe ziet dat er hier grofweg uit 
binnen het AZM, wat is bijvoorbeeld het tijdsbestek van een aankoop, wie zijn de belangrijkste 
betrokkenen? 
Het aankoopproces is hier vrij langdurig, daar hebben we zeker een jaar, anderhalf jaar voor 
uitgetrokken. Het begint meestal met het formuleren van de eisen, wat willen we dat het systeem 
kan. Dat zijn eisen die worden geformuleerd door de clinici, dus de radiologen en ook door de 
fysici en de researchers omdat alle apparatuur, alle MR apparatuur, maar in principe alle apparatuur 
moet ook gebruikt worden voor research doeleinden. En met name MR is een belangrijke research 
tool, dus de meeste machines op de markt voldoen wel aan de eisen die je stelt voor 90% van het 
klinisch werk, maar met name voor de research toepassingen worden alle wensen op papier gezet. 
Belangrijk wat dan ook meespeelt is compatibiliteit, als je al twee systemen hebt van één merk, dan 
is het vreemd om een systeem van een ander merk daarnaast te zetten, alhoewel daar soms ook 
weer bepaalde voordelen aan vast zitten. Om de zwakke punten van de ene fabrikant op te kunnen 
vangen, precies. Ook vanuit strategisch oogpunt kan het soms handig zijn om ook eens een keer 
met een andere leverancier in zee te gaan. Maar primair gaat het om functionaliteit en kwaliteit. Dat 
zijn de primaire insteken met name voor ons, vervolgens worden dan via inkoop leveranciers 
gevraagd om een offerte uit te brengen. Zit je boven een bepaald prijsniveau dan ben je verplicht 
om Europees aan te besteden, maar goed, daar valt een MR in ieder geval onder. Maar dus, er zijn 
een aantal vendors, maar in wezen zijn de enige voor ons Philips, Siemens en GE, er zijn een aantal 
andere fabrikanten die ook kwalitatief goede MR aanbieden, maar voor research doeleinden zijn 
die niet geschikt. 

3.2.2 Gekeken naar de radiologen en de fysici: die doen dus puur de specificaties, hoe zit dat dan met de 
budgetten? Er moet natuurlijk ergens geld vrij worden gemaakt, wordt dit door een soort 
vooraankondi~in~ ~edaan naar het bestuur, de directie toe? Hoe moet ik dat zien? 
Kijk op het moment dat wij de specificaties opstellen, hebben we vaak al een idee van wat er op de 
markt is en wat we het liefst willen hebben, en de prijzen zijn ongeveer gelijk voor alle systemen, 
dat maakt niet zoveel uit, als je bepaalde specificaties wil hebben dan kost dat zoveel, of je het nu 
bij firma A, B, of C koopt. We hebben wel een idee in welke bandbreedte het budget zich moet 
bevinden en daar is van tevoren natuurlijk toestemming voor gevraagd, anders begin je niet aan 
zo'n aankooptraject. Vervolgens is het natuurlijk wel zo dat er daarna een onderhandeling is in 
hoeverre de prijs naar beneden kan of dat voor een bepaalde prijs er meer opties geleverd kunnen 
worden. Kijk, we willen altijd meer dan dat er geld beschikbaar is. En dan gaat het met name om 
dus extra spoelen of dus extra softwareapplicaties op het systeem en dan kun je dus kijken in 
hoeverre je dat erbij kunt nemen voor hetzelfde bedrag. Daarnaast is er altijd een onderhandeling in 
hoeverre uoe:rades in de aankooooriis zitten in een bepaalde periode. Er is dus altijd voldoende 
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ruimte, dat zeg ik verkeerd, er zijn altijd voldoende dingen om over te kunnen onderhandelen en te 
kijken in hoeverre dat ie die ruimte vrii kunt krijgen. 

3.2.3 Het komt dus niet voor dat er een bud~et is, dat absoluut niet strookt met jullie wensen? 
Nee, dan begin je er niet aan. Je weet om wat voor bedragen het gaat. 

3.2.4 Wanneer ik dan de groepen hanteer die ik noemde in de introductie, wie heeft dan de grootste 
stem? Dus de Business verantwoordelijke, de klinisch verantwoordelijke (de clinici) en de 
gebruikers, wie heeft dan de grootste stem bij de bepaling over hoe het apparaat eruit komt te zien 
in verhoudin~ tot de f inanciële aspecten? 
De radiologen en de fysici bepalen wat voor apparaat er komt, absoluut. En de inkoop bepaald 
welke fabrikant het apparaat mag gaan leveren. Dat is Europese wetgeving. Dus degene die de 
beste offerte uitbrengt en voldoet aan de specificaties, dan ben je ook gehouden aan die fabrikant. 

3.3.1 Ga ik veder met de voordelen die een MRI systeem moet opleveren vanuit uw perspectief Een 
aantal zijn er al genoemd, compatibiliteit is een issue bijvoorbeeld. Zijn er nog andere voordelen, 
belan~rijke voordelen? 
Dat ligt er aan waarom dat je een MR apparaat koopt. Als je een MR apparaat koopt omdat je je 
productie wilt uitbreiden, dan wil je een machine die allround inzetbaar is voor klinische 
toepassingen, dat zijn de meeste apparaten. En als je al voldoende research capaciteit hebt op de 
apparaten die we hebben dan is dat minder belangrijk en wil je gewoon een werkpaard. Stel je 
echter andere eisen, zeg je bijvoorbeeld we willen een nieuw systeem met de nieuwste applicaties, 
nieuwe functionaliteit hebben die we met name in de research willen gaan toepassen, dan is de 
vraag anders, dus het is afhankelijk van de situatie, waar ga je het apparaat voor gebruiken? Ik 
bedoel: het bulk van het werk is recht toe recht aan. Je kunt 80 - 90 % van de MR onderzoeken 
doen met een veel eenvoudiger systeem dan dat wij hier nu hebben staan. En we hebben nu drie 
systemen, dus stel dat we een van die drie systemen vervangen, dan zou het zo kunnen zijn dat je 
zegt: we kiezen een primair klinisch apparaat waarbij we geen research opties nodig hebben en 
alleen klinische zorg doen. Van bepaalde sophisticated applicaties kun je zeggen: nou dat hoeft 
niet, want daar hebben we die twee andere systemen voor. 

3.3.2 Stel dat we ons nu even richten op een apparaat dat geschikt is voor onderzoeken etc ... wat zijn dan 
belan~rijke aspecten? 
De kwaliteit van het systeem. 
Bedoelt u dat in de richting van de betrouwbaarheid van het systeem of meer in de richting van de 
beeldkwaliteit? 
Beiden. Een systeem voor ons is alleen goed als het fatsoenlijke beelden geeft, niet om de 
haverklap kapot is en als het dan kapot is dat er dan ook iemand komt om het te repareren. En liefst 
snel. Daarnaast is het met name voor de research belangrijk dat het systeem toegankelijk is. Of dat 
we er zelf in kunnen of dat de leverancier meehelpt om dingen te bereiken die niet standaard erin 
zitten. Kijk de software zal nooit open-source worden denk ik, maar dat er in ieder geval de 
mogelijkheid is om dingen te doen die niet standaard zijn. 
Het niveau van parameter adjustability moet dus ho~er zijn dan in een standaard ziekenhuis? 
Ja. 

3.3.3 Moet het daarnaast ook een relatief makkelijke interface hebben voor de meer standaard 
onderzoeken? 
Wat is de definitie van een makkelijke interface? Kijk, je kunt met alles werken. Laat ik het zo 
zeggen, je hebt interfaces die lijken aanvankelijk wat makkelijker en die blijken dan wat minder 
flexibel, daar geloof ik niet zo in. 
Er zijn bijvoorbeeld klanten die zeggen heel duidelijk, ik wil een interface waarbij 90% van de 
protocollen heel gemakkelijk kan worden uitgevoerd zonder dat ik mijn personeel extreem veel hoef 
op te leiden. 
Dat is bij ons geen issue. We doen MR sinds 1992 en we hebben een grote groep goed opgeleide 
laboranten en ook geen hoog personeelsverloop. Dat zit voor een belangrijk deel in de manier van 
werken. Bijna alle systemen ondersteunen dat op de een of andere manier. Sommige systemen zijn 
misschien wat gebruikersvriendelijker, met name de nieuwere systemen, maar ook met de oudere 
systemen kon dat. Het is alleen zo dat je nu heel veel dingen kunt afschermen dat je heel veel 
dingen niet meer ziet en vroeger zag je ze wel, maar daar moest je gewoon met je vingers vanaf 
blijven. Dat is niet zo zeer foutgevoeliger, want de laboranten hier zijn opgeleid op een manier 
zodat ze met die parameters om weten te gaan, dat ze weten wat ze doen, en zo heb ik laboranten 
het liefst, het zijn mensen die een goede opleiding hebben en als je ze wil behandelen als 
knoppendrukkers, dan kan dat tegenwoordig steeds meer, maar dat leidt meestal niet tot kwalitatief 
goed onderzoek. Dat is nu een wens voor een MR, en datzelfde geldt ook voor conventionele 
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radiologie, daar kun je ook heel veel dingen automatisch doen, maar in wezen wil je dat mensen 
weten waar ze mee bezig zijn. En dat wil niet zeggen dat je alles bij iedere patiënt individueel moet 
instellen, je moet wel protocollair werken, maar Je moet laboranten niet degraderen tot 
knonnendrukkers. 

3.3.4 En als ik dan denk aan de patiënt, zijn er dan nof! aspecten die ... ... 
Een vriendelijk uiterlijk helpt. Dat is ook iets wat we de afgelopen jaren hebben gezien, de scanners 
zijn kleiner geworden, en ze zijn wat cosmetisch, hoe je noem je dat, 'gepimpt' heet dat 
tegenwoordig geloof ik. Ze imponeren minder groot dan dat ze werkelijk zijn. We hebben hier ook 
de ACS gehad en dat was een enorm mastodont. Als je dat vergelijkt met de 3T nu, dan oogt het 
vriendelijker. Dat heeft ook als gevolg dat er minder patiënten zijn die claustrofoob het apparaat 
niet in durven. Er zijn verder natuurlijk allerlei snufjes, zoals muziek in de scanner of dat ze TV 
kunnen kijken, ik heb altijd het idee dat dat iets is voor privé klinieken om patiënten binnen te 
halen. Dat zijn storingsgevoelige apparaten waar de laboranten dan ook weer tijd in gaan steken om 
het aan de praat te krijgen en de houden en dat is tijd die ze niet besteden aan het uitvoeren van het 
onderzoek. 

3.3.5 Zijn er verder nof! klinische dinf!en die ... ... 
Wat in ieder geval van belang is, is dat het systeem kan communiceren met een PACS omgeving. 
En wat wel een issue is, is de postprocessing. Voor de meeste klinische toepassingen is dat niet 
nodig en levert het apparaat beelden die je in een PACS systeem kunt inlezen en bewerken maar 
voor functionele onderzoeken, denk dan bijvoorbeeld aan spectroscopie, of fMRI, of aan 
angiografie. Daar moet je allemaal aan postprocessing doen. Dat kan bijna allemaal op het systeem 
zelf, maar dat is niet praktisch, want dan gebruik je de console om de postprocessing te doen en dan 
kan ie geen patiënt scannen. 
Het zou dus eif[enlijk mof!elijk moeten zijn dat dat op de workstation kan plaatsvinden of elders? 
Ja. In ieder geval dat daar een adequate oplossing voor wordt bedacht. Bijna alle vendors hebben 
daar een oplossing voor, maar de gebruikersvriendelijkheid van die oplossing is ook wel van 
belang. Uiteindelijk zal dat bijna nooit van doorslaggevende betekenis zijn, omdat er ook altijd wel 
oplossingen zijn in het public domain. Maar voor de patiëntenzorg is dat vaak weer wat lastiger 
omdat dat niet communiceert met het PACS. Dat is dus wel een issue, maar totnogtoe heeft dat 
nooit zwaar mee gewogen, maar wanneer bepaalde applicaties meer klinische toepassing gaan 
krijgen, wanneer je de resultaten van de postprocessing ook in je PACS wil bewaren, wordt dat wel 
een punt. Angio gebeurt nu standaard, maar spectro bijvoorbeeld nog niet. In ieder geval het is ook 
niet uit te voeren in DICOM formaat en we kunnen die resultaten daarvan ook niet in het PACS 
bewaren. Dat zijn relatieve nadelen waar ie nu wel mee geconfronteerd wordt. 

3.3.6 Nog andere zaken, wensen, voordelen die de scanner moet hebben/opleveren? 
Wat natuurlijk wel een punt is, is dat we kijken wat de lifespan is van een scanner. Hoe staat de 
scanner in het programma van de vendor, daar kom je natuurlijk nooit helemaal achter, want ze 
zullen nooit zeggen "U bent de laatste die er een koopt en daarna doen we de fabriek dicht". Maar 
dat zijn natuurlijk wel dingen die je wil weten. Dat speelt bij de grote vendors wat minder, maar bij 
de kleine vendors is natuurlijk altijd de vraag in hoeverre blijft zo'n bedrijf bestaan. Je wil toch dat 
je 6 tot 8 jaar het zo'n systeem zeker vooruit kunt. Maar dat er dus ook upgrades zijn en dat het 
systeem verder ontwikkeld wordt. En dat je niet een systeem koopt wat klaar-af is niet meer 
doorontwikkeld wordt. 

3.3.8 Zijn prijzen van zaken als upgrades en opties nog van belangrijke invloed? 
Ik denk dat je dat zou moeten vragen aan iemand van inkoop, die onderhandelen namelijk over 
geld, dat doen WIJ niet. Maar het zal zeker in de onderhandelingen meespelen, want de 
onderhandelingen gaan vaak over dat soort dingen. In hoeverre zitten upgrades erin, in hoeverre 
kunnen eventuele nog additionele coils gekocht worden, of extra applicaties. En als de prijs lager 
is, dan kan meer, maar ik denk dat het primair zo is dat een offerte aan de specificaties moet 
voldoen. Zijn er dan meerdere offertes de aan de specificaties voldoen dan is het de goedkoopste 
die het krijgt. En dan kun je vervolgens met die goedkoopste kijken in hoeverre je nog extra kunt 
doen en of ie nog meer kunt krijgen. 

[Scoring and closure] 
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Interview DiaSana Radiologist / Manager 

[lntroduction to the research] 

4.1.1 Wat zijn uw belanzrijkste taken en verantwoordelijkheden binnen DiaSana? 
Binnen DiaSana zijn we natuurlijk met zijn vijven, of met zijn zessen, waarvan vijf radiologen. 
Binnen DiaSana heb ik natuurlijk een medische taak, ik moet zorgen dat er verslag komt, dat is één 
van mijn primaire taken, en hier binnen DiaSana regel ik de PR, de website, een beetje meer van de 
marketing kant en het automatiseren hier. Alles wat maar een beetje met computers en dat soort 
dingen te maken heeft, de automatisering dus, de websites, daar heb ik mee te maken. Zeg maar de 
naamsbekendheid naar buiten voor een groot gedeelte, daar komt het eigenlijk op neer. Ik bemoei 
me niet met de financiën of afrekenen, dat soort dingen doet weer een ander van ons; iemand 
anders doet het foldermateriaal, en ik zit dus voornamelijk daar in. 
" 1 L - 1 . .r ·' - J .• , _ ') - ~ ..... ..... ·~ .... -
Ik bee m 199~ m 91,ütslaeà begseeee Faàislsgie te sruàeFee. Ie 199+, eieà 199+ bee ik 
afgesruàeeFà. EF kwam eee plaats VFij ie Nijmegee, àus ik zit àaaF vaeaf 1998, sieàs 1998 bee ik 
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IIE was ëHBG aFts ee assisteet ehiFuFgie ie BFeàa ee ik zseht eigeelijl" eee spleiàieg ehiFUFgie 
aae•,,ael"elijl.,, maaF eF •,1ras tsee eee maaeàelijlrne test ee àaaF meest je '•'88F slagee ee àae mseht je 
meeàsee. 9aaF was ik wel ,,,ssF geslaagà, maaF tsee k,,,,,am ik sp eee waehtlijst teFeeht met àe 
meàeàelieg eF zije eeg ~() ,,,,,aehteeàee "'88F u. l.Vaet 1:1it àie gFSte gFsep àie àie test meest àsee 
kszee ze eF maaF l+, ee eF •;,,aFee eF 4() àie àssF àie test kwamee. ëe alleee àe eeFste l+ .... Je 
mseht àae .,,slgeeà jaaF ,,,,,el weeF speieuw meeàsee, maaF ik was seEleFhaeEI ~() ee ik Elaeht vae ja 
ik lrne wel waehtee elk jaaF tstàat il" eF eieàelijk ElssFheee !.,wam, maaF strnks bee il" te suEI ee Elae 
lrne il" het helemaal sehuEIElee. ll" meest àus iets aeEleFs gaae zsel"ee ee Faàislsgie Elat iBteFesseeFEle 
me eigeelijk al eee beeije, ee ie militaiFe Elieest ie ëgypte zat ik met eee aaetal AmeFikaaese aFtsee 
ee eeeije ElaaH'ae was Faàislsgie gaae sruEleFee ie :\Vashiegtse 9G ee tsee bee il" ElaaF ge•,1,,eest, eee 
maaeà ee il" Elaeht .,,ae eau Elit is Elae tseh wel mssi. SsllieiteFee àus, ie ±'leEleFlaeEI bee ik Elus hieF 
ee àaaF gaae ssllieiteFee ee ElaaF k:Feeg il" al te hsFee .,,ae eee rnàislssg ,,,ae eau: Ie ±>leEleFlaeEI, wil 
je aae Ele bak ksmee, meet je tseh eee beeije eee kFUiwagee hebbee, familieliEI sf zsiets ... Ik Elaeht 
"'ae esH, Elae pFSbeeF ik het buiteelaeEI maaF. Ik spFak geee 9uits, maaF ik heb ge•,1r00e àe {)eutsehe 
ëstkameF gebelEI ee gezegEI .,,ae stl:!HF maaF eee lijst met alle 013leiàiegee. Ik haà Elestijàs eee patiëet 
sp Ele afàelieg Elie ssFspFSekelijk 9uits was ee Elie heeft mije ssllieitatiebFief gesehfe•,'ee, ,,,,,aet ik 
lrne geee {)1:1its. Tsee bee ik bij twee ueiYeFSiteitee ie 91:1itslaeEI aaegeesmee ee ik lrne meteee 

,.... ·- --- \. _ r, · : _ __ 11· _ : .. _ .. : . _c ·--. --- , .. - -··· 

4.2.1 Laat ik doorgaan met het aankoopproces van een MRI scanner, hoe heeft dat er hier grofweg 
uitzezien? 
We hadden natuurlijk via het Canisius al contacten met Philips omdat daar ook een aankoopproces 
van start was. In het Canisius toen met Siemens en met Philips. En wij hadden al iets gehoord van 
een Open MRI die er op de markt zou komen en omdat wij ons ... omdat er in Nederland meerdere 
privé-klinieken zijn moet je je onderscheiden van die anderen, ergens mee. In Nederland zijn straks 
genoeg MRI 's; gesloten MRJ ' s, dat zal het probleem niet gaan worden. Dus Je moet Je 
onderscheiden van de rest en een beetje een nichemarkt erbij gaan pakken om verzekerd te zijn van 
klanten in de toekomst als die concurrentie wat meer gaat toenemen, en dat gaat gebeuren. Dus wij 
hebben toen als groep van vijf besloten om, of van zes dan eigenlijk, besloten om voor die Open te 
gaan omdat dat voor ons toch een garantie is dat wij kunnen blijven bestaan. Toen dat besluit 
eenmaal genomen was, zijn we ook met de hele groep, met alle zes, er echt voor gegaan, ik bedoel 
er waren geen twijfels dat we een ander apparaat wilden, we besloten echt van nou dit moeten we 
hebben anders red je het niet op de lange duur. Toen zijn er wat gesprekken geweest met Philips, en 
er waren geen MRI's beschikbaar toen voor de Nederlandse markt, maar wel een aantal onderweg 
naar Amerika, want die waren door Amerikanen besteld. En daar hebben wij , vooral Rob Rongen 
heeft in die onderhandelingen gezeten, wij gevraagd of we niet een zo 'n apparaat mochten en toen 
hebben we deze dus gekregen. En voor ons is dat heel belangrijk, vanwege het unieke ervan in 
Nederland en de komende jaren nog steeds uniek. Dat is voor ons toch heel belangrijk, je gaat 
concurrentie kriigen en daar moet ie ie toch van onderscheiden. 

4.2.2 Jullie zijn met zijn zessen daar echt als ondernemer inRestapt? 
Jazeker, met ziin zessen. Iedereen heeft daar een bedrag ingestopt en een BV ongericht en eigenlijk 
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weinig wetende, maar gewoon begonnen en gaandeweg ontdek je dat allerlei dingen nog geregeld 
moeten worden en van alles nog ... vergunninkje dit, verbouwinkje dat, er moest van alles 
gebeuren, maar dat leer je dus terwijl je bezig bent. En dat kan ook wat tegenvallers opleveren. Dat 
de verbouwingskosten echt meer zijn dan geschat, echt extreem meer. Allerlei extra voorzieningen 
die je voor een MRI nodig hebt wat je niet incalculeert. Dat is op zich wel jammer eigenlijk. Philips 
is natuurlijk gewend om met ziekenhuizen zaken te doen, en ziekenhuizen hebben natuurlijk een 
stroomvoorziening en het technisch-logistiek verhaal al kant en klaar liggen. En als zij aan een 
ziekenhuis leveren hoeven ze daar geen rekening mee te houden, alle ziekenhuizen hebben wel een 
stroomvoorziening of iets dergelijks. En daar sta je niet bij stil wat er hier noodzakelijk is. 
Natuurlijk hoor je dat natuurlijk achteraf, en dan weet je dat, het zal ook wel, maar in je begroting 
en in Philips ' begroting voor het installeren van zo 'n apparaat; zij leveren ook een begroting, van 
dat en dat heb je nodig en dat en dat aan ruimte, kwam dat niet in terug. Het zou natuurlijk wel 
handiger zijn geweest wanneer je meer die particuliere markt opgaat, meer die kleine ondernemer 
markt op gaat dat die niet altijd de voorzienig hebben zoals een ziekenhuis dat standaard heeft. Er 
is hier een elektriciteitskast gekomen, dat soort dingen, kabels hier, krachtstroom, weet ik veel wat 
allemaal. En dat wordt gepresenteerd als ware het een kwestie van een draadje door trekken. Maar 
er zitten nog wel wat dingen aan vast. 

4.2.3 Maar jullie hadden alle zes een ~elijke stem in welk avvaraat het uiteindelijk zou worden? 
En eigenlijk was dat, omdat wij voor dat bepaalde apparaat gingen, eigenlijk unaniem voor die 
Open MRI. Als we nu niet voor die Open MRI waren gegaan dan denk ik dat er nog wel wat 
verdeeldheid zou zijn geweest. Ik weet wel dat ik en nog een andere jongen een beetje Siemens 
minded waren; ik ben ook met Siemens opgeleid. Ik denk dat door het Open MRI dat het unaniem 
was, maar als het een gesloten systeem zou zijn geweest dat het nog wel wat verdeeldheid. 
Waarom dan juist Siemens? 
Robuust apparaat, degelijk; wat ik van vroeger herinner: weinig uitval. Bedrijfszeker, zeg maar, dat 
is mijn indruk van vroeger. 
Eigen indrukken zijn dus ontzettend belangrijk? En hoe zijn die indrukken van Philips, omdat j e in 
het Canisius werkt met Philips? 
Bedrijfszekerheid was, dat is Philips in het algemeen hoor, andere Philips apparaten ook, daar heb 
ik het gevoel dat het iets minder bedrijfszeker is. Toch iets meer gedonder ermee. We hadden een 
oud Siemens doorlicht apparaat, en dat was een oud beestje maar deed het altijd, en modernere 
Philips doorlicht tafels waar elke keer wat mee was, een foutmelding of. .. 
Je ziet dat, en ik denk dat dat een beetje bij Philips altijd is, dat is een beetje mijn algemene indruk 
van Philips, is dat die verkopen het apparaat al voordat ie klaar is. Dat doet de industrie ook, dat 
gebeurt overal, het is zo 'n concurrerende markt dat iedereen dat wel doet, je moet wel. Maar ik heb 
het gevoel bij Philips dat af en toe het apparaat nog niet helemaal uitgetest zeg maar. En als ie dan 
hier vier keer quenched, vier keer de helium afblaast, dan wordt ik weer bevestigd in mijn ... zo van 
hier Philips er zit nog ergens een kinderziekte, een probleempje, en dat zie je toch vaker bij Philips. 
Dat gevoel heb ik, ik weet niet of het zo is, maar dat is wel het gevoel dat ik heb. 

4.3.1 We hebben al een aantal voordelen die een MRI scanner met zich mee moet brengen genoemd, de 
bedrijfszekerheid is belan~rijk .. . .. . 
Zeker in zo'n markt, want een ziekenhuis zegt zoiets van, je doet maar iets, het ziekenhuis loopt 
daar niet mee weg, maar wij hebben juist. .. voor ons is het heel belangrijk, wij kunnen geen nee 
verkopen. Mensen komen uit heel het land, die komen uit Amsterdam, uit Groningen, dat is zo 
lullig als die hier verschijnen en dat het apparaat niet werkt. 
TT 

, _____ 
. 11, - .. ') 

_. ___ ·- -· -
60 seel megelijk:. .. i':0 gaHw wij meFkee àat et a1313aFaat eiet wefkt, ee àat is eat½ftfflijk .,,aak ' s 
eaehts ef ie het '"''eekeaà geàeHFà, ea als je àaa em g H\ff ' s meFgees hief staat, ea àat àiag àeet het 
niet, àaa ,,,,,eFàt eF als een gek geàelà Haaf àe mensen ee he13ee eeg àat i':e eee meàiele bij i':ieh 
heèàee i':eàat je àie eeàe1=weg al k½fflt terugst\ffee. ëe eF v,•eFàt eattfHFlijlE i':e seel megelijk een 
afs13Faak gemaakt ee àeseeeàs weFàt eF 's a11•eeàs e13ee gegaae em ie te halee. I}½fs als i':e 'e 
aj3j3afaat Hit\•alt, is het eaaF àe klaet tee eat\f½fflijk heel àelaegFijk àat je àie meet èeFeil.:ee, àHs ie 
13aeiek seel èellee .. . ëe je meet wFgee àat i':e eee alternatief lrrijgee, àHs je meet ' s a\•eeàs e13ee, ,_ - ·· _, ._ --L - -' ·- '._ ~- L 1 
,- - -- --- -- ·-

4.3.2 Is het een belangrijk verschil met een ziekenhuis dat j e toch meer spreekt over klanten/cliënten in 
plaat van patiënten? 
Jaja, dat is een belangrijk verschil ja. Wij moeten ons echt onderscheiden van de rest en mensen 
moeten echt gaan denken van zo, dat is een goede kwaliteit beelden, of hé dat zijn mooie plaatjes, 
of dat levert goede service, of daar kunnen we snel terecht, het verslag werkt snel, de patiënten 
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vinden het prettig hier, ze moeten hier op hun gemak voelen, zo van dat is leuk daar, dat is niet 
klinisch. 
Is dat inderdaad belanf?rijk? 
Ja, ik denk het wel, ik hoor het ook van patiënten hier hoor, het is niet zo als zo'n eng ziekenhuis. 
De ziekenhuissfeer die je wegneemt is rustgevend voor mensen. Vooral de claustrofoben 
enzovoorts, die voelen zich er wat prettiger bij. Alle kleine details. 

4.3.3 En aan het avvaraat zelf? 
Ik merk toch dat een grote groep van de claustrofoben, je hebt gradaties in claustrofobie, een op de 
tien is wat claustrofobisch, zelfs iets meer dan een op de tien mensen denk ik wel. Ik heb daar 
studies van opgezocht op internet en daar ben ik getallen tegen gekomen van tussen de 15 en 30 
procent. Dat is een hele vage brede groep. Daarvan is er een aantal, dat is maar een hele kleine 
groep, een heel klein percentage; maar een 4/5 per 100, die er echt niet in durven. Die zijn zo 
claustrofobisch dat ze niet in een gesloten MRI durven. Die zul je ook niet in een Open MRI 
krijgen. Maar dat ligt ook aan het onderzoek natuurlijk. Als je niet met je hoofd er in ligt, dan heb 
je het niet. Maar de groep van een beetje claustrofobisch dat gaat allemaal zonder problemen hier 
hoor. Er zijn echt een hele hoop mensen waar het hier gewoon geslaagd is en waar ze met 
medicatie in een ander ziekenhuis moesten, hoeft dat hier dus niet. Dat is toch een grote groep. Ik 
zou zeggen zo'n 10-15 % durft er niet in, in een gesloten. Die durven er hier wel in, en wat we nog 
overhouden is een klein groepje van 3 % wat er uiteindelijk toch niet in durft. Tenminste dat is een 
globale schatting. En daar hoef je het apparaat niet voor te verbeteren, dat is een groep die 
onbereikbaar blijft. De bouw, de structuur van de MRI is zo dat je natuurlijk gebonden bent aan de 
technische specificaties. Maar die diehard claustrofoben die kan je niet ... , dan moet je zoveel 
aanpassen ... tenminste ik ben geen technicus, maar ik denk niet dat .... Die blijven er nog wel een 
paar. En volledig open MRI bestaat niet, zal voorlopig ook niet bestaan, dan zou je eigenlijk de 
hele ruimte een groot magneetveld moeten maken. 

4.3.4 We hebben de voordelen voor de patiënt redelijk uitvoerig besproken, en als ik dan denk in termen 
van klinische voordelen, en belangrijke aspecten aan een MRI scanner, wat moet een MRI scanner 
hebben óf bren5<en? 
Het mooiste zou zijn dat een apparaat betere beelden produceert dan welk apparaat dan ook. Dat 
kan je natuurlijk ook doen als je een 3T hier neer zet ofzo. Dan zit je met de prijs van zo'n apparaat 
weer, dus ik denk dat prijs-kwaliteit, dat moet een standaard apparaat evenaren. Je hebt een 
heleboel l.5T's in Nederland en ik denk toch dat als je een apparaat koopt dat je moet kunnen 
concurreren met de overige apparaten, ik denk dat dat heel belangrijk is. Zeg maar, gemiddelde in 
Nederland, zo ongeveer 1.5T, die kwaliteit moet je kunnen evenaren, want je kan niet met beelden 
aankomen die minder zijn, want die klantengroep van ons die pikt dat niet. Die zegt van jongens 
dat zijn flut beelden, wij gaan naar iemand anders toe. De klanten zijn dan de specialisten, de 
referring physicians. 
Ziin die belanf[riiker dan de patiënt op zich? 
Even denken, ja want een patiënt die kun je natuurlijk een CD met beeldjes geven en die denkt van 
dat is allemaal prachtig, maar de referring physician die ziet het verschil, die heeft er verstand van. 
Die denkt van: dat is kwaliteit en dat niet. Dus ik denk dat dat in kwaliteit; beeldkwaliteit het 
belangrijkste is. En de referring physicians die zorgen voor de klandizie. 

4.3.5 Moet ik dat zien dat er een soort van contracten tussen zijn of is het meer dat de referring 
physician op dit moment tevreden is over DiaSana in termen van beeldkwaliteit en 
patiëntvriendelijkheid, dus hij ze5<:t ik wil mijn patiënten daar wel naar toe sturen? 
Ja, we hebben geen contracten, het is meer zo, van ze weten dat wij bestaan, tenminste, lang niet 
allemaal, maar het gedeelte dat nu verwijst weet dat we bestaan. Ze weten dat de beeldkwaliteit 
voldoende is . Wat ik wel van hun merk is dat - naast beeldkwaliteit - sturen wij CD's op met 
viewing software erop. En je merkt dat ze daar allemaal niet zo goed mee om kunnen gaan. De 
ziekenhuizen zijn vaak afgeschermd. De viewing software van Philips is web-based, dus die maakt 
gebruik van Internet Explorer van het ziekenhuissysteem en dat is vaak afgeschermd. Je moet door 
allerlei beveiligingswaarschuwingen, 'accepteert u ActiveX elementen'. Daar moeten we eigenlijk 
standalone software voor hebben, die volledig zelfstandig draait. Het moet niet zo zijn dat. .. 
ziekenhuizen hebben natuurlijk vanwege de privacy hun Windows systeem flink afgeschermd en 
zo gauw het programma Windows onderdelen wil gaan gebruiken, geeft ie waarschuwingen en 
sommige ziekenhuizen hebben het zo afgeschermd dat niemand er iets mee kan. We hebben er een 
paar die bellen van ia jongens ik kan die beelden niet zien. Ik kan ze niet openen. 

4.3.6 Wat voorformaat zijn die beelden dan? 
Dat is DICOM. De Philips viewing software die start Internet Explorer op van de gast. Die maakt 
gebruik van Internet Explorer van de gast. Er zit dus een programmaatje op de CD, en die start 
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Internet Explorer op en die doet daar iets mee om die beelden te kunnen bekijken. En dat is 
natuurlijk wel heel slim voor iedereen thuis op de computer, maar ziekenhuizen hebben 
beveiligingen ingebouwd en vaak gaat dat niet dus dan belt de specialist en die zegt: ik kan de 
beelden niet openen en dan zeggen wij : Meldt u zich bij de automatiseringsafdeling van uw 
ziekenhuis, die moet het oplossen. En dat gaat allemaal niet zo soepeltjes in zo'n ziekenhuis. Er is 
natuurlijk inmiddels al zoveel software op de markt, het Canisius heeft dat goed geregeld, die heeft 
gewoon een aantal viewing software pakketten zitten. Zo van als het dan niet lukt met die, dan wel 
met die, want we krijgen van alle ziekenhuizen vandaan CD 's. Ik heb er zelf inmiddels een beetje 
verstand van en dan gaat het wel op zijn tijd. Maar je moet er van uit gaan dat de meeste artsen 
computer analfabeten zijn, en dat zij het probleem niet zelf op kunnen lossen. Als het mij niet zou 
lukken, dan zou het me wel via een omweg lukken, maar dat is wel een belangrijk punt. Ik denk dat 
het voor Philips ook heel belangrijk is dat wanneer jij een product neerzet, dat je ook de 
randproducten, natuurlijk een vergeten hoekje, je hebt je MRI er komen mooie beelden uit en 
jongens het is gelukt, klaar. Maar dat is het niet, jouw software, jouw viewing software moet ook 
aandacht krijgen, want je moet niet vergeten dat jou beelden aangeboden worden aan een klant 
ergens. 

4.3.7 Dus die viewing software is een stulqe gebruiksgemak, niet zozeer voor jullie zelf als wel voor jullie 
referring physicians. Als ik nu kijk naar het gebruiksgemak voor jullie zelf. Welke aspecten moet 
een MRI scanner nu hebben, welke voordelen moet het met zich mee brengen? Dit kan van user 
interface tot de bediening van verschillende protocollen tot .... 
Nou ja, dit zijn ontwikkelingen die Philips natuurlijk al aardig onder de knie heeft, je hebt 
ExamCards en SmartExam, die er aan zit te komen; dat het apparaat zelf al instelt dat het altijd de 
goede hoek neemt. Ja en de interface, ik vind het wat verbeterd, ik werk er natuurlijk minder mee. 
Grappig is dat de oude versies ... ik was natuurlijk een Siemens apparaat gewend en ik kon dat 
bedienen, geen punt, dat was zo easy, zo makkelijk, je kon daar onderzoek op doen, helemaal in 
mijn eentje, ' s nachts desnoods, tijdens mijn opleiding, en ik zie het Philips apparaat voor het eerst 
en de oude software, die er vroeger op zat was zo onoverzichtelijk. En ook zo vaak onlogisch. 
Mensen hebben een soort Windows-achtige hersenen ontwikkeld. Dus als je een menu structuur 
ziet, dan ga je iets openen en zoeken en als je iets wil doen dan weet je al automatisch van: ho 
wacht even, dat zal wel onder bestand staan of onder edit, dat zit er gewoon automatisch in. Dat 
vind ik nu echt een functie die daar zou moeten zitten. Philips had daar een bepaald onlogica in 
vroeger, en nu is het meer een beetje een Windows-achtige structuur heeft het gekregen en dat 
maakt het toch wel makkelijker ia. Makkelijker te leren, makkelijker te bedienen . .. 
Is het belanf!rijk dat het makkelijk te leren is? 
Ja, je moet geen boekwerken door hoeven te nemen om het te kunnen bedienen. Je moet hier 
natuurlijk met een kleine groep - als je 1 of 2 man personeel hebt en er gaat een griepvirus rond en 
er worden er 3 ziek - dan moet je een alternatief hebben. Dan moet de software van Philips 
eigenlijk zo zijn dat je snel iemand kan laten invallen en in ieder geval basisonderzoeken kan laten 
doen. Je moet natuurlijk geen hele gekke dingen gaan doen, maar het moet natuurlijk wel een soort 
van zo zijn dat het op te vangen is. In een ziekenhuis heb je natuurlijk minder problemen, daar heb 
je 100 man personeel waarvan er 30 - 40 zo'n ding bedienen. In dit soort periodes als vakantie, of 
met ziektes, dan haal je iemand anders erbij van het personeel. En bij dit soort kleine 
ondernemingen moet software veel meer in dienst staan van de bediener of de gebruiker dan in een 
ziekenhuis. 
LJ_,._,._ __ ·-- _, _____ 
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4.3.8 Belangrijk voor jullie is wel jullie patiënten insteek en het onderscheiden zowel naar de patiënt als 
naar de referrinR physicians. MaR ik concluderen dat dat belanRrijke aspecten zijn? 
Ja, dat speelt in een ziekenhuis minder, je hebt je eigen orthopeed in je ziekenhuis, je eigen 
chirurgen, en ie eigen neurologen. 
Hebben jullie die ook niet? Hoe Raat dat dan ? Het lijkt me een moeilijk situatie zo. 
In een ziekenhuis accepteren ze gewoon de beelden en kunnen ze zeggen van: nou ja, god ... Zij zijn 
niet kritisch want 'This is what you get' alsjeblieft: dit zijn de beelden. En een clinicus in een 
ziekenhuis zal naar zijn eigen radioloog toe, zijn eigen MRI toe, niet kritisch zijn. Ze zullen wel 
eens een keer een opmerking maken van nou god, ik zag laatste beelden uit het Radboud ziekenhuis 
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of daarvandaan die wat leuker waren, maar die zijn veel meer geneigd om te accepteren wat er is. 
En dat is natuurlijk een totaal ander verhaal. Je moet zorgen dat het zo goed is als, of beter is als, 
een standaard l.5T in Neerland, anders gaan ze weer bij je weg. 

T ·- ,. n. 1 .11 ,,,_,,7 .•. ? 
.1. -- - .,.., m • 

Die is nu goed. In het begin hebben v,·e wat problemen gehad. De gewrichten zijn geweldig. Ik 
--- .J -~ • .J.1 • . 1 .u· - _,. - ... 

4.3.9 Wat is eif!enliik ie sl)ecialisme? 
Neuro, ik zit in de neuro, ik vind hersens ook topkwaliteit, maar waar wel eens wat problemen mee 
zijn is de cervicale wervelkolom, dat merk ik wel. Maar goed er zitten natuurlijk af en toe wat 
dikkere ... , we hebben natuurlijk ook een populatie die moeilijk ... alle dikkerds van Nederland die 
komen naar ons toe, en de claustrofoben die bewegen net iets meer, omdat ie bang is en dikkerds 
die past niet in een gewone gesloten. We hebben natuurlijk een apart groep die moeilijkere af te 
beelden is. 

4.3.10 Is het een belangrijk aspect, het bewegen van de patiënt, dat men makkelijker stil kan liggen? 
Minder artefacten daardoor? 
Dat is echt heel belangrijk, ze moeten echt niet gaan bewegen. Claustrofoben die willen nog wel 
eens een beetje trillen ook. Die kunnen niet stil blijven liggen, omdat ze al moeite doen om er in te 
blijven 
Is dat nu beter hier dan in een normale scanner of bliift het enf! voor hun? 
Het blijft eng voor hun, maar ik moet zeggen, ik denk ook dat je het zo moet zien: in een gesloten 
durven ze helemaal niet. Die mensen gaan er 30 seconden in en het is afgelopen, het gaat echt niet. 
En hier houden ze het vol, af en toe met wat trilling of angst of ... maar ze houden het vol en je kan 
een diagnose stellen. Maar dat is een klein gedeelte van die 10-15% heb je er 1-2 % die beweegt en 
daardoor krijg je mindere beelden en dan heb ie die 3 % die ik net ook al noemde. 

4.3. 11 Hebben iullie moeite om de daf!en vol te kriif!en? 
Hier niet, nee op dit moment niet. We kunnen onze wachttijd nog op een week houden. Dat hebben 
we een beetje gesteld, want wil jij concurreren met anderen, dan moet je dus binnen een week 
terechtkunnen. 

4.3.12 Stel ik moet nu een scan van knie maken, dan kom ik normaal gesproken op een wachtlijst. Kan ik 
dan hier binnen een week terecht. Ziin er dan extra kosten ? 
Nee, wij rekenen wel iets voor. .. naar verzekeraars rekenen wij gewoon CTG tarieven. Het is wel 
zo dat als je claustrofobisch bent of te dik bent dat we wel extra kosten rekenen. Die kunnen 
nergens anders terecht en wij moeten natuurlijk ergens ... Als je zo'n apparaat neerzet begroot je op 
een aantal onderzoeken per jaar. Toen we startten zeiden we van 3 - 3,5 duizend onderzoeken per 
jaar moeten we kunnen halen. Nu ja dan moet je dus iets met je prijs gaan doen als jij bij een 
verzekeraar niet meer gaan vragen voor een gewone patiënt - de verzekeraar die zegt van: ja, dan 
stuur ik de patiënt naar Amsterdam, want die zijn goedkoper - en jij moet marktconforme tarieven 
hanteren. Dat wordt moeilijk als jij maar 3 - 3,5 duizend patiënten kan doen per jaar, dan moet je 
dus ergens anders geld vandaag gaan halen om het betaalbaar te maken. Dan gaan we dus iets meer 
vragen aan claustrofoben en te dikke mensen. Dat doen we op dit moment en verder hebben we 
hier op dit moment Prescan, die hebben de woensdag en de vrijdag bij ons ingekocht. Die sturen ze 
naar ons toe. We zijn binnen een week beschikbaar, je krijgt een gesprek met de radioloog: de 
patiënt bespreekt van tevoren nog een paar details en dan gaat ie de scanner in en bespreken we de 
beelden. De mensen krijgen dan een hele goede service, ze horen meteen al of er iets verder moet 
gebeuren. Dat zijn voor ons arbeidsintensieve dagen, maar dat is ook een tarief dat heel anders ligt 
dan verzekeringstarief. Dan zit je op een 300 zoveel euro per scan. 
c: .• ; - ,. _, 1 1. .. Pl ~- -• • u -- -- .. ' "./ ' 

WQ .... G+G bepaalt dat en +on bitjes die weet dat wel. Dat kun je 1,1,·el opzoeken. ~:rn zoiets in 
ieder ge\·al. Bn daar \'ragen we ~QQ ... rond de ~QQ à ~§Q euro per scan. \Vat je ziet is dat Prescan 
zelfs 4QQ vraagt, maar die is waanzinnig 1,·eel kwijt aan marketing: Harry Mensch, de +elegrnaf, de 
,--,_, . .r .1 .. • 1 ---' L ". ---- ,_ . .1 U T" --- ,-,_ ., . - ' -· --· ., u ~ ~ ... 

4.3.13 Marketing is natuurlijk een belangrijk aspect. Zouden jullie daar hulp bij kunnen gebruiken vanuit 
de fabrikant? 
Ik denk vanuit Philips wel; we hebben een marketing man hier gehad. Want als je een onderneming 
start dan zie je dat allerlei interessante mensen zich melden of zeggen van 'ik heb nog wel een leuk 
idee voor jullie ' .. Dan ga je eens een keertje vergaderen en een brainstorm avond en goed idee, 
marketen, wat zijn je producten, wat zijn je klanten blablabla. En dan gaandeweg het trjaect komt 
de eerste rekening binnen en dan denk ik van: ja, dat is dan zoveel 1000 euro, alleen maar voor een 
beetje lullen 's avonds. En dan ga je die man vragen van hoe gaat het traject er verder uitzien dan. 
Dan blijkt dat die er gewoon voor zorgen dat er gewoon vergaderingen , overleggen, brainstorm 

Appendices 49 



PHILIPS 
Master Thesis I T.C.M. van Heesch I Philips Medical Systems I Magnetic Resonance sense and simplicit 

sessies, concepten, ontwerpen, aanpassing over ontwerpen en daarna pas de markt op. Dan ben je 
een half jaar verder. . . Ze kunnen wel sneller werken, maar je ziet dat bij een startende ondernemer 
iedereen denkt: nou daar kan ik wel wat geld halen. Iedereen is natuurlijk commercieel en wil 
natuurlijk ook wat verdienen, maar je ziet bij dit soort jongens dat ze nogal graag geld graaien. Dat 
zagen we ook bij onze folderontwerper, dat is een tekst writer, een Neerlandicus die dat allemaal 
regelde, maar die had haar vaste ontwerper erbij en dan gaan ze het balletje heen en weer tikken. 
Beetje ontwerpen, beetje tekstueel en dat gaat dan heen en weer, en dan worden er zoveel uren 
geschreven. Dat merk je als-beginnende ondernemer. En het zou wel leuk zijn als dat vanuit Philips 
kwam. Het is natuurlijk voor Philips heel belangrijk, want onze marketing is natuurlijk Philips' 
marketing eigenlijk, voor een groot gedeelte. Het is voor Philips heel belangrijk dat wij goede 
beelden en reclame maken, want het is reclame voor hun apparaat, naamsbekendheid. Dus het is 
een symbiose, Philips helpt ons en wij helpen Philips. Wij moeten ervoor kunnen zorgen dat het er 
goed uitziet die plaatjes, want dat is ook goed voor Philips. Er staat niet voor niets op onze CD-
tjes ... Dit krijgen de physicians thuisgestuurd. [CD] Daar staat wel eventjes Philips Medica! onder, 
en zo komt dat binnen bij physician. Het ziet er gewoon goed uit. We hebben dat ook echt gewoon 
goede kwaliteit laten afdrukken. Een goede foto van het apparaat dat ze al automatisch informatie 
van het apparaat bij zich hebben. De specialist houdt dit papiertje wel. De klant komt met ik heb 
een MRI laten maken, en het papiertje blijft liggen. En hij denkt och dat is wel handig en ik stop 
het maar in mijn bureau la want mijn volgende patiënt die claustrofobisch is, kan eens even kijken 
en zien dat er ook open MRI's bestaan tegenwoordig. Frank Kemper, die de folders doet, heeft dus 
via-via weer een drukker gevonden die nu de folders doet; maar dat weet je dus in het begin niet dat 
mensen uit zijn op je geld. Je moet je opstartkosten zo laag mogelijk houden, want het moet toch 
een keertje worden terugverdiend. 

4.3.14 En het financiële aspect, is dat een belangrijke? We kwamen er eigenlijk al op via de opstartkosten, 
want het lijkt me een ander verhaal dan in een ziekenhuis? 
Jazeker, in een ziekenhuis, heb je ineens een gat in begroting en dat is het. Er is niemand 
verantwoordelijk en het heeft geen directe gevolgen. Als je in een ziekenhuis zo'n apparaat koopt 
dat 300k duurder uitvalt, dan krabt de Raad van Bestuur zich eens achter de oren en dat is het, maar 
geen kip die ontslagen wordt of dat er eens gezegd wordt van: klootzak hoe heb je dat nu kunnen 
regelen, dat gebeurt niet in een ziekenhuis. Dat is enorm bureaucratisch allemaal. Maar hier is het 
shit en voel je het zelf. Dat hebben we verkeerd gedaan, of hadden we moeten zien aankomen. Je 
hebt er hier veel directere consequenties daarvan. In een groot log bureaucratisch apparaat is 
niemand verantwoordelijk. En wat betreft die startkosten, wat ik net al zei over die elektrische 
installatie en die koeling, die aparte koeling, ik denk dat je daar raad kunt gebruiken. Waar een 
ziekenhuis daar waarschijnlijk ook makkelijk aan die eisen kan voldoen is dat hier anders geregeld. 
Er lopen toch weer waterleidingen die de warmte moeten afvoeren en dat vertelt Philips ook, er zijn 
bepaalde technische specificaties, maar omdat ze natuurlijk vaker met dit bijltje hakken kunnen ze 
misschien ook beter inschatten wat die kosten zijn. Even naar de klant toe van: als je hier mee 
begint, vergeet niet die extra koeling, vergeet niet die extra stroom, ik denk dat het ook een beetje 
een waarschuwende functie is. Je kunt een apparaat natuurlijk verkopen en zeggen van hier is het 
apparaat en dan kom je met een marktconcurrerende prijs, want zo duur is het apparaat, maar als je 
erbij zegt van: houdt rekening met data handling, data transport. Als je dat allemaal moet regelen 
dan komt dit er nog bij aan kosten en dan wordt jouw product alleen nog duurder. Dat is natuurlijk 
niet zo handig, verkooptechnisch gezien. Dat zal elk bedrijf doen, dat zal Siemens doen dat zal GE 
doen. Maar ik denk dat je de klant wel een seintje kan geven. Dus zo duur is het apparaat, maar 
houdt rekening met de extra voorzieningen die allemaal nodig zijn. 

4.3.15 En het hele kostenplaatje op zich, is dat nog een belangrijk aspect/voordeel? Of hadden jullie meer 
zoiets van wij kiezen voor die Open MRI en ... 
Wij kiezen voor die open MRI. Het is natuurlijk wel duurder dan een gesloten apparaat. Ik bedoel 
we hadden ook een tweedehands 1.5T misschien ergens kunnen krijgen en dan was dat veel 
goedkoper geweest. Dan was het rampestampen en je bent dus niet anders dan de rest van 
Nederland. Dan wordt je concurrentie, misschien valt het in het begin nog wel mee, maar op een 
gegeven moment zal je concurrentie zwaarder worden. Wij kozen bewust voor een apparaat, 
wetende dat hij duurder is, grof schattend wat een verzekeraar daar voor zou betalen per patiënt. 
Want je weet niet wat men gaat doen, het zijn gissingen. Dat ze zeggen van nou je bent de enige 
open in Nederland, de verzekeraars zullen wel meer gaan betalen. Nou, dat zullen ze dus niet. Ze 
zeggen niet van: oh, jongens wat zijn we blij dat jullie er zijn. Nee, ze zeggen wel: daar probeert 
weer iemand ons geld uit de zak te kloppen. Ze werken niet echt mee. We hebben wel contracten 
met een aantal. VGZ bijvoorbeeld. CZ zegt van: nou, dat doen we niet, met niemand. Ik geloof dat 
ze wel iets naar Amsterdam sturen, maar de ziekenhuizen moeten zoveel mogelijk hun eigen MRI's 
regelen. CZ is daar altijd lastig in en dat is een bekend probleem, maar VGZ hebben we contracten 
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1 mee en een boel anderen. 

[Scoring and closure] 
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Interview DiaSana Operator 

[Introduction to the research} 

5.1.1 Hoe zien uw verantwoordelijkheden taken binnen DiaSana eruit? 
Ik ben aangesteld als coördinerend laborant, dat betekent dat ik . .. qua takenpakket hadden ze 
eigenlijk heel weinig in eerste instantie moet ik zeggen, dus dat moet ook nog een beetje ingevuld 
worden. Wat we doen is kijken welk personeel dat er is, hoeveel dat er is. Als er veel afspraken 
zijn, dan regel ik meer mensen, kijken of er eventueel mensen willen schuiven, ik zorg ervoor dat 
alle supplies er zijn, de contacten met de buitenwereld, dus en met Philips, maar ook met de 
contrast en het magazijn en apotheken en dat soort dingen. Dus ook zorgen dat de voorraad op peil 
blijft. Maar ook de contacten eigenlijk binnen dit gebouw. Zo moet ik het eigenlijk noemen, want 
het is niet alleen de kliniek, maar voor de technische dienst bijvoorbeeld zitten we bij Fitland, die 
mensen moeten we dus eventueel halen als er iets aan de hand is. En ik zorg gewoon dat het loopt, 
eventueel bijsturen waar nodig. Maar het is nog niet echt vastgelegd en we zijn eigenlijk zoekende 
van wat dat eigenlijk inhoudt allemaal. En dat is eigenlijk wel heel leuk. En ook natuurlijk naar de 
radiologen toe als hoofd. Dat is wellicht een beetje een groot woord. Ook naar de radioloog toe, ik 
weet dat ieder zijn eigen taken heeft en er is er een overall natuurlijk. Daar de contacten mee 
houden over wat er gebeurd is, over wat er gaat gebeuren, dat soort dingen. 
rT ~ 1 
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5.2.1 En heb je een beeld va hoe het aankoovvroces van een MRI scanner er hier uitziet? 
Nee, helemaal niet, daar zijn we helemaal buiten gehouden. In oktober werd toen op een geven 
moment gezegd in het ziekenhuis waar ik toen werkte, we moeten mensen hebben die naar DiaSana 
gaan om daar de productie zeg maar weg te werken. En toen heb ik me eigenlijk aangeboden, van 
nou ja dat vind ik eigenlijk wel leuk. Eigen winkeltje, dat was ik eigenlijk in de vrachtwagen ook al 
gewend. Dus dat wild eik wel doen. Toen werd er op een gegeven moment gezegd, er komt een 
vacature natuurlijk voor iemand. Dus als je interesse hebt, dan kun je solliciteren, en dat geldt ook 
voor iou f ander collega (red.)]. En daar zijn we toen allebei in het diepe gesprongen. Absoluut. 

5.3.1 Welke voordelen moet een MRI scanner opleveren, met zich mee brengen voor jou als laborant? 
Wat zijn belanzrijke aspecten aan een MRJ scanner? 
En dan heb je het echt over de uitvoering? 
Gezien vanuit jouw rol, als ie zezt van: nou, ik ben ook betrokken bij dit of dat, dus ik vind ... 
Wat moeten voordelen ZIJn van een MRI scanner? Niet zozeer ten opzichte van andere 
onderzoeken. 
Het kan zijn dat deze daar wel of niet aan voldoet, maar gewoon puur bij MRI in het alzemeen. 
Op zich werkt het apparaat best prettig, en waarom prettig? Het is prettig omdat je dus mensen met 
claustrofobie en met overgewicht kunt helpen. En dat kan in de circulaire, of hoe noem je dat, kan 
dat niet. Vaak niet; dat is gewoon een heel positief punt van dit apparaat. Ik ben af en toe wat 
teleurgesteld over de plaatjes en ik ben er niet zo lovend over als Philips zelf is moet ik zeggen. 
Verder vind ik het nadeel van dit apparaat dat je ontzettend veel tijd kwijt bent om een patiënt op 
tafel neer te kunnen le2:2:en. 

5.3.2 Patient handlinz? 
Patient handling. Want je moet altijd iets over de patiënt heen hebben om signaal op te vangen. Ok, 
dat is inherent aan dat magneetveld, maar het is wel van waar ik van zeg ja, daar gaat veel meer tijd 
en veel meer moeite in zitten dan dat ik in eerste instantie verwachtte. Verder hebben we op dit 
moment bij dit apparaat hebben we erg veel problemen met de tafel. En dat werkt gewoon voor 
geen meter. Dat werkt op dit moment zoveel irritaties op, omdat het dus niet goed functioneert 
omdat het eigenlijk ook niet klaar is. Want de tafel kan niet zijwaarts, je mag hem eigenlijk nog 
niet eens loskoooelen of ie komt hartstikke in de problemen te zitten. Dat is op dit moment 
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eigenlijk waar we het meeste mee zitten. Dat het niet echt prettig werkt nu. Maar we hopen wel dat 
als alles eenmaal klaar is en goed functioneert, dan denk ik wel dat het een heel prettig apparaat is. 
Alleen die patient handling .. . , ze hebben gezegd dat ze daar ook mee bezig zijn, maar dat zal ook 
wel een tijdje duren. Het is gewoon nog niet helemaal uit ontwikkeld. Dat is het hem. Hij is 
misschien wat vroeg op de markt gezet. 

5.3.3 Je noemde de beeldkwaliteit al, zijn er nof!. andere zaken, zijn er nof!. ander klinische aspecten die ... 
We doen nog niet alle onderzoeken natuurlijk, maar van de onderzoeken die we doen is het grootste 
probleemgebied thorocaal. Het thorocale gebied is echt zwaar onder de maat. Daar krijgen we echt 
geen fatsoenlijk plaatje uit. We hebben nu een nieuwe coil, maar ik kan niet zeggen dat het daar 
echt mooier op is geworden. Dat valt me tegen. 

5.3.4 En als ik kijk naar een stukje gebruikersinterface? Is dat belangrijk of is ieder interface wel te 
leren? 
Iedere interface is wel te leren natuurlijk, we zijn wel bekend met dit systeem omdat we altijd al 
met Philips hebben gewerkt. We moesten even wennen aan de overschakeling naar ExamCards, en 
er zijn een aantal handelingen waarvan ik denk: nou dit is een beetje overdreven. Het is erg veel 
klikwerk. Plus, als je dan eenmaal iets aangeklikt hebt; zeg maar je bent verder in die ExamCard 
bezig, dan verandert ie ook alles wat ervoor staat. Dat is nou net niet wat dat je wilt. Ik zal een 
voorbeeldje noemen. Je gaat door de hersenen heen in een dwarse positie, van boven naar beneden 
en je denkt: hé, ik wil een detail van dat gebied, dunnere slices, dan zet je je pakketje iets lager, en 
dan verandert ie ook de bovenste, die je dus wel helemaal van boven naar beneden wil hebben. Dat 
is gewoon heel erg lastig. Ok, dan moet je het weer een andere naam geven en dat is weer klik, 
klik, klik, klik, klik, voordat je de positie van de scan zeg maar een andere naam geeft en dan doet 
ie dat niet meer. Maar het is wel heel veel klikwerk dan, maar ok, het is aan te leren zeker. 

5.3.5 En zijn er nof!. aspecten van het avvaraat naar de patiënt toe? 
De hele omgeving is natuurlijk heel apart. Ook al vanwege dat aparte licht enzo. Mensen zien het al 
als ze binnen komen en zeggen dan: God, dat is toch heel anders dan in een ziekenhuis. Dat is heel 
positief moet ik zeggen. Positionering ... ok, je kunt de patiënt veel uitleggen, ze zien dat het heel 
ruim is, en de patiënten vinden dat heel erg prettig. Het lawaai is een minpuntje. Ik heb het idee dat 
het zelfs harder is dan zo 'n cilindrisch systeem. 

5.3.6 Is het f!.eluid van belanf!.? 
Ja, want de mensen schrikken echt. We moeten ze echt duidelijk van tevoren waarschuwen 
vanwege het lawaai. En dan zet je de koptelefoon op en dan zet je de radio op zijn hardst, en dan 
horen ze de radio nog niet. Want de radio kan gewoon niet hard genoeg. 
7 1. 1 , .. ' 1 •J 1. 1. ') .. -· "''"'t-, .,..,. - -:, - ..,,...,.. , ..,. . ., ..... ·--
N01:1 i':e heeeeH iets >,<efaHEieHi emaat we aie :Ameieet heeeeH, eH als je ae Faeie l:IÎti':et EiaH la=ijg je 
Sl:IS ffil:li':iel. eij ae Ameieet. 9aaF.'99f heeeeH i':e eeH k01313elieg gemaakt t1:1sseH ae ffil:li':iek ie ae 
rnimte eH ae k013telefu8H. 1H het eegie ,,;,as het ie ae rnimte ,,,eel haFSef EiaH 013 ae lrn13telefu0H, eat 
was ge'"''99H Biet lel:lk meef. 9at heeeeH i':e teF1:1ggeEifaaia, maaf eaaFS99f is het wel 013 ae 
lrn13telefu0H ffiÎHSef ge•,1r9f0eH. MieEief •,<0l1:1me. 9aafeij is ef eeg steeas éée l1:1ias13Fekef, aie eiet 
geeà fueetieeeeft, maaf àat is geweee aehteFstallig àeHk ik. 9at is eet i':Sals ie het eegie ,,,,,eFà 
gei':egà, jttllie kfijgee eee eie1:1we kast ee we i':ittee ef eeg steeas mee. ée aie is i':9 leei,.,,,,,,aaf sm 
&eema1:113t eee la 013ee te kFijgee, sf àieht te la=ijgee, maaF ja, je kl:let eiet alles les ie ae rnimte 
1 ' ' ... 
Nof!. andere belanf!.rijke zaken? 
Nog andere belangrijke zaken? Gericht op het apparaat. ... Nee. 

5.3.7 Jets gerelateerd aan die patient handlinf!. wellicht? 
Het is gewoon enorm moeilijk om de hoeveelheid coils ... , euh de positionering blijft gewoon lastig 
omdat het altijd over de patiënt heen moet. En dan zeg je over een apparaat dat ie patiënt 
vriendelijk is en een open structuur heeft en dan krijgen de mensen nog iets over zich heen wat 
relatief strak zit. Niet dat het raakt, maar het is wel beperkend. Maar ze zijn bezig om iets, begreep 
ik, te maken waar de patiënt gewoon bovenop kan liggen en dan dus daar geen last meer van heeft. 
Maar wanneer dat dat gaat komen, dat kan nog heel lang duren . 

5.3.8 .. . Aspecten van de omf!_evinf!.? 
De omgeving is heel erg leuk. Gewoon ook die ronde hoeken in de kamer, het apparaat zelf ziet er 
gewoon vriendelijk uit. Van de mensen uit Nederland die ik dus krijg, die niet in een cilindrisch 
systeem durven, of daar uit gekropen zijn, denk ik dat ik ongeveer 80% er hier wel in krijg. Maar 
daar moeten we wel extra tijd aan besteden. 
Is die voorbereidinf!. belanf!.rijk? 
Ja, ik denk het wel. Kijk, normaal gesproken was het zo dat je de patiënt op tafel kunt leggen, je 
legt uit wat je gaat doen en je voert ze in. Deze mensen moet je eerst eens een keer om het apparaat 
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heen laten lopen en eens kijken van daar kom je ongeveer te liggen. Eventueel uitproberen zonder 
dat je allerlei patient handling verder doet. Gewoon van 'kijk daar kom je ongeveer te liggen, kijk 
maar eens even om je heen, ze hoeven dan ook niet stil te liggen, ze hebben dan ook geen 
bruggetjes, nekkragen of wat dan ook om. En dan is het vaak van, kijk dat durf ik, of de partner is 
erbij, die kan er van mijn part naast gaan liggen. Dat soort dingen geven we allemaal aan dat dat 
allemaal mogelijk is. En dan zie je de meeste mensen wel ontspannen. Dat is echt leuk. Dan pas 
begin ie eigenliik met alles aanleggen en de muziek en noem maar op. 

5.3.9 Staat of valt het succes van de Open MRI scanner met de be~eleidin~ van de patiënt? 
Ja, denk het wel. Ja, want de mensen komen hier naar toe en horen van een open MRI en gaan uit 
van dat ze op een tafel gaan liggen en dat ze een MRI krijgen. En dan moet je ze dus uitleggen dat 
ze tussen die hamburger moeten gaan liggen. En dan zeggen ze, 'ja dat is net zoals .... , je hebt aan 
de zijkanten heel veel ruimte, dit en dat, je ziet toch in eerste instantie dat veel mensen zeggen van 
oe ja, die is nog gesloten. 'Nee mevrouw, hij is helemaal open', weet je wel. Dat valt veel mensen 
tegen. Ze denken open systeem van het is open, ik ga op een tafel liggen en ik kan het onderzoek 
ondergaan. Ze beseffen meestal niet dat ze met open structuur alleen links-rechts meer ruimte 
hebben. Misschien is wat dat betreft de term open MRI een beetje misleidend, een beetje 
overdreven. Je zou kunnen zeggen van, - ja ik weet niet wat je daar van zou moeten maken - half 
open, iets anders is er gewoon niet. Open is net weer te groot ja. 
Dus de verwachtin~ van de patiënt is ~ewoon heel belan~riik? 
Ja, want we hebben hier echt een aantal mensen gehad die hier binnen kwamen die zeiden van ow, 
maar daar ga ik niet tussen. Ik dacht dat ie open was. Ja, maar hij is ook open. Maar ja de Belgen 
zeggen van een cilindrisch systeem ook dat ie open is. Ik heb het echt mee gemaakt dat er een 
patiënt helemaal naar België was gegaan omdat ze gebeld hadden, - met Gent geloof ik - van 
hebben jullie misschien een open MRI? Ja, we hebben Open MRI. Dus die gaat helemaal naar Gent 
toe, vanuit Alkmaar geloof ik, vanuit Alkmaar helemaal nar gent toe. Die komt daar: gewoon een 
cilindrisch systeem. Dus de patiënt zegt van jullie zeiden dat ie open is. Ahwel mevrouw, aan deze 
kant is ie open en aan de andere kant ook. Dat komt natuurlijk ook omdat Siemens een tijd lang een 
apparaat heeft gehad wat aan de achterkant ook nog eens een keer dicht was. Of waar in ieder geval 
een perspex plaat of iets dergelijks in zat, dus vandaar dat ze zeiden open. En dat was een zware 
tegenvaller. En die mevrouw kwam dus hier en zei van, Ja, dit is open. Maar dat is natuurlijk ook 
relatief. Want er zijn genoeg mensen die zeggen van: moet ik daar tussen? En dan, zoals je net bij 
deze patiënt al zag, uiteindelijk toch de angst krijgen en gaan bewegen waardoor het onderzoek 
mislukt. Maar ja, nogmaals: 80% krijg ik er dus wel in, die ergens anders niet wil. Maar dan moet 
je patiënten inderdaad begeleiden. Van tevoren, - we rekenen ruim tien minuten extra voor een 
patiënt - bij de toch al wat langere onderzoeksduur vanwege de patiënt behandeling. Dus er gaat 
gewoon extra tijd inzitten, maar je krijgt ze er wel in. 

5.3.10 Dus het ~aat ten koste van de efficiency, maar je krii~t mensen er wel in? 
Oh zeker. 
En is die efficiency belangrijk, of in deze kliniek niet zo? 
Op dit moment nog niet, maar zodra er een wat grotere groep patiëntenstroom komt dan is dat wel 
belangrijk. Dus het is heel leuk voor die mensen (claustrofoben red.) en als je dan weet dat de 
verzekeringen geen extra kosten . . . , of dat WIJ geen extra kosten mogen declareren naar 
bijvoorbeeld de verzekeringen toe, omdat je er extra tijd instopt. Dan je heb in feit dus extra 
uitgaven gegeven om een apparaat wat patiëntvriendelijker is, maar van de andere kant dat je het 
niet terug kunt verdienen. Je kunt het wel terugverdienen, maar je had anders verwacht. Tenminste 
dat heb ik begrepen van de radiologen, dat dat toch wel eigenlijk tegenvalt. En de 
patiëntendoorstroom is niet zo hoog, nee. Kijk, op mijn vroegere werkplek, konden we er binnen de 
werktijd toch gauw een stuk of 20 doorheen zetten. En hier kom ik aan, tussen de 12 en 15 
onderzoeken. Dat is nog redelijk moet ik zeggen, maar ok, we hebben ook al wat verlengde 
bedrijfstijd al. Van 8 tot 5 en geen pauze ertussenin. Meestal is het pas 6 uur voordat we de deur 
uitgaan, want het loopt toch wel uit. Omdat je toch wel af en toe hebt van: dat moet lukken weet je 
wel. En dan zit het tegen en dan gaat het dus niet. 

[Scoring and closure] 
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Interview AMC Manager 

[Jntroduction to the research] 

6.1.1 Wat zijn uw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden binnen het AMC en dan met name 
binnen de afdelinf.; Radiolof.;ie? 
Met name binnen de afdeling Radiologie ben ik de manager van de Radiologie. Radiologie valt in 
divisie I, beeldvormende specialismen. Waarvan Radiologie wel de grootste afdeling is binnen die 
divisie. We werken met ongeveer 180 man op de Radiologie afdeling, in verschillende functies . Je 
hebt het paramedische gedeelte, dat zijn de laboranten, leerling laboranten, groepsassistenten, 
radiologisch assistenten, maar ook de technische dienst, de IT, secretaresses en administratie. 
Boven elke functiegroep heb je een leidinggevende, en van het paramedische gedeelte daar geef ik 
de sturing aan. Het strategisch management zeg maar bestaat uit de hoogleraar, professor Lamerus, 
dr. Van Delden, hij is chef werkplek en is hoofd opleiding en stuurt het medische gedeelte aan, 
althans het hele functionele . Uiteindelijk is Lamerus verantwoordelijk voor de hele afdeling. Met 
zijn drieën vormen we het strategisch management team. Lamerus, met Van Delden en mijzelf. Om 
het even een beetje simpeler te houden. Het heeft met name veel raakvlakken, we noemden net al 
even het paramedische ... alle leidinggevenden vallen rechtstreeks onder mij . Alles wat reilt en 
zeilt, van opleiding tot aanschaf apparatuur, het voorbereidende werk althans daarvan. Uiteindelijk 
is het zo dat Lamerus het beslist, maar zal zich laten adviseren door radiologen, inkoop, mensen 
van de werkvloer. 
Tr 7 1. . _, • 1"1 .• ? ....... ___. , .... ,.,...., .. -· 
n .:_ ... '..-..~- '.- 1 ·- ,c ____ .:-
- . - ... ·- ··-· 
n 7. ,:..·· 7. A • .,,, ? 
~ -- - ··- ~ ·-·. 
Ja àaaf\'eef eek bij het AMG, eek ep àe afèelifig rnàielegie, eea .,,.,at gekke switeh gemaal"t. Il" bea 
binneagekemea als heefè YaH àe aàmiaistrntie. fü meest veel wefàea gefeergaaiseefà, eaàeft1,1ssea 

·' - • ...1: 
__ .., ___ -- ..l 

-- ..l 
_,_, -- ~ L" ___ :.:1_ ,,_. ,., ._ -

-~ ~- ... ··-
n .. - - •• T T· c/. _ • /." •7 •• '-• T , •• ,J _ , . 1 ·-? 

·r ~ ., .. ··- .. .. ~·-· 
~Jee, ik heb eel" geea rnàielegie aehtefgrnaà. llé àea geea meàie1,1s. Je ki:jkt met eea aaàefe blil,, 
àaa. Aaa àe aaàefe kaat meet je wel wetea ... meet je àe illhe1,1à, je inhe1,1àelijk prnbefeH bij te 
seha•,<eH. 

6.2.1 Det is eek één ,•e1'1 de Fede1'le1'I weeffll1'1 ik het Îl'ltel''','iewe1'1 ee1'1 het eil'lde dee ,•e1'1 mijl'I el'lde1'ree,l,;. 
()moot we1meeF je oot f:UJl'I het hegil'I deet je H'IÎ!i!iehie1'1 ,,,,•el s1'1eUe1· leert, e1'1 je wel ,•eel heeFt, meer 
OOH he1'1 je gee1'I gespFe,l,;speFh'leF. l,T,; mefflle oot el ep de ejdelil'lg hij .Philips i.•,•.m. de leeh1ûsehe 
teFme1'I el'I de deteils. Redielege1'1 lfft1me1'1 met-pe1·emete1'S ete. keH'leH e1'1 001'1 meet je Îl'I iede1, ge•ml 
weteH Îl'I wel,l,;e heek het "ü. 'Feel'I heéhe1'I ,,11e Îl'I Me14eg heslete1'1 ee1'Ste te kijke1'1 1'1ee1· elk 
il'ljeFH'lelie die i1'ltem hesehikheeF wes eH 001'1 -pes 1'1eeF h1,1üe1'1 lee. De1'1 ,l,;1,11'1 je de i1'lten•ie•,11-5 eek 
wet lfflrter he1,1de1'1. Val'ldam· dat v,•e het w dee1'1 ... Eigenlijk net het aankoopproces een beetje 
besvroken, Beslist u met dhr van Delden en Professor Lamerus met zijn drieën ... 
Er zit een veel grotere groep achter, je beslist, of je krijgt toestemming om een nieuw apparaat te 
kopen of te vervangen. Vervangingen zijn altijd opgenomen in het exploitatieoverzicht, dus daar 
heb je weinig discussie over. Maar als het om uitbreidingen gaat dat maak je vaak een heel 
exploitatieoverzicht. Hoe is personele inzet, welke patiëntencategorie, dat gaat naar de raad van 
bestuur, ie krijgt dan akkoord. 

6.2.2 is dat een aantal maanden of jaren voor dat het daadwerkelijk f.;ekocht wordt? 
Nee, nee, dat verschilt een beetje, nee dat verschilt. Kijk, ontwikkelingen gaan hard in radiologie. 
Het is meer een twee-drie jaren plan en daar komt dan, zoals gezegd het exploitatieoverzicht uit. 
Soms gaat het een half jaar of een jaar van tevoren. Die tijd moet je er wel voor uittrekken. Dan 
gaat het om uitbreiding van apparatuur. Een vervanging is anders. Ik weet nu al wat ik volgend jaar 
moet vervangen. MRI scanners of C-bogen of echo aooaraten of. .. 
Op het moment dat j e zo'n uitbreiding doet, wordt het dan meegenomen wat de geschatte 
levensduur en moment van vervangen is? Maar als er dan een ander apparaat terugkomt, is het 
dan een echte vervanJ;inf.;, je krijJ;t immers niet hetzelfde teruJ;? 
Een vervanging hoeft niet te zijn dat je precies hetzelfde aankoopt, maar het nieuwste type. Maar 
voor de vervanging van een CT, gaje geen MRI kopen. Als de CT is afgeschreven, dan gaje kijken 
naar een andere CT. Dan kijk je naar de ontwikkelingen binnen de radiologie, binnen de medische 
wereld. Wat je nu ziet is dat je met die multislice CT, die 64 slice, dat je daar heel goed cardio op 
kunt doen. Dat hebben we besproken met cardiologie, die hebben ook die wensen. Er zit een stukje 
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productieverplaatsing van cardiologie naar radiologie. En daar speel je op in, wat kan je er dan 
mee, welke doelgroep wil je bereiken, hoe lang gaat dat ding mee, wat betekent dat: meer 
laboranten, of is het een vervanging of uitbreiding? Uitbreiden is ook meer artsen, of de 
samenwerking met. .. , Maar dan gaat het balletje rollen. Op dat moment. .. , alle aankopen gaan via 
inkoop, we hebben ook een eigen inkoopmedewerker die ons daarin ondersteunt. Zij weten 
natuurlijk ook precies welke stappen je voor een Europese aanbesteding moet doen. De eerste stap 
is eigenlijk een plan van eisen, een programma van eisen opstellen: Waaraan moet het apparaat 
voldoen? Dat varieert van data opslag, tot hitjes en bytjes, data compatible. Dan hebben radiologen 
daar natuurlijk ook hun eigen mening over. 

fRecording problem, aooroximatelv 1 minute missing l 

6.2.3 Het meerjaren plan, daar kijk je ook van nou, wat is afgeschreven en waar kunnen we wel even 
mee voort, dan bied je ook een totaalplan als Europese aanbesteding aan. Dat functioneert 
natuurlijk samen met. .. en firma 's reageren daar natuurlijk ook op. Dus het is meer dan alleen maar 
een prijs . Het aooaraat, levering, onderhoud, service. 

6.2.4 Is de stem van de Raad van Bestuur, wat betreft de financiën, is dat dan bepalend voor wat voor 
avvaraat er komt? 
Nee, dat niet, dat is echt Lamerus. Die bepaalt uiteindelijk wat voor aooaraat er komt. 
En die haalt ook ziin informatie hier binnen de afdelin~? 
Ja, en zelf bij firma's ook natuurlijk. Uiteindelijk bepaalt hij wat voor apparaat er komt. Hij laat 
zich uiteraard adviseren door inkoop, over het hele financiële stuk, de onderhandelingen . .. 
In de zin van die aanbestedin~sperikelen? 
Ja, Nee, nee, nee Lamerus bemoeit zich absoluut niet met het hele voortraject. Op het moment dat 
er offertes binnenkomen, dan komt hij . Soms vraagt hij wel, van goh laat even zien wat het plan 
van eisen is. Of hebben jullie daar en daar aan gedacht? Dat soort dingen. En hij spreekt natuurlijk 
de radiologen. Dus daar onderling gaat natuurlijk wel wat informatie heen en weer, maar eigenlijk 
totdat de offertes binnen zijn heeft hij er weinig mee te maken. 
Voor mij is het duidelijk hoe het aankoopproces gaat. Wat zou de rol voor de laboranten zijn in dat 
aankoovvroces, moet ik die hoo~ inschatten? 
Zij hebben voor de aanschaf van de multislice (CT) zijn ze naar verschillende huizen geweest, ze 
hebben van elk apparaat van elke fabrikant hun bevindingen geschreven en dat wordt wel 
meegewogen. Maar uiteindelijk wordt het. ., meegewogen, het is niet doorsla2:2:evend. 
En als u er een percenta~e aan moet han~en? 
Dat is lastig te zeggen, dat is echt lastig te zeggen. Weet je, zij geven bijvoorbeeld van alle drie of 
alle vier: het is makkelijk te bedienen. Maar ja, wat weeg je dan. Een voordeeltje en een nadeeltje, 
bedieningsgemak is natuurlijk voor hen belangrijk, de protocollen of je die makkelijk in kan 
voegen en kan wijzigen en boven kan halen, de instellingen. 

6. 3.1 Laat ik doorgaan met het volgende onderdeel, dat zijn dus de belangrijkste aspecten van zo 'n MRI 
scanner vanuit uw rol ~ezien. Welke voordelen moet zo 'n MRI scanner opleveren ei~enliik? 
Ik zou het je niet kunnen vertellen .. nee, inhoudelijk, nee. Weet je wat je verwacht is dat zo'n MRI, 
als je hem koopt, voldoet aan de verwachtingen, met wat je wil gaan doen. En dan heb je het puur 
over medische ontwikkelingen. En vanuit mijn oogpunt zou ik zeggen: maar dan moet de firma ook 
zorgen dat de spoelen beschikbaar zijn. 

6.3.2 No~ andere belan~rijke zaken waar u te~en aanloopt? 
Ja, service moet goed zijn. Opleiding moet goed zijn, zowel voor fysicus, als laborant, als 
technische dienst. En met name de technische dienst wordt nog wel eens vergeten. Je moet goede 
afspraken over het onderhoud en de service die ze leveren. Zeker voor CT en MRI, als dat ding 
vandaag stuk gaat wil ik eigenlijk ook dat ie vanavond weer draait, want dan kan ik ook mijn 
patiëntenflow daar op afstemmen. 
De patiëntenflow is dus een belan~riik aspect? Is dat één van uw verantwoordeliikheden? 
Ja, patiëntenlogistiek. 

6.3.3 Dat soort dingen bedoel ik ook met belangrijke voordelen en aspecten aan een MRI scanner. Dus 
niet zozeer alleen de technische aspecten. Maar ook een aantal aspecten die voortkomen uit een 
aantal technische zaken. Ik probeer het ook een beetje wat breder te trekken. Een nieuwe 
ontwikkeling maakt een oude soms overbodig, en daarom wil ik een advies geven aan Philips wat 
niet zozeer alleen technisch is. 
Ik ben van mening dat alle apparatuur. .. vroeger had je natuurlijk, - dat geldt niet zozeer voor CT 
en MRI - al die foto 's die ontwikkeld moesten worden. Dan ging zo 'n foto in de lichtkast. Nu is 
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het allemaal digitaal, je kunt sneller werken door digitalisering, maar ook door een 64 slice. Binnen 
3 seconden heb je zoveel centimeter. Maar je moet daarbij wel goed realiseren dat niet alleen een 
snel apparaat ook een snelle patiëntenflow, patiëntenlogistiek realiseert. Ik ben van mening dat je 
altijd goed, ook bij de aanschaf van een nieuw apparaat ook de patiëntenflow weer een keer moet 
doornemen. Hoe ga je die patiënten inzetten? Voor de multislice hadden we een goede doorstroom, 
en die is erg belangrijk. Want die voorbereidingskamer is altijd bezet. Dan moet de ene patiënt ook 
echt helemaal weg zijn voordat de ander naar binnen kan. En dan hebben we daardoor ook het 
prikken buiten de kamer gedaan. Want het komt toch steeds vaker voor dat ouderen of .. -
oncologie patiënten zijn dan op een gegeven moment ook lastiger aan te prikken voor een contrast 
infuus. Dat bezet die CT. Dat kun je beter uit die kamer doen, dan het apparaat ook bezet houden. 
Je kan er anders niks mee. 

6.3.4 Zou dat een punt ziin waar Philips biivoorbeeld bii zou kunnen helpen? 
Ja, door goed aan te geven wat het kan. Kijk je kan natuurlijk ook zeggen - als je nu weer even 
naar die multislice kijkt, daar gaan we straks cardio op doen - en de vraag is: moet je die 
elektroden, die ECG plakkers, moet je die binnen op de kamer plakken of gaan we dat buiten op de 
gang doen. Ik bedoel je moet ze plakken, maar kan dat de laborant of moet dat een arts zijn? Daar 
moet je wel van tevoren over nadenken. Uiteindelijk denk ik dat we ze in de voorbereidingskamer 
gaan doen, op het moment dat de andere patiënt nog binnen ligt. Op die manier kan je een goede 
doorstroom creëren ia. 

6.3.5 Dus een zo hoog mogeliik bezettingsgraad van het systeem zelf kriigen? 
Ja. 
u;_, .. • 11 . - .. _, .1 • - ••+ ? -· , .... ·- ·-··· · 
Jleet• de -l,{RJ '& rijft we é dttget9 i,9 de ',iv-eelf, 'P'tit9 H9titit9dttg tlm retel"dttg. G':f en de 
endel"e },.r/RJ vet9 t~9titit9dttg tet vl"ijdttg. We heééen l },.r/RJ éevet9, deer dreeiet9 we 

lr J DM J r'T; n , J •~•. • • J ,_ ~- ~ ,- -- , ....,,_ . _. _ _ ..&....,1·1, ·- _,..&. i,u ,,_,,, 
. ---·-· - - ·-·- I,'-/ ... -·-·~· 

LI--- -- 1 "1,fDT' ~ 7- _ z..z_ _ _ • 11 •_') 

-- - - -- .. 
We hebbea er Hl:I twee ea de derde is ia aaabo1:1w. Ea we krijgea daa straks ook de opea MRI. D1:1s 
,,,ier daa. 
De derde Î!r m~ Îl'I Rtmhe1:tw ;2 DRt Î:'r ee1'1 .. ;2 
gjemeas. 
n J l 1 .. ,,? .... .. .,.., ...... _. ..., -:,• ....... ·-- ...,..,. ....... ,-, - -
Geea fla1:1w idee. We hebbea daar geea afsprakea over, we hebbea ge'NOOH eea vrije ke1:1s. We 
L - LL-- -- .. . ' ,_ __ .., 
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Gp de ~+ "'eel ia a1t'oad ea weekead. +1:1sseatijds, hierèo,,•ea ,,,oor G+ ea MRI, heb je ook bepaalde 
researeh trajeetea. Je hebt biHHeH patiëateazorg, gewoae patiëatea zegmaar, dat geèe1:1rt gewooa 
biaaea . . . overdag, ea daar zija aparte plekkea voor gereserveerd. Ea 1:1iteraard zija 'Ne eea 24 1:11:lfS 
L . . .c .l l .Ll 1-.,,1- .C.l 

c,• , - ---
n .• -·· ,. . • ,J __ _ ,J;_ , _ - -- ---- ,_z.. _ ---• - .r. n ,,, 
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6.3.6 Zijn er nog andere aspecten die belangrijk zijn naast die patiëntenjlow? Service, het onderhoud, 
response time, nog andere zaken verder? 
Ja absoluut. Nou, de contacten met de firma. Buiten het hele technische en dat soort dingen. Het is 
prettig om goed op de hoogte te blijven van welke ontwikkelingen er zijn. En eigenlijk zou je dat 
misschien ook wel samen willen doen. Want, Philips in dit geval, zal ook medici in dienst hebben, 
maar je zal technici en medici en mensen uit de praktijk, of de doktors van nu zeg maar, ook meer 
met elkaar in gesprek willen brengen. Want zij weten wat de ontwikkelingen zijn en een firma kan 
daar dan misschien op inspelen. Dus meer . . . - dat hoeft niet wekelijks te zijn, maar een keer per 
jaar, wij willen, vanuit Philips meer die kant op gaan denken, hoe zou de radiologie daar over 
denken? Hebben jullie nog ideeën? En waar gaat de medische wereld naar toe? Je ziet toch dat 
doorlichting en bucky, het conventionele, dat stijgt niet verder. Maar wel ontwikkelingen op CT, 
MRI en interventie. Dat zie je echt jaarlijks groeien met zo'n 10%. 

6.3.8 De nieuwe beschikbare avvlicaties op zo 'n scanner zijn dus belangrijke aspecten? 
Ja absoluut. 

6.3.9 Nof! iets, nog meer voordelen of aspecten? 
Ik kan zo snel even niks bedenken. Dat zijn wel de belangrijkste, de firma het onderhoud, de 
opleiding. 

[Scoring and closure] 
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Interview AMC Radiologist 

[Introduction to the research} 

7.1 .1 Wat zijn uw belanf!rijkste taken en verantwoordelijkheden hier binnen het AMC? 
Ik ben neuro radioloog. Ik hou me vooral bezig met de hersenen, en de wervelkolom en dan 
neuradiologisch onderzoek van volwassenen in de breedste zin des woords. Alle afwijkingen 
eigenlijk, die maar kunt bedenken op neurologisch gebied. En ook kindemeurologie. Dus een heel 
groot gedeelte MRI inderdaad. Daarnaast zijn we ook bezig met interventies, maar dat is minder op 
MRI gebied. 

7.1.2 Is dat omdat die technieken hier nof! niet voorhanden zijn? 
Nou, dat is meer een [ . ... ] aneurysma taak, dus dat is meer de angio kamer die daar meer mee te 
maken heeft en ook research. 
n,r 1 .1 . . . __ , 
. ·-·· -· 

We doen fMRI en DTI van hersentumoren, en ook voor intercardiale aneurysma taken met MRA 
op een 3T. 
Sifffll e1' hieF ee1'1 !-1'1le1'<J ;2 

Ja.:-
TT 1 1. . 1 • f1.· ; .. J.• 1 . ') .. . .,t-, ...,_.. . .. ............ ., ..... ·- .. ····-· 
Al heel lang. Ik bea, e>,·ea kijkea, ia 1989 hier begeHneH. Dat was de ef)leidiag radielegie, tet 1994 . 
~ 

,., ____ 
·'- ·-- ,l'..1 Tl • • 1 ~ 1-.. :_ 1A · ~~-~1~ ·-- __ ,., . _, ,, . ___ ,.. .. 

- - . -·· - · . -- - - -·- ' .. 
Al,;,,./ 1.: • •• 1. · 1 • • , A Ar'? 

H - - ·-• 

.Jafa; 
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Br zija ahij d drie f)eilers: f)atiëateazerg, researeh eH eadeP.Yijs. Maar ik zit niet eeht m het 
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7.2.1 Het aankoovvroces van een MRI scanner, hoe ziet dat er grofweg uit? 
Eerst ontdekken we dat we echt een MRI nodig hebben natuurlijk. Dan wordt dat dus door de 
radiolooghoogleraar op aangedrongen bij de Raad van Bestuur, met wat gelobby vooraf. Die geven 
dan toestemming en dan moet er een aanbesteding worden gedaan. Dat gaat volgens mij altijd 
Europees. En dan hebben we dus een hele groep, van iedereen die bij MRI betrokken is, alle artsen 
en de hoofdlaboranten en de fysici , en een technicus, dus iemand van de technische dienst. Dan 
komen we allemaal bij elkaar en dan gaan we er eens over praten en wordt er een plan van eisen 
opgesteld waaraan die MRI moet voldoen. En dan kijken we welke uiteraard het meest past bij dat 
plan van eisen. In verhouding tot de prijs van het apparaat zelf en het onderhoudscontract. 
Is prijs belanf!rijk? 
Prijs is wel belangrijk, maar niet echt doorslaggevend. Maar als het bijna gelijkwaardig is, dan 
zullen we ook wel die prijs een rol laten spelen. Dat geldt voor het hele pakket hè, niet alleen voor 
het apparaat zelf, maar ook voor de compleetheid, wat er allemaal bijkomt, spoelen, al die dingen 
meer. En het gebruiksgemak. En ook hangt het samen met de bereidwilligheid om research mee te 
doen van het bedrijf dat het apparaat maakt. 

7.2.2 Mag ik dat zien als meer de klinische ondersteuning? 
Bijvoorbeeld projecten om een bepaalde techniek te ontwikkelen, en daar heb je vaak hulp nodig 
van de fabrikant om dat verder te optimaliseren. En dan moet je dus ook bij de research code 
kunnen komen van het apparaat. Dus ze moeten bereid zijn om voor jou die research code open te 
stellen. Zodat ie ook zelf dingen, sequenties, daarin kunt schrijven en daarin dus kunt werken. 
Dat het ontwikkelen van protocollen ook mogelijk moet zijn? Dus niet alleen het gebruik van de 
standaard protocollen? 
Ja, precies. 

7.2.3 Die f;!roev mensen (7.2.1 l bestaat uit een aantal manaf;!ement verantwoordelijken ... 
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Uiteraard, we vormen een soort voorbereidende groep en die adviseert dan een hogere laag zeg 
maar. En daar komen dan twee of drie apparaten uit en dan adviseren wij die apparaten aan te 
schaffen. Uiteindelijk komt er dan uiteindelijk één uit. Dat hangt ook nog samen met de aanschaf 
van andere apparatuur. Of je dan dus bijvoorbeeld een pakket deal kunt doen. Package deal bedoel 
ik. Dat speelt ook mee. 

7.2.4 En dat valt dan onder zo 'n Europese aanbestedinf!? 
Ja. En verder zijn er nog een aantal bouwtechnische aspecten. Dus of het apparaat daar kan staan. 
Maar meestal zijn die verschillen wel zo klein dat dat niet zoveel uitmaakt. 
Die aspecten worden op dat moment ingebracht door de technische dienst? 
Ja, dus het gewicht bijvoorbeeld. Dat soort zaken. En of dat ie gewoon erin kan, door de gang kan 
zeg maar. 

7.2. 5 Wanneer ik de rollen van laborant, radioloog en managementverantwoordelijke er weer even bij 
pak, wie hee/i dan de f!rootste stem daarin, bii de uiteindeliike selectie van de fabrikant? 
Ja, dat is een soort groepsproces. Maar wie dan uiteindelijk de grootste stem heeft, eigenlijk ook 
wel het hoofd van de afdeling denk ik. Samen met de voorzitter van zo 'n werkgroep. 
En dat is telkens iemand anders of. .. ? 
Meestal speelt de fysicus daar een belangrijke rol, omdat die dus het pakket van eisen voorbereidt 
samen met de aandachtsradioloog. We hebben dus een aandachtsradio loog, zo noem je dat, dus een 
radioloog die het aanspreekpunt is voor een bepaalde combinatie van modaliteiten, bijvoorbeeld 
MRI en CT. In principe, wat zij dus ze2:2:en, dat is in de groep zo besproken. 
Het is niet zozeer dat er iemand een f!rotere stem hee/i in die f!ro ep? 
Nee, nee. 
Maf! ik stellen dat de radiolof!en wel een f!rotere stem hebben dan de laborant? 
Nou, dan weet ik eigenlijk niet zo precies, want ... nee dat kan ik eigenlijk niet. .. het komt er wel 
op neer denk ik, maar daar kan ik niet een stemverhouding ofzo aangeven zeg maar. Misschien 
onbewust dat het zo wel is . 

7.2.6 Ik denk dat ik voldoende op de hoogte ben van het aankoopproces, nog een laatste ding. Hoe speelt 
de afdelinf! inkoop daar nof! een rol in? 
Nou, die krijgen dan dat advies. En die gaan dan onderhandelen denk ik met [de fabrikanten]. Er 
worden er twee uitgezocht op het eind en dan gaan zij met die leveranciers onderhandelen; dat doet 
de afdeling inkoop. 
En dan proberen zij de beste prijs te regelen?En zij volgen puur het advies van de werkgroep en 
laaf! daarboven. 
Ja. 
De budgetten moeten ook op een gegeven ogenblik worden vrijgemaakt. Is dat al in een eerder 
stadium f!ebeurd? 
Ja, dat is al in een eerder stadium gebeurd. 
Is het dan nog mogelijk om die budgetten aan te passen, niet iedere scanner is natuurlijk even 
duur, of zit daar nOf! een bandbreedte in? 
Ja, dat denk ik wel, dat weet ik niet precies trouwens . Het is niet vooraf gezegd, dat moet zoveel 
kosten ofzo, dat heb ik nog nooit meegemaakt. 
Er is dus een bepaalde onderhandelingsruimte, ook intern als het ware? 
Ja . 

7.3.J Kom ik bij het derde deel van de vragenlijst. Een aantal dingen zijn reeds genoemd. Wat belangrijk 
is bij de aankoop van een .MRI scanner zijn bijvoorbeeld de bouwtechnische aspecten. Wat zijn nu 
belangrijke dingen, voor u als radioloog, in het gebruik van zo'n scanner? Wat vindt u dat een .MRI 
scanner moet kunnen?Vanuit uw functie ? 
Wat heel belangrijk is, is hoe je de patiënt op een verrijdbare tafel kunt positioneren. Dat je niet te 
vaak hoeft over te tillen. Dat geldt voor klinische patiënten. Dus als je met de tafel die je ook in de 
MRJ schuift/klikt ook helemaal naar buiten kunt en dan de patiënt op bed ... En dan gewoon het 
hele ding weer erin schuiven, dat vonden zij heel belangrijk. 
Een losse dockable tafel als het ware? 
Ja. Dus dat je niet nog een keer moet overtillen; dus eerst op een brancard, dan weer van de 
brancard naar de MRI en dan weer op die ... Op die manier. Maar gewoon in één keer. Dat was 
volgens mij bij de laatste belangrijk. 
Dat heeft ook meef!eWof!en in de uiteindelijke keuze? 
Ja . 

7. 3.2 En nof! zaken voor u als radioloof!? 
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Ja, die apparaten verschillen niet meer zoveel van elkaar, technisch. Het is eigenlijk moeilijk om 
dat te specificeren, waarom je dan het ene wilt en het andere. Als we kijken naar een algemeen 
apparaat, 1.5T, dan verschillen die niet zoveel. 
Hoe wordt dan uiteindelijke wel de keuze f!emaakt? 
Dat komt dan af op die dingetjes als, van die tafel onder andere, maar ook wel van mond op mond; 
die is niet zo goed, daar en daar is ie die niet zo goed daarop. Dat zijn natuurlijk allemaal kleine 
verschillen, die dan toch natuurhjk van de ervaring, en van mond-op-mond natuurlijk ... 

7.3.3 Dus de ervaring van mede-doktoren ... 
Vaak gaan ze ook wel eens kijken, on-site. Dat wordt ook gedaan, on-site visits. Maar volgens mij 
is dat toch niet zo effectief. Maar dan ga je daar kijken en dan zie je wat van die plaatjes enzo, maar 
dan weten we niet precies, hoe of wat. De ervaringen die je gehad hebt met dezelfde fabrikant, dat 
speelt ook mee. Dus als die wat minder goed is geweest, dat kan weer een reden zijn om weer naar 
een ander over te gaan. 

7.3.4 Dat 'minder f!Oed ' is dat dan de kwaliteit van het plaatje, of .. 
Alle twee, service en onderhoud en ondersteuning bij research. En als er iets kapot is ofzo, dat ze 
het dan snel verhelpen hè. Niet aan het lijntje laten houden zeg maar. 

7.3.5 Zijn er nog andere zaken, als financiële aspecten die voor uw een rol spelen, of .. 
Mij maakt het niks uit, maar voor het ziekenhuis wel natuurlijk. Volgens mij zijn meestal het 
onderhoudscontract de hoogste kosten uiteindelijk. Dus daar wordt ook naar gekeken. 

7.3.6 Dus er wordt ook gekeken naar de kosten die je aan het apparaat hebt gedurende de hele 
levensduur? 
Ja. 
En wat is onf;!eveer de levensduur die hier wordt bef;!root? 
Ik denk 5-10 jaar. 

7.3.7 Naast die financiële zaken die een rol spelen heb je natuurlijk ook de zaken naar de patiënt gericht 
die een rol spelen. Patient handling is natuurlijk voor de laboranten een belangrijke zaak, maar 
natuurlijk ook naar de patiënt toe. Het is voor hen ook een stuk prettiger om minder vaak naar bed 
naar bed f;!ep/aatst te worden. Zijn er op dat gebied nog bepaalde ... 
Je hebt natuurlijk ook op dat gebied bepaalde technieken. Dat heeft Philips ook, SENSE. Dat is dat 
je extra snel kunt scannen. Maar dat hebben die anderen nu ook allemaal. Dat is natuurlijk wel 
handig. Maar de verschillen zijn steeds minder, die onderlinge verschillen van de fabrikanten. 
Is dat extra snel scannen dan belangrijk om meer patiënten per dag te kunnen doen, of is dat dan 
juist belanf!rijk omdat de patiënt dan minder lanf! in de scanner hoefi? 
Minder lang ja. Theoretisch kun je ook meer patiënten doen, maar in de praktijk maakt het niet 
zoveel uit. Want ie ziet toch vooral dat dat op en af le1rn:en ook veel tiid kost. 

7.3.8 Is het aantal patiënten wat op een daf! f!escand kan worden belanf;!rijk? 
Ja, want ie moet bepaalde productiecijfers halen. Dat is wel belangrijk. 

7.3.9 Zijn die productiecijfers vastf;!elef!d in een bepaalde exploitatieplan? 
Ja, we zeggen dus als je een uitbreiding van MRI plaatst, dan moet je er zoveel per jaar doen. Maar 
soms heb je ook weer dat je er niet meer mag dan zoveel. Omdat je anders het budget overschrijdt. 
Je hebt periodes, dan hebben ze te weinig geld, en dan mag je maar zoveel MR's doen op een 
jaarbasis, want anders krijg je het niet meer betaald, er is gewoon geen budget van de verzekering . 
n J. 1. . . 'l ·- -- .. --

Ja-:. 
Co. 1 . 11 1 . • • . 1. • 1 . 1 -· 1 J ,__ .. -11- - · 1. ,.., .. ' ? ,._ ..... - -,-, -·, .,,,., ......... ...., .. 
Dat speelt bij alle ziekenhttizen. Er zijn ziekeahuizen hier in de buurt, het 'Naterlandziekenhuis, die 
1 . 11 l\A'TI ·-· ... _,_ , _ _,_ .. 1 1 '7n - -'.-4-- lt.KTIT'~ --·-- ·-- - - --- - . -- -- -
Die hebhe1'1 éé1'I UR.;2 
Ja-:. 
Te J J .1 J _, 1 • 1 /. ,;n? ·- - ,.,. - ··- --·-· 
Ja, en eek aan het budget van ze'n heel ziekenhuis, ten epziehte van de 

.. 
-· 

f)e ven:ekefflars krijgel'I 1'!at-N1,1rl:ijk sleeds nwer Ie 2egge1'!, 20 pel''Oipieer ik ik dal, is del een geede 
zaalt ,,,üuh 1,1 ;2 

Neu, kijk die radieleeg in ze'n !dein ziekenhuis die willen best •vtel meer deen, maar dna willen ze 
eek meer ,,,erdienen. Nu zegt de raad >,•an Bestuur ,,,,.el •,<an ze'n klein ziekenhuis, je meet meer 
deen, maar dan krijgen ze niet meer betaald. Dus deen ze dat niet. Die zeggen dan, ef Yt'e meeten 
iemand erbij en dan krijgen 1Ne eek betaald, ef we deen het helemaal niet, dan heuden ze het __ .. 
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7. 3.10 Zijn er no~ meer zaken naar patiënt toe, welke een MRI scanner met zich mee moet bren~en? 
Je moet natuurlijk kwalitatief goede beelden krijgen. 
Is dat belangrijk voor de patiënt? 
Ja, voor de patiënt en voor iedereen eigenlijk. Bij zo 'n koopproces probeer je dus ook wel plaatjes 
te verzamelen van anderen, hoe dat er uitziet. En datgene wat er mooi uitziet, dat willen we hebben 
zeg maar. Speelt wel een rol natuurlijk. 

7. 3.JJ En de beschikbaarheid van avvlicaties? 
Ja . Maar in zo'n heel plan van eisen, daar staat alles in. Hele kleine details, wat je allemaal wilt 
hebben. En meestal hebben alle apparaten dat. 

7.3.12 Daar is weinig concurrentie mogelijk, buiten de daadwerkelijke uitvoering daarvan natuurlijk en 
de prijs uiteindelijk? 
Ja. Wat verder ook nog een beetje meespeelt is dat je sommige beelden moet kunnen bewerken op 
een werkstation, en dan zijn er bepaalde opties, om bepaalde geavanceerde technieken te bewerken, 
en die heeft de ene dan anders dan de ander. En ook weer afhankelijk van hoe die 
bewerkingstechnieken zijn en hoe je dat werkstation erbij krijgt, dat speelt ook mee. De 
postprocessing van je data. 

7.3.13 Naast de patiëntgerichte zaken is de beeldkwaliteit natuurlijk ook gericht op de klinische kant, in 
de zin van de andere specialisten in het ziekenhuis ... 
Dat klopt, we doen hier ook veel cardiologisch onderzoek en daar wordt ook heel duidelijk naar 
gekeken inderdaad. Het cardiologisch pakket, hoe dat allemaal in elkaar zit, dat zijn eigenlijk de 
enige, die anderen hebben er niet zoveel mee te maken. 
Cardio is de belangrijkste invloed van buiten radiolo~ie? 
Cardio wel ia. 
Heeft er dan ook iemand van cardiologie zitting in die werkgroep? 
Nee, dat niet. Je hebt dan nauw contact met de cardiologische collega. Dus dat is er wel. 
Wordt er veel van andere ziekenhuizen naar jullie doorverwezen, naar de MRI hier, of zijn het 
voornamelijk interne referrals ? 
Ja, ik denk dat het maar een klein percentage is. 

7. 3.14 Gekeken naar het gebruiksgemak, de aanpasbaarheid van protocollen is al genoemd, voornamelijk 
belangrijk voor de onderzoeken, de research, zijn er nog meer zaken aan het gebruiksgemak, 
patient handling is daar een voorbeeld van, de dataverwerking is een voorbeeld, zijn er nog meer 
din~en die ik daar onder ma~ scharen? 
Nou ook wel of het compatible is met je PACS systeem, waarop je bepaalde uitwerkingen doet. 
Dus dat je die uitwerkingen ook naar je PACS kunt sturen. 
No~ meer zaken aan het ~ebruiks~emak? 
Nee, zou ik zo niet kunnen zeggen. 

7.3.15 Misschien het bedienen van de avvaraten op zich? 
Ja, op zich wel, een gebruiksvriendelijke bediening. De user interface is wel belangrijk. Dan zou je 
nog een keer met een laborant moeten praten. 

[Scoring and closure J 
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Interview AMC Laborant Poulus 

[Introduction to the research} 

8. 1.1 Wat zijn uw belanwijkste taken en verantwoordelijkheden binnen de afdelinff 
Ik ben gespecialiseerd laborant, dus een röntgen laborant met een specialisatie. Hier op de 
afdelingen hebben een aantal mensen functies, die zijn verdeeld over de modaliteiten. En ik doe dit 
werk nu 35 jaar. Heb al een beperkte periode met MR gewerkt. 
Hee/i u daarnaast no)! andere verantwoordelijkheden binnen de afdelinf! )!ehad? 
Hier op de afdeling; Als onderdeel van dat gespecialiseerde laborant zijn, heb je dus ook taken als 
opleiding, voor collega laboranten, leerlingen enzovoorts. Dus je bent ook aanspreekpunt voor 
andere partijen, voor artsen, laboranten, mensen op de afdeling, maar ook voor mensen van buiten 
de afdeling, die dus vragen hebben of met bepaalde dingen komen. Dat is zeg maar gewoon de 
hoofdtaak van het werk. Behalve dan gewone patiëntenzorg, het gewone werk als onderzoeken 
doen. Dat komt er dan nog bij . 

8.2.1 Dan ga ik door naar het volgende deel van het interview. Het aankoopproces van zo 'n scanner, hoe 
ziet dat er on)!eveer uit? Hoe )!aat dat in zijn werk? 
Wat ik weet, laat ik zeggen zoals dat hier bij ons op de afdeling gebeurt bij de aanschaf van grote 
apparatuur, want dat moet tegenwoordig natuurlijk allemaal aanbesteed worden, je kunt niet meer 
rechtstreeks de fabrikant benaderen, dus je moet een pakket van eisen opstellen samen met een 
aantal partijen natuurlijk. Met gebruikers, en mensen van inkoop, het afdelingshoofd enzovoorts, 
wordt er een pakket van eisen samengesteld. Dat wordt ook gepubliceerd, dat moet openbaar 
aanbesteed worden, Europees aanbesteed worden. Dan is het natuurlijk afhankelijk van de 
aanbiedingen die daar uitrollen, ga ie verder met een partij. 

8.2.2 En de inspraak van de laboranten ... 
Ja, zo'n werkgroep heet dat dan, die dan gevormd wordt, die bestaat dus inderdaad uit een aantal 
disciplines, dus hier op de afdeling: de hoogleraar, de manager, één of twee artsen die dus nauw 
betrokken zijn, die met MR werken, de gespecialiseerd laborant of laboranten van de MR. En die 
mogen allemaal hun zegje doen, dus allemaal hun aandachtspunten inbrengen. 
En als ik dan moet kijken, wiens mening is dan uiteindelijk doorslaggevend? Of is daar een 
percenta)!e over te verdelen? 
Ik weet het niet, maar dat is mijn persoonlijke mening, ik krijg altijd, dat is wel een beetje zwaar 
maar, de indruk, je kunt als gebruikers natuurlijk eisen formuleren en daar wordt natuurlijk de 
aanbesteding op gebaseerd. Maar dan heb ik dus soms aan het eind van de rit, als alles puntje bij 
paaltje komt, het idee dat de financiën ook een hele grote rol spelen natuurlijk. Dus dat een afdeling 
inkoop toch ook dan een doorslaggevende stem heeft. Helemaal als dan natuurlijk ook aanschaf van 
andere apparatuur in het geding is. Als dan bijvoorbeeld bepaalde pakketprijzen geregeld kunnen 
worden. Dat dan misschien het apparaat wat aangeschaft is niet helemaal de voorkeur heeft van de 
gebruikers, maar dat dan toch andere oorzaken de doorslag geven tot de aanschaf. Het probleem is 
tegenwoordig natuurlijk dat de eisen die je stelt.. , kijk, de apparaten die op de markt zijn van de 
leveranciers, het ontloopt elkaar allemaal toch niet zo heel veel. Kijk, 20 jaar geleden had je 
natuurlijk de goede en de slechte. Dat heeft zichzelf in de loop der tijd al uitgefilterd. 

8. 2.3 Na zo 'n pro)!ramma van eisen, schrijven de fabrikanten in ... 
En op een bepaalde datum gaan de enveloppen open en dan moet er natuurlijk gekeken worden. 
Dat traject is voor mij , voor ons als afdeling altijd een beetje grijs, dat gebeurt natuurlijk met de 
afdeling inkoop, ik weet dus niet precies hoe dat gaat. Op een gegeven moment hoor je dan, nou het 
is die en die firma geworden, en dan kom je weer verder. Dan moet er getekend gaan worden en dat 
soort eisen kriigje dan weer, ruimten, bestemmingen. 

8.3.1 Kom ik bij het volgende puntje van het interview. Wat zijn nu die voordelen die zo 'n scanner met 
zich mee moet brengen? Dan kunt u denken in - u noemde het net al - prijs, is bijvoorbeeld 
belangrijk, misschien niet voor u, maar voor de afdeling inkoop, of voor de Raad van Bestuur 
uiteindeliik ... 
Wat wij als gebruiker natuurlijk altijd heel belangrijk vinden is, dat het voor de patiënt natuurlijk 
een vriendelijk apparaat is, helemaal met MRI. Dat is voor een hele hoop mensen toch 
beangstigend; hoe het eruit ziet. Hoe het onderzoek verder gaat maakt dan niet meer zo heel veel 
uit, maar gewoon het uiterlijk van het toestel, gewoon, hoe nauw of eng ziet dat eruit of is het er 
van binnen? Dat is voor het patiëntendeel heel van belang. En voor ons als gebruikers, laboranten, 
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je moet er natuurlijk mee werken de hele dag. Dus het is natuurlijk heel belangrijk voor ons dat het 
een gebruikersvriendelijk apparaat is, qua gebruikersinterface bijvoorbeeld, dat soort dingen, 
makkelijk bedienen van apparatuur, hulpstukken die makkelijk ook te hanteren zijn. Dus niet 
bijvoorbeeld groot of zwaar, dat soort dingen. Wat natuurlijk heel makkelijk is om een grote groep 
gebruikers weer in te werken op zo 'n modaliteit, dat het ergens een beetje lijkt op iets dat we al 
hebben. Als je zeg maar een systeem van fabrikant A hebt, en je gaat daarna van B, en de derde die 
gaat van C worden, dan ... Kijk het is allemaal MRI, maar het is toch allemaal net weer anders, qua 
benamingen, wat natuurlijk heel vaak aan een bepaalde fabrikant eigen is, gebonden is . Het 
uiterlijk, de bedieningssoftware, het hele gebruikersplatform wat toch weer net ietsje anders is. Dat 
je iedere keer als er iets nieuws komt, je eigenlijk helemaal opnieuw weer moet beginnen met: 
Waar staat wat, hoe werkt het, hoe heet het, hoe ziet het eruit. Dat is voor ons als gebruikers heel 
belangrijk dat dat ergens toch een beetje gelijk is. Hoe sneller je dat weer onder de knie hebt, hoe 
sneller kun ie met dat systeem weer aan de slag. 

8. 3.2 Het makkelijk in/eren, heeft dat ook te maken met nieuw personeel? 
Ook. Kijk, uitbreiding van apparatuur heeft meestal ook wel uitbreiding van personeel tot gevolg; 
dat is in ieder geval wel wenselijk, het zal niet altijd zo zijn, maar het is natuurlijk wel heel 
makkelijk als je snel weer een aantal mensen ingewerkt hebt op zo'n nieuw apparaat. Dus dat je er 
ook wat mee kan doen. Dus dat is van onze kant, als gebruikerskant, altijd heel belangrijk. 

8.3.3 Zijn er nog meer dingen vanuit de gebruikerskant, waarvan j e zegt: Dat zijn nu belangrijke dingen. 
De interface is al f!enoemd, de hulpstukken .. . 
Dan heb ie het eigenlijk in grote lijnen wel gehad. 

8.3.4 Heeft het onderzoek wat hier plaats vindt daar noR een extra invloed op? 
Wat je wel hebt, is dat nieuwe apparatuur ook weer nieuwe mogelijkheden genereert. Dus nieuwe 
soort onderzoeken, dat is dan ook voor iedereen natuurlijk nieuw. Dus dat moet je dan natuurlijk 
ook weer aangeleerd krijgen door de radioloog die zo 'n onderzoek introduceert. Of je kunt mensen 
van de firma, die het levert, als applicatiemedewerker, langs laten komen, die je dan weer wegwijs 
helpt. Wat ook altijd nog gebeurt bii de oplevering van nieuwe apparatuur. 
Dus de avvlicatieondersteuninf! .. . 
Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Zeker in zo 'n beginperiode, dat je terug kunt vallen op zo 
iemand. Dat ie gewoon makkelijk te bereiken is, als je een probleem hebt, of vragen hebt, of als er 
iets nieuws gestart moet worden. Dat je zo iemand makkelijk kunt bereiken; laten we zeggen korte 
lijnen, directe toegang hebt tot zo iemand. 

8.3.5 Even nog terug naar dat patiëntvriendelijke aan het apparaat. Zijn er nou nog meer zaken die van 
belang kunnen zijn naar de patiënt toe? Het uiterlijk van de apparaten had u al genoemd, nog 
andere ... 
Waar je ook bijvoorbeeld ziet is dat - maar dat is natuurlijk niet voor de fabrikant - maar hoe een 
ruimte ingericht is. Is het licht, of is het donker, hoe komt dat over als zo iemand zo'n kamer 
binnenkomt. Nu is dat natuurlijk voor een groot deel aan het ziekenhuis zelf hoe dat ingevuld 
wordt, maar dat scheelt soms een heleboel als iemand binnenkomt bij zo 'n toestel, iemand voor wie 
patiëntenonderzoek iets nieuws is , meestal iets nieuws is, hoe komt dat over? Beangstigend of iets 
waarvan ze denken, nou ia, het moet maar. 

8. 3.6 Nof:; andere zaken naar de patiënt f!ericht? 
Nou nee. Kijk, dan krijg je toch weer dingen als, makkelijk, comfortabel qua liggen. Dat komt toch 
ook weer op dingen als hulpstukken en accessoires enzo, zodat dat de patiënt toch zo comfortabel 
mogelijk moet maken. 
Dus niet alleen de hulpstukken in de zin van makkelijk te hanteren voor ... 
Ons als gebruiker, maar ook voor de patiënt, dat ze toch nog een beetje comfortabel - zo'n 
onderzoek duurt toch een tijdje - dat je toch wat lekker ligt, aan matrasje of steuntjes of dingetjes 
die ergens nog erbij kan stoppen. Dat zijn natuurlijk meestal dingen die vanuit de fabrikant 
meekomen, dus dat daar nou ook eens een keer aandacht aan besteed wordt. Dat dat ook makkelijk 
werkt en ook prettig is voor zo ' n patiënt. 

8.3.7 Als we dan kijken naar de klinische dingen, dan heb j e het stukje ondersteuning al genoemd, zijn er 
nog meer klinische aspecten die belangrijk zijn bij de aankoop en het gebruik van een MRI 
scanner? 
Soms heb je, helemaal natuurlijk hier in een academisch ziekenhuis, dat het ziekenhuis bepaalde 
verbanden aan wil gaan met de leverancier in verband met bepaalde research dingen. Dat je dan 
toch een beetje buiten de standaard paden gaat, qua onderzoek of qua hulpstukken, of als je bij de 
MRI bepaalde spoelen wil gebruiken. 
Ook bepaalde protocollen, moet ik daar dan ook aan denken? 
Ja, of bepaalde soorten onderzoek. Wat dus niet gemeengoed is overal maar wat dan bijvoorbeeld 
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hier verder uitgewerkt wordt. Een soort samenwerkingsverband met de leverancier en het 
ziekenhuis. Datje bepaalde mogelijkheden van zo 'n apparaat wat meer uitdiept, of bepaalde dingen 
mogelijk maakt. Dat ie in een soort research samenwerkingsverband dingen uit kunt werken. 

8. 3.8 Als j e kijkt naar de service die j e noemde, o.a. de korte lijn naar de applicatie, maar zijn er nog 
andere aspecten van services die een belan1<rijke rol spelen? 
Dat je natuurlijk als er problemen zijn, storing is, de downtijd zo kort mogelijk - dat is voor ons, 
we hebben hier op de afdeling een eigen technische dienst, die de meest basale dingen wel op kan 
lossen, signaleren of in ieder geval door kan geven aan de firma, of dat dan in de vorm van een 
helpdesk is, of dat ze rechtstreeks toegang hebben tot een service technicus, maar dat is ook heel 
belangrijk. Dat je gewoon snel antwoord hebt, of dat ze je terugbellen en zeggen van: probeer dit, 
of doe dat. Dat je gewoon zo min mogelijk last hebt als er wat misgaat. Dat je niet een dag hoeft te 
wachten tot er iemand is van de firma tot je het probleem op kan lossen, terwijl het misschien een 
kleinigheidje was, wat iemand hier in huis ook had kunnen doen. 
Dus dat je altijd iemand met know-how te spreken krij1<t? 
Ja. 

8. 3.9 Zijn er nof< meer zaken op het 1<ebied van services? Up time is belan1<rijk ... 
Ja natuurlijk, altijd. Een verstoring van je geplande programma is natuurlijk heel vervelend. 
Heeft dat ook te maken met die patiënten workflow? 
Kijk, helemaal voor een apparaat als MRI, daar zijn hele lange wachtlijsten voor. Dus iedere 
verstoring van het geplande onderzoek is natuurlijk heel vervelend. Als zo 'n apparaat stil ligt en je 
moet daar een X aantal mensen voor gaan afbellen, van: Het spijt me, u heeft drie maanden moeten 
wachten, maar vandaag gaat het niet door, dat is natuurlijk heel vervelend. 
Dat is ei1<enlijk ook weer naar de patiënt toe belan1<rijk. 
Ja. 

8.3.10 Zijn er misschien nog aspecten van de fabrikant die belangrijk zijn bij het aankopen van een MRI 
scanner? Bijvoorbeeld eigen ervaringen met de fabrikant, of ervaringen van mensen hier op de 
af deling, of bevriende collega 's, of service cijfers, dat soort dingen zeg maar. Karakteristieken van 
de fabrikant ... Of dat die meespelen? 
Eigenlijk zou dat bij zo 'n aanbesteding niet meer uit mogen maken. Want zo 'n Europese 
aanbesteding omzeilt natuurlijk een beetje vriendjes politiek. Dat je via-via, via de achterdeur, voor 
een zacht prijsje ergens zo 'n apparaat kan binnenhalen. Dat zou natuurlijk nu niet meer mogen, of 
niet meer moeten kunnen, met een aanbesteding. 
Zou dit nof! spelen? 
Ik weet het niet, ik weet het echt niet, als ie het eerlijk doet, kan dat niet meer meespelen natuurlijk. 

8.3.11 Als we dan kijken naar de financiële aspecten? In het begin zei je al dat het waarschijnlijk een grote 
rol speelt, waar moet ik dan aan denken, alleen de initiële prijs of. .. 
Kijk, ik denk - dat zei ik net al - qua specificaties voldoen ze natuurlijk voor een groot deel aan de 
eisen die je stelt. En dan komt natuurlijk het financiële plaatje als heel snel om de hoek. En als er 
dan nog meer aanschaffen zijn, en je kunt daar ook een package deal voor krijgen, dan zal dat ook 
heel snel erg aantrekkelijk gaan worden. 

8.3.12 En de mo1<elijkheid tot UTJf!raden, en de prijzen daarvan, speelt dat mee? 
Ongetwijfeld. Maar dat is natuurlijk voor ons op de afdeling, als gebruiker, een beetje een grijs 
gebied. Dat is iets waar wij niet direct zicht op hebben. Dat zijn de dingen die de manager, of het 
afdelingshoofd, met inkoop en de fabrikanten dan toch weer geregeld gaan worden. En wij als 
gebruiker hebben daar eigenlijk helemaal geen inspraak en inzicht in. Er komt iets nieuws, maar 
wat ervoor betaald is en op wat voor condities dat allemaal is, dat weten wij gewoon niet. 
,"öifeg e•>'en te1~ 1'1aa1' dat geé1"blike~edeeUe emdat dat teeh eige1'11ijlf het éelang1'ijkste is, rijl'I daa1' 

' . ·--- ' 
_, J _ 4 -

,_. J, -- - J .. ') 

- · -· ~ ~- ...... . ,. ·-· ' e-,....,. ,.., ...... . 

D • . --- 1..-• _, 1 ,11..-1..' :1 1 -·· 1,., '} - -· - -· ' - ... -- . -

[Scoring end closure] 

Appendices 64 



PHILIPS 
Master Thesis I T.C.M. van Heesch I Philips Medical Systems I Magnetic Resonance sense and simplicity 

Interview Vlietland Operator 

[Introduction to the research] 

9.1.1 Wat zijn uw belangrijkste verantwoordelijkheden en taken hier binnen het ziekenhuis, en binnen de 
afdeling? 
Ik ga er van uit dat specifiek gericht is op MRI. In principe zorg ik voor de gang van zaken op de 
MRI, wanneer ik op de MRI zit. Het is hier zo dat wij als laboranten rouleren, het is ook niet dat 
iemand meer verantwoordelijkheid heeft dan een ander op dat toestel. 
Er is }Zeen specialistisch laborant? 
Nee, we doen hier eigenlijk alles. We zijn hier wat dat betreft heel breed. Je zorgt er eigenlijk 
gewoon voor dat alles goed loop, dat de patiënten goed geholpen worden en dat je ook zoveel 
mogelijk extra patiënten, bijvoorbeeld klinische patiënten erbij kunt doen op een dag. Dat zijn 
allemaal dingen die belangrijk zijn wat dat betreft. 
TT 1 1. 1 • .L' 1 . • J .• , . ') .. •t-, --· - -· .. ,, .. .. 
" ' t.. ·.-- _, - 1 . ... 1.c ·---~- ·_c 

-- --
n_ ,,...,.,..,, ...... ,., J -r _,_ ,_, ,? - -· ·~ -· .., ..,.,'-' . ...,, ,..,..,, -···· 
fa, ik: hee eea aaàeFhalf jaaF ia ZwitseFlaaà geweFk:t. Gek: eigealijk: alles geàaaa, eek: :11,00 etti!e. 
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Meàische eeelà1,•eFmeaàe rnàiethernpeutische techaiek:ea. Ik hee ep àe MRI applicatieafüehng 
~ 1 ;_ n . - ' ... 

rNiet relevante onderbreking l 

9.2.1 Ga ik door met volgende deel, het aankoopproces van een MRI scanner, hoe ziet dat er hier 
}<rofwef< uit? Heb je daar een beeld van of ... 
Nee, ik moet zeggen, daar weet ikzelf in dit ziekenhuis heel weinig van. 
Weet je toevalliJZ wat de invloed van de laboranten is op zo'n beslissinJZ? 
Een beetje een vergelijkbare situatie speelt op dit moment. We krijgen een nieuwe CT scanner, en 
ik denk toch dat de invloed van de laborant toch heel erg minimaal is. Het gaat vooral om de 
radiologen en wat het ziekenhuis financieel haalbaar vindt, en het hoofd heeft daar ook wel iets in 
te zeggen. Als laborant heb ie daar heel weinig invloed op. 

9.2.2 De financiën worden bepaald door het bestuur van het ziekenhuis? 
Voor zover ik begrepen heb wel. Als ik weer even in de situatie nu mag denken weer. Dan is er een 
bepaald bedrag ... dat is een bedrag van 3 miljoen beschikbaar. Daar moet dan én een catherisatie 
kamer gedaan worden en een CT scanner. Dus m principe wordt het bedrag van bovenaf 
vastgesteld wat ie dus kriiä 

9.3.1 Laten we maar door gaan naar het belangrijkste stuk van het interview. Welke voordelen moet een 
MRI scanner, in uw O}<en, ei}<enlijk met zich meebren}<en? 
Wij vinden vooral, als laborant, is vooral het gebruiksgemak heel belangrijk. En dat vind ik ook 
meteen een minpuntje bij Philips eigenlijk. Want die, zeker in vergelijking met Siemens, vind ik 
wat minder gebruiksgemak hebben. Bijvoorbeeld ook: als je bij Siemens op de CT werkt, dan kun 
je bijvoorbeeld ook op de MRI werken. Die interface is precies hetzelfde, en hier bij Philips is dat 
een beetje anders. Maar wij hebben natuurlijk ook apparatuur van verschillende generaties daar 
staan, dat speelt misschien ook mee. Ik weet niet hoe die nieuwe scanners qua gebruiksgemak zijn. 
f)e 1'lieHwe ge1'leffllie i='r wel heter, eé:'reiHHt !k heer wel 1,•e1'1 e1'1de!"e me1'1:'re1'1 dat die il'lte1':feee 

imkrdaed 1'1iet w11'1;;elfeprelte1'1d dat we1'11'1ee1· je ep de e1'1e medalüe# we1·kt, je eelt ep de e1'1dere fffll'I 

we14ten. [)eer wm<dt :'rteeds meel" tmn gewe1*t [)et i='r eek epgeie:'rt HH. Maar de user interface is dus 
een belangrijk aspect? 
Zeker, zeker, vooral ook dat ie een beetje intuïtief is. Dat het bijvoorbeeld vergelijkbaar is met hoe 
ie Windows bedient, ik noem maar iets. Dat is toch erg handig. 

9.3.2 No}< meer zaken die binnen dat }<ebruiks}<emak belangrijk kunnen zijn? 
Op zich, de spoelen die je hebt zijn ook heel belangrijk. Op dit moment hebben we allemaal losse 
spoelen. Die zijn niet heel praktisch om vast te maken. Je allemaal heel onprofessioneel met 
plakband enzo gaan werken. Om die zaken op lichaamsdelen vast te plakken. Maar volgens mij zijn 
dat bij die nieuwere scanners allemaal vaste spoelen zowat. 
Hoe oud is die scanner die jullie hier hebben? 
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Ja, dit is een 0.5T, dus die is zeker ... Volgens mij is hij al 10 jaar oud hoor. 
De spoelen is dus een punt van aandacht? 
Ja, het is makkelijk dat als je moet wisselen van, - je hebt eerst een MRI van de lendenwervels en je 
moet daarna een MRI van de schedel doen - dat je makkelijk die spoel kunt wisselen. En dat is wel 
een belangrijk aspect van het gebruiksgemak hoor. 

9.3.3 No!! meer voordelen die ik onder het f!ebruiksf!emak maf! scharen? En als ik kijk naar de patiënt? 
Misschien vanuit de patiënt gedacht ofzo . . . Eens even kijken . .. ik zou zo niks kunnen bedenken 
zo. Voor de patiënt is het belangrijk dat hij weet dat hij kan communiceren met ons. Dus dat ie 
weet dat als er iets is dat ie ook ons kan waarschuwen, dat wij dan binnenkomen. Maar ja, je hebt 
dat belletje en de camera hebben we. Je kunt via de intercom, kun je ook spreken met de patiënt. 

9.3.4 En naast dat communiceren? 
Misschien de herrie voor de patiënt, dus dat ie dat zoveel mogelijk probeert te beperken. 

9.3.5 Die herrie is eigenlijk een beetje een onderdeel van comfort voor de patiënt, zijn er nog meer 
aspecten die het comfort voor de patiënt kunnen verbeteren? 
Zeker, zeker, waar de mensen eigenlijk voortdurend over klagen is: waarom zijn die tafels eigenlijk 
zo smal en waarom is het zo hard, dat soort dingen. 
Dus de tafel is belangrijk ... ? 
Dat ie gewoon goed ligt, mensen moeten er vaak toch zeker wel een half uur op liggen. Dan is dat 
toch wel prettig als dat een beetje zacht is. Dat je geen doorligplekken hebt als je van de MRI af 
komt. Dat is wel belangrijk. Voor de rest is natuurlijk ook de grootte van de tunnel.. . wat voor 
indruk maakt het op de patiënt. We hebben nou nog heel vaak dat mensen er in paniek vanaf 
vliegen door claustrofobie. 
Gebeurt dat veel? 
Het gebeurt toch nog wel redelijk veel hoor. Ik heb het wel - met welke frequentie zal het zijn? -
we doen hier, denk ik, gemiddeld zo 'n 12-14 MRl' s per dag. Het is toch wel meerdere keren per 
week dat het niet lukt. Ik denk dat je een gemiddelde van 2 per week kunt stellen dat het gewoon 
niet lukt. Dat denk ik tenminste, 1 tot 2 per week. 

9.3.6 Geven jullie die mensen meer aandacht? 
Ja, we proberen ze op zich op hun gemak te stellen. Ze vullen van tevoren ook een vragenlijst in, 
dus je weet al dat ze claustrofobie hebben. Dus daar probeer je dan ook echt aan te werken dat ze 
op hun gemak zijn als ze erin gaan. En je probeert nuttige tips te geven, zoals ogen dicht doen bij 
het naar binnen gaan, dat vinden veel mensen het engst, dat als je naar binnen gaat, dat je dan ziet 
dat die tunnel ineens zo over je heen schuift. Tenminste zo komt dat over dan, tenzij ze hun ogen 
dicht doen. Dat soort dingen zeg maar. 

9.3.7 De grootte van de tunnel heb je al genoemd als een belangrijk punt van aandacht, en ook de 
verwachtingen van de patiënt, om daar mee om te gaan. Zijn er nog meer zaken, als ik dan even 
naar het apparaat kijk, richting de patiënt, wat daar belangrijke aspecten aan zijn? De tafel is al 
f!enoemd, zou je er nof! meer kunnen bedenken? 
Waar ik zelf al vaak eens aan gedacht heb is dat het goed zou zijn dat als je een patiënt zou kunnen 
afleiden door iets in het apparaat. Ik was dan bijvoorbeeld aan het denken aan een monitor ofzo 
binnenin. Ik weet niet of dat mogelijk is met dat magnetisch veld, maar ik denk toch dat dat 
tegenwoordig wel schermen zijn, die dat kunnen hebben. Stel me dan voor, dat ze televisie kunnen 
kijken of zoiets. 
Patiënten afleiden dus, nof! meer? 
Nee, nee, ik denk dat we de belangrijkste wel gehad hebben. 

9.3.8 Heeft de omf!evinf! van het avvaraat er nof! iets mee te maken? 
Dan denk je zeker aan wat ze nu voor kinderen hebben zeker, dat ze zo'n kamer hebben waar ze 
sprookjestaferelen enzo laten zien. 
Niet alleen dat, er zijn ook meerdere zaken die meespelen, bijvoorbeeld mensen die zeggen: ik vind 
het plafond belan,;rijk .. . 
Nou, ik heb toch al heel wat patiënten gezien en ik heb nog nooit iemand gehad die zei: wat is dit 
een kale kamer ofzo. De mensen zijn gefixeerd op het apparaat, dus ik denk dat de omgeving niet 
zo belangrijk is. Dus het zal er een beetje opgeruimd uit moeten zien denk ik. Het moet er niet 
uitzien of dat het een rotzooi is, ik denk dat mensen dat wel belangrijk vinden. Meer zou ik er niet 
van kunnen zeggen 

9.3.9 Laten we de patiënt voor wat het is, als ik dan kijk naar het klinisch gebied, in termen van 
bijvoorbeeld beeldkwaliteit, zijn daar nof! belanf!rijke aspecten? 
Beeldkwaliteit hangt bij een MRI natuurlijk ook samen met hoeveel Tesla je hebt en dat maakt dan 
ook weer de snelheid uit. Tja, beeldkwaliteit, ik vind het een beetje moeilijk om hier iets over te 
zeggen, ik weet ook niet precies waar je er mee naar toe wil. .. 
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Hoe belangrijk is die beeldkwaliteit? Dat is eigenlijk de vraag. 
Dat is denk ik toch meer een aspect wat voor een radioloog heel belangrijk is, niet zozeer voor ons. 
Want wij zijn eigenlijk niet diegenen die direct bepalen of een beeldkwaliteit goed is of niet. 
Maar iullie zien wel of dat het voldoende is? 
Dat zien we op zich wel. Op dat moment schatten we in wat de radioloog vindt. 

9.3.10 Jullie zijn wat dat betreft een verlengstuk van de radioloog, en door jullie samenwerking weten 
jullie wat hij ongeveer wil? 
Ja, dat is wel de essentie van het teamwork op de MRI eigenlijk. Van de radioloog en de laborant. 
Wat trouwens, we zijn net bij de patiënt voorbij, maar ik was me net aan het bedenken dat over 
klinische patiënten, dat daar toch ook nog wel wat dingen bij zijn die toch wel belangrijk zijn. Die 
mensen zijn vaak heel moeilijk mobiel, heel slecht mobiel, dus je krijgt ze heel moeilijk op de tafel. 
Klinische patiënten, daar bedoel je mee, mensen die hier in het ziekenhuis lif!f!en? 
Ja, precies. En eigenlijk ook alle andere patiënten die moeilijk ter been zijn. Dat je die al buiten de 
kamer op het bed kunt leggen, en dat dat ook op een beetje een handige manier gaat. We hebben nu 
bijvoorbeeld, - je kunt de hele tafel eruit rijden, - dus je kunt de patiënt in principe buiten de 
scanner op de tafel leggen. Dat is ook handig, want dan kun je een patiënt op de gang uit het bed 
over tillen zeg maar. Dat zijn wel handige dingen. Maar je kunt bijvoorbeeld met dat bed niet 
omhoog en omlaag, en je kunt er niet goed mee manoeuvreren. Dat zijn dingen die dan ook wel 
handig zijn om het voor de patiënt allemaal wat makkelijker te maken. En voor de laborant ook wat 
makkelijker te maken. 
Mag ik dat scharen onder de patient handling als het ware? 
Ja, precies, dat kan wel. Wat vaak ook wat minder praktisch is, is datje een patiënt hebt met allerlei 
toeters en bellen, dat je toch ook in de kamer aansluitingen en alles hebt. En dat je ook makkelijk 
met al die toeters en bellen de scanner in kunt. Kijk, er zijn bepaalde dingen die kunnen gewoon 
niet, want die kunnen niet tegen het magneetveld, maar toch dat dat ook wel een beetje praktisch 
gaat dan. Dat je niet met infusen enzo gaat zitten klooien. 

. 1. -· - , __ , __ - ... ,_. • 1 1 _ .1.: L · 1 ~ - ·- r - ·- - - - -·- ~ 
• r• ,r __ • -• 

Dat is eee goede vraag, ik deHk dat Aad dat beter weet, maar ik denk, w op eee gemiddelde dag ... 
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9.3.11 Is de beschikbaarheid van verschillende applicaties nog van belang, althans de mogelijkheid 

daartoe? 
Je bedoelt dus of je er bijvoorbeeld angio's mee kunt doen. Dat is wel degelijk zeer belangrijk. 

9.3.12 Wat is het p ercentage meer standaardonderzoeken, die je ook in de avonduren zou kunnen 
uitvoeren bij wijze van spreken, ten opzichte van de wat specialere onderzoeken? 
Nou, we doen hier zo weinig speciale onderzoeken dat ik eigenlijk bijna durf te zeggen dat het 
verwaarloosbaar is. We kunnen ook heel weinig met dit ding. 
Is er wel de intentie hier om dat ... 
Nou, als we eenmaal in het nieuwe ziekenhuis zitten en wat nieuwere scanners aan kunnen 
schaffen, dan willen we er ook aan werken om daar wat meer verdieping in te leggen. 
Wanneer gaan iullie het nieuwe ziekenhuis betrekken? 
We zouden er in 2008 in moeten trekken. In de tweede helft ofzo. 
Staan er dan ook nieuwe scanners gepland? 
De intentie is er wel, maar ik weet niet of er al concreet toezeggingen zijn gedaan dat dat ook gaat 
gebeuren. Dat durf ik zo niet te zeggen. In principe kunnen we gewoon niet verder met dit apparaat 
in het nieuwe ziekenhuis. Hij gaat in ieder geval niet mee naar de nieuwe locatie, dat staat wel al 
vast. 

9.3.14 Zijn er verder nog dingen, als ervaringen met defabrikant op zich, speelt dat nog mee? 
Je bedoelt bij voorbeeld de betrouwbaarheid. Kijk, je wil natuurlijk ook weten dat als je problemen 
hebt, ook gewoon met praktische toepassingen, dat je dan goed terug kunt vallen op mensen van de 
fabrikant. Bijvoorbeeld een applicatiespecialist. Dat je dan kunt vragen van: kun je dat nog eens 
uitleggen, of hoe zit dat nou, dat soort dingen. 
Dus die klinische ondersteuning is belangriik? 
Ja, inderdaad. Ook als laborant vind je het heel onprettig als dat ding vaak kapot is. Wat dat betreft 
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hebben we met de MRI ook geen enkel probleem. Ik vind hem redelijk betrouwbaar. Of redelijk 
betrouwbaar, gewoon goed betrouwbaar. 
Watje wiek ;:iel it1 del ,,wmneer ie#i éeti'euwé€1€11' it1, de1'1 it1 hel 1'/iel re éel€11<tg1'ijk, H'/€1€11' flffl ie#i 1'liel 
,_ ,_ 
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9at is ittàeFElaaà :tie, ik èeàeel àat heèeeH we hief 013 àe:tie afàelittg eek We heèeeH hief eek 
eeH','eHtiettele a1313aFaa¼Hf \'aH Philips staaH, à1:1s eeH\'etttietteel, maaf àaH ,,,,el met 13lateH :tieg maaf, 
à1:1s àigitaal, maaf àaH '>'>'el met 13lateH. éH àie a1313afat1:11:1f IS hief helaas Hiet :tie èetfSl:l'>'t'eaaF 
geèlekett, à1:1s àaaf heèèeH 1Ne heel veel 13rnèlemeH mee. Ik geleef àat het àe laatste 13aaf wekeH wat 
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Hij staat ef, àeflk ik, attàemalfjaaf Hl:!. IH ieàef ge,.,al, •,<lalE ,,,eef àat ilE hief le;,,am wefkeH is hij hief 
gekemett; attàefhalf tet twee jaaF. étt ef :tiijH eigettlijk altijà heel , ,eel j3feelemeH mee geweest éH je 
weet het, het geèe1:1rt aHijà 013 memettteH àat je het Hiet ti:l±Fl:t heèeeH. 9at is altijà. Bijveereeelà als 
-- .. - .L' - ---- ... 

9.3.15 Ja precies. Is die workflow van patiënten een belanf!riik aspect hier binnen het Vliet/and? 
Ja, dat is wel degelijk een belangrijk aspect, dat is ook de bijvoorbeeld de reden dat we avond 
MRI's zijn gaan doen. Dat is op initiatief van bovenaf ook. Dat ze in principe vinden dat we te 
weinig capaciteit hebben. Er zijn al veel artsen hier in dit ziekenhuis die verwijzen al patiënten naar 
MRI centra door, puur omdat wij niet de capaciteit hebben. 
Dus normaal gesproken verwijzen artsen hiernaar toe, behalve als er een capaciteitstekort is, of bij 
speciale Revallen? 
Als de wachtlijst te lang is, dus dat ze niet snel genoeg aan de beurt zijn, dan verwijzen ze gewoon 
door naar buiten. 
Wat is de f!emiddelde wachttiid hier voor een standaardonderzoek? 
Gewoon de standaardwachtlijst is denk ik op dit moment iets van 6 weken, denk ik dat we wel op 
zitten 

9.3.16 Die capaciteit is dus ook een belangrijk issue. Nog even over die belangrijke aspecten: Als je nu 
een andere scanner zou mof!en kiezen, wat moet hii dan zeker hebben? 
Wat wij vooral belangrijk vinden is dat je er van die angio applicaties op kan doen. Omdat je dan 
misschien eventueel iets van onze conventionele angio's kunt vervangen, dat zou op zich een 
prettig bij effect zijn. 

9.3.17 Dus eiRenlijk een verschuivinf! van het doen van anf!iO 'snaar de modaliteit MR? 
Ja, en misschien een beetje in het verlengde daarvan, ook wel cardio applicaties, IS ook wel 
belangrijk. Voor de rest nee, dat zijn wel de belangrijkste items. 

[Scoring and closure] 
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Interview Vlietland Manager 

[Jntroduction to the research} 

10.1.1 Wat zijn eigenlijk uw belangrijkste verantwoordelijkheden en taken hier binnen het 
Vlietlandziekenhuis, binnen de afdelin1<? 
Ik ben Aad van Oosten, afdelingshoofd Radiologie, hier op locatie Vlaardingen. Je bent net al over 
de afdeling binnengekomen. We hebben een vrij compacte radiologie afdeling hier, weliswaar met 
alle modaliteiten zo'n beetje die je kan bedenken. Het enige wat wij op deze locatie niet hebben is 
het nucleaire gedeelte, dat staat aan de andere kant, maar voor de rest hebben wij twee bucky 
kamers, twee doorlicht kamers, CT, MRI, mammografie, echografie en uiteraard de nodige mobile 
zaalapparatuur en OK spul. Dat IS zo'n beetje ons wagenpark zoals ik dat altijd noem. 
Verrichtingen zitten we hier op deze locatie op ongeveer 50000, ietsje over de 50000 vorig jaar, en 
aan de andere kant ook zo'n beetje. Dus we hebben hier samen ongeveer zo'n 100000 
verrichtingen. 
De andere kant is Schiedam ? 
Schiedam ja. Schiedam-Vlaardingen, ja precies. 

10.1.2 Staat daar ook MRI? 
Nee, daar staat ook MRI, zij hebben het nucleaire, en wij hebben MRI. Zo is het een beetje 
opgedeeld, is historisch gegroeid ook, moet ik eerlijk zeggen en eigenlijk wel vrede mee. Tot aan 
de nieuwbouw zal dat waarschijnlijk het plaatje worden, al zijn er, daar zal ik ook heel eerlijk in 
zijn, wat ideeën geweest; er is recentelijk gepraat over het oprichten van een ZBC MRI. Dat is een 
MRI is een stichtingsvorm, gelieerd aan het ziekenhuis, maar niet binnen de ziekenhuis structuur. 
De reden kan ik je ook vertellen: Je hebt MRI, je hebt wachttijden van 6 tot 7 weken, 8 weken hier, 
dat zeg ik heel eerlijk. Landelijk gezien is dat een beetje de norm. Soms is het wat langer in 
ziekenhuizen, soms is het wat minder. Wij vinden zelf eigenlijk ook, die 6, 7, 8 weken, vind ik 
eigenlijk al obsoleet, dat hoort niet meer. MRI heeft in Nederland heel lang het labeltje gehad van 
toch wel een elite onderzoek, een wat duurder onderzoek. Maar jongens, dat is het natuurlijk 
helemaal niet meer. Als jij last van je knie hebt, en je hebt last van je meniscus, en je knie heb je 
verdraaid, dan wil je niet nog eens een keer 7 weken wachten om te weten wat er aan de hand is 
natuurlijk. Dan krijg je dat shop gedrag van de patiënten, die gaan dan links-rechts kijken 
natuurlijk. Een hoop van die mensen belanden uiteindelijk natuurlijk in zo'n commercieel MRI 
centrum. Waarom kunnen zij het nu wel, waarom kunnen wij het zelf nu niet? Wij hebben de 
expertise ook zelf, ik heb de mensen die zo'n toestel kunnen bedienen, ik de mensen die de plaatjes 
kunnen verklaren zeg maar, de radiologen. Het is toch zonde dat je dat weg laat gaan. Uit 
bedrijfskundig oogpunt van een ziekenhuis vind ik dat niet slim, gewoon stom. Je laat je patiënten 
wegsijpelen tussen je vingers.Dan het opzetten van zoiets, dat kost zeker in de structuur van zo'n 
ziekenhuis en zeker in de structuur waarin wij zitten: multi-locatie structuur, nieuwbouw wordt 
neergezet, dan zijn de gedachten niet helemaal daar om een ZBC van de grond af te krijgen. Eind 
vorig jaar zag dat er wat rooskleuriger uit, had ik echt zoiets van er zit nu de vlam in de pijp, maar 
de vlam is wat gedoofd om het zo maar eens te zee:e:en 
r _, 1;; 1,- - ,_ J .1: . ,_, J , .. ? 
~ I -· -· -··· ... ·---· ... . 
fä sanu àe afèehag aaa ea ik: hee twee teamleiàefs irnàef mij. Üi: eea ,,,ernah1reefàelijk: "'eef het 
eeleià, ia àe ruimste i'iiB eeli: ,,,eef het epefatieaele gedeelte, al laat ik: àe àag eperntieaele 
aeti•,•iteitea laat ik: aaa àe teamleiàefs e>,•ef. YitefaaFà peFseaele eei'iettiag, alles wat àaareij k:emt, 
eeataetea met àe rnàieleeg, aaalrnepeeleià, eesteUiagea àat seeft àiagea. Ik: àelegeef àaaf eea smli: 
ia ttit aaa:tttflijk:, maaF ik: eea wel eiaà•,•ernat,.,•eefàelijli:e. f}aamaast hee ili: eeli: aeg eeataet met 
mija eellega heefè aaa àe aaàefe k:aat, àaaf i'iit eek: eeg eea heefè aamelijli:, waaf ik: eea heep 
afsteH1:H1:iag mee àee. Galaags heeeea we eij'reefeeelà het PAGS pf8jeet afgesletea. f}aa meet je 
je ,,,eefstellea, àat is eea ,,,fij laag tfajeet àat je àaafiB àeefleept, àaa i'ittl je teeh het aeà:ige ,,,fij 
meetea makea, eek: ia measea ea miààelea, eek: eea eeetje IGT miaàeà is àat aaml±flijk:. f}e PAGS 

; __ , 
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10.2.1 Eigenlijk het aankoopbeleid al een tikkeltje aangestipt. Ik begrijp dat jullie met twee locaties zitten 
en ik weet niet hoe dat met de bud1<etstructuur te maken heeft. .. 
We hebben gelukkig, ik zeg gelukkig omdat PACS een beetje katalyserend is geweest, heeft dat 
gewerkt voor onze afdelingen. We kregen toen de opdracht, dat wilden we ook als afdeling 
uiteraard, ie moet gaan digitaliseren, dat is natuurlijk een stap voorwaarts. Daar ga ie een plan voor 
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ontwerpen. De eerste plannen dateren uit 1999, maar dan is dat eigenlijk nog niet zo ver. Dan ga je 
daar mee verder kijken en we zijn eigenlijk in 2003 zijn we effectief aan de slag mogen gaan met 
het vastleggen van onze leverancier voor PACS werk. Wat hebben we daar ook mede in kunnen 
doen gelukkig; een meerjaren plan vastleggen voor de apparatuur. Waarom zeg ik gelukkig: dan 
ben je van de gehakketak af van wanneer mag je nou eens een keer wat aanschaffen en wanneer 
niet. 

10.2.2 Er hoeft niet Relobbyd te worden en dat soort zaken? 
Precies. Er zijn ook wat dingen op tegen natuurlijk, dat mensen ... je legt je vast op een leverancier, 
wat toentertijd ook wel. .. en dat is Philips geworden. Maar ik heb daar zelf wat minder moeite 
mee. Ik heb liever die duidelijkheid, die transparantie, die prefereer ik veel liever dan dat gelobby 
elk jaar over wat mogen we nu wel en wat mogen we niet. Daarbij is het uitgangspunt van de 
directie geweest, ook een helder punt: jullie mogen het nodige aanschaffen, schrijf daar je PVE's 
voor, plannen van eisen, schrijf daar ook de structuur voor uit voor de komende jaren. Het mag 
alleen niet leiden tot kapitaalverlies, dus dat wil zeggen dat iedere apparatuur die wij kochten moet 
gelabeld zijn niet alleen voor de ruimte hier, maar direct voor de nieuwbouw. Dus het mag niet zo 
zijn dat we straks heel vervelend een nieuw toestel overhouden met 'waar moet dat nou naartoe?' 
Dat heeft tot een transparant meerjaren plan geleid, waarvan ik zelf zeg: dat is iets waar we heel 
duidelijk zaken mee konden doen. En uiteindelijk is dat de firma Philips geworden op modaliteiten 
gebied, en ook het P ACS gedeelte is toen bij Philips uitbesteed. In die structuur is bijvoorbeeld ook 
een plek voor een MRI opgenomen, voor de nieuwbouw. Straks als wij nieuwbouw hebben, hebben 
wij de keuzes voor twee MRI's. Er zijn twee MRI's in opgenomen, waarbij de gedachten toen, toen 
we het meerjarenplan hebben vastgelegd, dus de heersende gedachte was: Moet je niet gaat kijken 
naar een bulk machine, zeg maar een 1.5 T machine, waarvan je zegt daar kan ik lekker op gaan 
doorknallen, en moet je dan ook niet gaan kijken naar een open structuur MRI. Daar hebben wij 
ons niet keihard op vastgelegd, wij hebben wel bepaalde bedragen genoemd in dat contract. 
Waarbij we zeggen: die bedragen zijn gelabeld voor een MRI en of dat dan een invulling wordt met 
een 0.5T open of een 1.5 hier of een 1.5 met een cardio pakket, dat zal de toekomst moeten leren. 

10.2.3 Dus eiRenliik /iggen die budRetten vast, is dat binnen een bepaalde bandbreedte? 
Ja, dat is binnen een bepaalde bandbreedte met een ondergrens en een bovengrens. 
Hoe ziin die budf;!etten dan uiteindeliik bepaald? 
Die hebben we bepaald op basis van prijzen van 2004, prijspeil 2004. Omdat eigenlijk toen de 
gedacht was van er zou een lichte stijging in kunnen komen, maar - en dat weet ook menigeen - de 
duurdere modaliteiten om het zo maar te zeggen, die zakken ook iets in prijs. We hadden dus 
eigenlijk zoiets van: we hopen toch eigenlijk wel met de bedragen die we in 2004 hadden 
neergezet, 0-niveau 2004, dat we het daarmee kunnen doen. 
En die voorzet voor die priizen als het ware, die is vanuit de radiologie afdeling gevormd? 
Ja, vanuit radiologie. Wij hebben toen met de toenmalige accountmanager van Philips om de tafel 
gezeten. Het klinkt heel raar dat je zo 'n plan opzet met al een beetje van: dit is het. We willen twee 
bucky kamers hebben, we willen twee doorlichtkamers hebben, we willen CT, mammotoestel moet 
erin komen. Ga daar nou eens op het prijspeil van toen, ga daar nou eens kaartjes tegenover 
hangen. Dat heeft hij toen gedaan. Dat zijn de bruto prijzen toen uiteindelijk geworden. Enje kan je 
heel goed voorstellen dat als je een meerjaren contract afsluit waarbij je je eigenlijk vastlegt op een 
leverancier, dan zijn er uiteraard ook eigenlijk interessante kortingen. Dat is ook ons voordeel 
natuurlijk als bedrijf. Daar is dus wat in gewikt en gewogen. Toen heeft de afdeling inkoop daar 
een kogel door de kerk gedaan - die jongens moeten ook wat te doen hebben - wij hoeven hier niet 
de prijzen te onderhandelen. 

10.2.4 Dus inkoop wordt daar inf;!eschakeld? 
Uiteraard. En het is vrij hoog op ... - het is wel leuk toch, zo'n traject toch, moet ik eerlijk zeggen, 
ook voor mij was dat toen voor het eerst dat er, het gaat natuurlijk om giga bedragen dan, je praat 
over een heel modaliteitenpark, maar ook over je P ACS, want dat werd toen in één plan werd dat 
weggezet. Een meerjarenplanning plus je PACS. Ja, dan gaat het toch wel over ettelijke miljoenen 
wordt er gesproken. Dan is het natuurlijk interessant om het onderste uit de kast te halen; én op 
modaliteiten niveau, én op P ACS niveau. En je zal heel goed weten dat deze twee dingen 
onderhoud genereren, en onderhoud is ook een aspect wat je natuurlijk mee moet nemen in je 
contractuele onderhandelingen, want daar wordt veel geld aan uitgegeven. Vaak is het zo'n beetje 
zo'n 10% van je aanschafprijs, daar zit je gauw aan jaarlijks. Je kan je voorstellen dat daar een 
hoop in te verdienen valt voor ziekenhuizen, maar ook voor een leverancier natuurlijk. 
Dus inkoop doet de daadwerkeliike onderhande!in5Zen? 
Ja, de uiteindelijke onderhandelingen, laten we heel eerlijk zijn, dat doet inkoop. En in ons geval 
ging het zover, omdat ik al zei dat daar ettelijke miljoenen mee gemoeid, dat op het laatste 
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onderhandelingsniveau weet ik, en daarom, ik weet het nog goed, ik vond het wel leuk omdat toen, 
toen waren wij allang teruggestapt, want dat is niet meer voor ons, om daar aan mee te doen vind ik 
dan, dat vind ik terecht ook, nogmaals ieder zijn vak. Toen is daar ook de voorzitter van de Raad 
van Bestuur bijgekomen om dat verder uit te onderhandelen met één van de topshots van Philips, 
die moest er ook bijkomen. Ik heb toen dus gehoord hoe dat gegaan is en dat was wel leuk, die had 
natuurlijk ook de nodige mensen meegenomen, die gaat natuurlijk ook niet alleen daar zitten, daar 
kan je je iets bij voorstellen. Toen werd er onderhandeld en dan trok de ene partij zich terug, en dan 
trok de andere partij zich terug. Op het eind van de dag konden de champagne kurken knallen en 
was er toch een goed r contract 1. 

10.2.5 Toen stond het al wel vast dat het Philips zou worden? 
Ja, maar uiteraard, daar moet je wel voorzichtig mee zijn, het stond vast dat het Philips zou worden, 
maar uiteraard moeten wij ook een tweede keus opgeven. Dat als de preferente leverancier het niet 
zou worden, dat er natuurlijk met een B keus kan worden verder gegaan. 
En de afdeling radiologie geeft dat dan uiteindelijk op aan inkoop, dan gaat inkoop met het pakket 
van eisen onderhandelen met de eerste keus leverancier en vervolf!ens met de B-keus? 
Ja, daar is in aanvang al wat gesteggeld tussen de A en B keus door inkoop. Om toch al in 
voorhand die prijzen zo ver mogelijk naar beneden te krijgen. Met de wetenschap dat we al een 
voorkeur hadden. 

10.2. 6 Inkoop heeft eigenlijk in die zin niet zo heel veel invloed op de keus van de leverancier? 
Nee, niet zozeer op de keus. Op de prijs dus wel, keus van de leverancier in eerste instantie niet. Ze 
zullen daar ook wel hun argumenten voor hebben trouwens, want dat hebben wij toen wel mee 
laten spelen in het hele traject, want het moet wel iemand zijn waar iedereen eigenlijk een goed 
gevoel bij heeft. Er waren toen mensen ook voorstander van wat kleinere firma's , ik zal de naam 
niet noemen, maar ik had daar zelf niet zo 'n goed gevoel bij. Ik heb daar ook echt een tegen advies 
op gegeven. Als je zo'n traject in gaat, met een meerjarenplanning, voor je modaliteiten, en je doet 
een P ACS aanschaf, ik wil dan niet, dan vind ik dat je als ziekenhuis niet het risico moet lopen dat 
die firma over 6 jaar niet meer bestaat, dan vind ik dat een onverstandige keus. En misschien was 
die firma prijstechnisch wel wat goedkoper geweest, maar het risico en nog steeds het risico is dat 
die firma over 5 tot 6 jaar niet meer bestaat, over overgenomen wordt. 

10.2.7 Die budf!etten worden dan door jullie als het ware voorf!esteld .. . 
Ja, en dan is het aan de Raad van Bestuur om te zeggen van, grosso modo zijn die budgetten waar 
we mee door de deur kunnen en dan is het natuurlijk de truc verder om die budgetten zo laag 
mogelijk te houden. 
Er wordt als het ware een onder voorbehoud akkoord gegeven, met de mededeling aan inkoop: 
drukken die prijs. 
Precies, kijk maar eens wat je kan gaan halen. Ik vind dat wij het hier heel redelijk doen. Ik zeg wij 
omdat in dit traject ook een radioloog een heel duidelijke rol heeft gespeeld, ik als manager, of 
eigenlijk wij als managers, want we zijn met twee hoofden, die heel duidelijk in beeld waren. En 
daar hebben de radiologen heel duidelijk een rol in gespeeld en daar heeft ook het MT, de 
divisiemanager een rol in gespeeld. En dat leidt tot een uiteindelijk voorstel. 

10.2.8 Als ik dan kijk naar de managers, de radiologen en de laboranten, als ik daar 100% over zou 
mogen verdelen als ik kijk naar de betrokkenheid en de invloed op dat aankoopproces, hoe ligt die 
verdelinf! dan? 
Radiologen zijn er heel sterk bij betrokken natuurlijk, er is een laborantengroep die daar wat meer 
bij betrokken is en wat minder, dus wat doe je in zo 'n selectieprocedure, en dat gaan wij straks ook 
doen. Dan hoop ik dat je weer een werkgroepje bij elkaar kan schrapen, want ik ben niet degene die 
achter dat toestel zit namelijk, want ik wil graag die input van mijn laboranten zo goed mogelijk 
gegarandeerd hebben. Dus je gaat met de laboranten die redelijk goed geëngageerd zijn op zo'n 
systeem; vaak is het zo dat op zo 'n afdeling van die heeft een beetje die hobby en die hobbyt daarin 
en die daarin, die heeft zijn interesses daarin liggen, en daar moet je naar luisteren. Luisteren en 
honoreren zijn twee verschillende dingen. En dat zeg ik de mensen ook. Jullie mogen best jullie 
wensenpakket op tafel leggen en daar moet je ook wel eerlij in zijn denk ik. Dat wil niet zeggen dat 
dat automatisch dat gaat worden. Dus daar zit een spanningsveld in tussen wat tegenwoordig ICT 
technisch mogelijk is, wat financieel mogelijk is, en een spanningsveld ook wat misschien botst 
met radiologen. 
Vandaar ook deze vraaf!. Wat zou het uiteindelijke percentaf!e zijn dat de laborant van invloed is? 
Ik vind die wel groot hoor denk ik. Ik ben grotendeels afhankelijk van, want die apparatuur is zo 
complex, met name MRI en Ct. Iedereen kan over een bucky systeem en een mammo syteem 
redelijk goed doorpraten; dus dat is een 40 - 50 % zeker. 
En de invloed van de radioloof!? 
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Ook die 50 %. 
En u ei~en invloed dan? 
Mijn invloed die leg ik bij de laboranten neer. Dat is misschien niet helemaal juist, ik luister heel 
goed .. maar ik doe ik nog PACS. Dan zou je een verdeling moeten vinden tussen 40-40-20 zo'n 
beetje. Ik vind dat ook heel moeilijk om dat in percentages trouwens weer te geven. Mijn taak is 
om naar deze twee partijen, vandaar ook dat ik mij maar op 20% neerzet, zowel de radiologen als 
de laboranten heel goed te luisteren. Daarnaast heb ik zoiets van, dat budget moet bewaken. Maar 
binnen dat budget kan je ook bepaalde concessies doen naar beide partijen. Maar ik moet heel goed 
luisteren, dat is mijn taak eigenlijk. En ik moet de argumenten van hun aangereikt krijgen. 

10.3.1 Dan denk ik dat ik al een heel goed beeld heb van het aankoopproces van een scanner hier. Ga ik 
door met het volgende gedeelte van het interview, de voordelen die zo 'n scanner met zich mee moet 
bren~en. En dan met name voor jou, in jouw rol als mana~er. 
Een goede tumover natuurlijk, onderhoud, gegevens over het onderhoud, dat is heel belangrijk vind 
ik. Je hebt tegenwoordig onderhoud op die dingen wat. .. Kijk, je moet er gaan uitgaan dat MRI . . . , 
wat belangrijk op die dingen is, is dat je moet een betrouwbare MRI hebben, die, al moet ik hem 
250 dagen per jaar werkend hebben, dat ie dat daadwerkelijk ook doet. Want uitval op een systeem, 
genereert problemen. Zo'n ding staat dus echt continu te draaien, ik heb een bezettingsgraad van 
zeg maar 99,9 % op dat ding. Dat hebben we opgetrokken naar 120%, dan ga jij vragen aan mij hoe 
kan dat nou? Dat komt door de avondopeningstijden. Ik weet wel, toen mijn nieuwe baas hier 
kwam, alweer een tijdje geleden, die zei: wat vreemd, ik zie in jouw statistieken dat jij helemaal 
niet meer groeit op die MRI. Toen zei ik tegen hem: waarom denk je? Daar zit al het maximale zit 
daar in, dat is 99,9%. En alles wat daarin fluctueert - het ene jaar hebben we bijvoorbeeld 2200 en 
het andere aar hebben we 2225 - heeft te maken met uitval van het systeem, of het aantal 
werkelijke productieve dagen in een jaar. Dat kan je gaan uitzetten tegen wat je verwacht van zo'n 
ding. Mijn beef altijd tegen partijen als Philips en Siemens is altijd: hou je onderhoud op zo'n ding, 
hou dat zo kort mogelijk. Ze hebben het ondertussen gelukkig al teruggebracht van 6 keer per jaar, 
naar 3 keer per jaar. Waarom?: dat scheelt mij weer 3 productiedagen. 

10.3.2 En dat voldoet? 
Dat voldoet, en dat is natuurlijk ook belangrijk, want als dat niet zou voldoen, dan heb ik weer een 
ander probleem. En ook bij dat systeem heb ik zoiets van, als ie er een keer uitknalt, wat natuurlijk 
altijd een keer gebeurt, paar keer per jaar knalt zo'n systeem eruit om bepaalde redenen, maar dat ik 
dan donders snel een goede service op dat ding heb. 
Response time? 
Heel snel, die moet heel snel zijn. Die vind ik belangrijker dan de response time op een bucky 
station bijvoorbeeld. Want dit ding is zo kritisch. 

10.3.3 Hoeveel verrichtin~en doen jullie perjaar? 
Op reguliere basis zat ik zo'n beetje op pakweg 2600-2700 verrichtingen en dat hebben we 
opgetrokken naar ruim 3000, bijna 3100 verrichtingen. Dat is door die avondopenstellingen. Ik zeg 
wel dat is 120%, maar als ik dat in percenten zie, dan is dat om even aan te geven hoeveel het 
ongeveer is. 

10.3.4 Precies. Dat zijn een beetje meer de financiële aspecten, repsonse time van de services, zijn er nog 
meer aspecten die belangrijk zijn? 
Ja, het remote kunnen servicen van zo'n ding. Dat vind ik heel belangrijk. Dus dat betekent dat als 
ik een probleem ... kijk je hebt fatale storingen en dat betekent dat ik dus geen patiënt meer op dat 
ding kan doen, en ik heb storingen die semi-fataal zijn, en ik heb storingen die wat minder urgent 
zijn. Wat ik graag in die zaken graag zou willen, en zeker waar het softwarematig is, dat Philips op 
afstand inbelt, en dat kunnen ze inderdaad ook, dat ze het ook op afstand kunnen repareren. Dat is 
heel belangrijk, want dat betekent dat ik het systeem niet hoef te downen, productie kan gewoon 
doorgaan, en zij kunnen online wat zaken rechtzetten. In een aantal gevallen is dat al mogelijk, dat 
zeg ik heel eerlijk. En ik zie graag dat ze dat verder nog gaan uitbreiden. Dus dat betekent dat er 
online gerepareerd kan worden en dat er zo min mogelijk downtime is. Kan je wel zeggen wat zou 
je nou nog meer willen als klant zijnde, natuurlijk wil ik een uptime garantie hebben van 100%, 
maar dat. .. Je moet ook reëel zijn. 

10.3.5 Uptime is ook een moeilijke, want dat wordt altijd op verschillende manieren gedefinieerd, 
sommige fabrikanten definiëren uptime als je bent altijd 'up' tijdens kantooruren en u definieerde 
in het be~in al dat het svsteem altijd wanneer u het wil moet werken. 
Ja, dat is ook nog zo. Zie je dan het preventieve onderhoud ook als uptime, of zie je dat als 
downtime? Daar wordt ook nog over gesteggeld. 
...... , . , , 

". Maar preventief onderhoud is dus ook een belangrijk aspect? ~--- .. ..., ..... ..., ... 
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Ja, en het volgende wat ik dan nog graag zou willen in de systemen is: we zijn, met name bij MRI 
systemen, zijn we erg helium afhankelijk, de refills. Daar zou ik ook graag, - het zou niet reëel zijn 
om te zeggen - vanaf willen, maar dat is eigenlijk het doel. Je moet naar een gesloten systeem dat 
zo min mogelijk Helium verbrandt, want dat scheelt ook weer in je downtime van dat ding. 
n _ ~ _ 1 n ,.,, , f', l.- :1 f'f' 
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10.3.6 Zo}1er zit ik niet in de techniek, det zei wel een pete1'lt zijn of iets dergelijks. Dit zijn meer de 
management aspecten, natuurlijk belangrijk vanuit uw rol. Zijn er nog meer zaken die belangrijk 
ziin? 
Even vanuit de management ga ik richting laboranten kijken, want dat vind ik ook heel belangrijk 
wel. De bedieningsinterface is natuurlijk van groot belang voor het gemak laboranten er mee 
kunnen werken, en hoe snel kunnen ze er meer werken. Dat betekent dat het wat doet met de 
inwerktijd van de laboranten. Als ik daar een laborant neerzet, dan is zo'n ding nog redelijk 
complex. Je moet niet denken van: ik zet jou er morgen achter, en over drie dagen kan jij die 
onderzoeken draaien. Daar zie ik ook graag iets in gebeuren, daar moet je ook afwegingen in 
maken. Daar moet je ook afwegingen in maken. Ik heb je net met Jef laten praten, één van de meer 
slimmere labs, vind ik hier, die jongen heeft er ook bepaalde ideeën over. Dus aan de ene kant ga je 
zeggen, je moet het meer gaan protocolleren, aan de andere kant moet je ook oppassen dat 
protocolleren niet leidt tot afstomping. Waarbij mensen toch nog hun invloed, hun kwalitatieve 
invloed op het proces kunnen uitoefenen. Die balans zou toch nog wel wat beter door moeten 
kunnen komen denk ik. Ik weet dat Philips op de nieuwere systemen een verbeterde versie, met als 
ik het goed heb toch wat meer in bepaalde systeemkaarten ondergebracht begrijp ik. Die daar 
makkelijker aan te passen zijn, ExamCards, dus misschien is al een beetje de richting waar ik nu al 
een bepaalde gedachte bij heb. 

10.3. 7 Met dat afstomping bedoel j e dat de wat slimmere labs met hun eigen kwaliteit meer kunnen 
bren)!en dan aan kwaliteit en dat moet ie niet ... 
Dat moet je ook niet te ver wegstoppen in het systeem. Die moeten toch wel meer met de parameter 
settings kunnen doen om daar toch nog het beste uit te halen. Want een MRI is niet een toestel dat 
je binnen een week in je vinger, en dat geeft ook helemaal niet, maar het moet zo zijn dat een groep 
laboranten daar makkelijk en snel mee kan werken, en het mag ook nog steeds zo zijn dat een 
andere groep die toch wat meer ambitie heeft in het systeem, die daar wat verder geëngageerd op is, 
dat die daar toch nog wat meer uit kan halen, dus ook de parameter settings dermate kan 
beïnvloeden dat dat mogelijk is. 

10.3.8 No~ meer din~en die in het kader van de laborant belanwiik ziin? 
Naast het bedieningssysteem .. voor de rest moet de ruimte ook een beetje ... , maar dat is ook een 
beetje zoals je de ruimte zelf inricht natuurlijk, dat kan ik niet allemaal aan Philips rekenen. Maar 
dan moet de ruimtelijke opstelling wel dermate zijn dat het voor de laboranten een ergonomische, 
bedrijfsvriendelijke ruimte is. Dat vind ik dan wel nog. En er zijn een aantal dingen die je daar als 
huis zelf in kan doen, en er zijn een aantal dingen die Philips daar in kan doen. Dat is een beetje een 
samenspel denk ik. Maar Philips moet bijvoorbeeld geen monitoren ontwikkelen waarvan ik denk: 
Jezus, wat hebben ze die nu weer op een onmogelijke plek gesitueerd bijvoorbeeld. 

10.3.9 En als ik kiik naar de klinische aspecten? 
De pakketten bedoel je dan? 
Bijvoorbeeld, of de kwaliteit. 
Kijk, kwaliteit kan je twee kanten op. Je zou een kwaliteitspakket kunnen bedoelen om het systeem 
te kunnen controleren, hoe kwalitatief dat is . Pakketten vind ik het wat moeilijk om daar iets 
zinnigs over te zeggen, want dat moet eigenlijk ook in afstemming gebeuren . .. Je koopt zo'n 
systeem, dat is een proces wat wij ook straks ingaan natuurlijk, en als afdeling heb je daar bepaalde 
gedachtes over natuurlijk. Ik kan heel makkelijk tegen jou zeggen: het moet cardio pakket hebben, 
het moet MRA hebben, het moet dit en dit hebben, het moet iets voor de internist kunnen 
betekenen, maar daar moet je ook zinvol mee omgaan in de zin van: het moeten dan inderdaad wel 
pakketten zijn die inderdaad meerwaarde hebben en het mag niet alleen als losse huls worden 
gebruikt van: straks zit het erop en je doet er niks mee. Ik vind dus als je dit soort dingen gaat 
roepen en noemen, dan vind ik ook dat er iets mee gedaan moet worden. Ik voel zelf heel veel voor 
MRA. Maar dat betekent dat je afweging maakt tussen CT A en MRA. Daar heb ik nog niet alle 
argumenten voor op een rijtje moet ik heel eerhjk zeggen. 

10.3.10 De keuze voor de modaliteit bepaalt ook de strategie voor de komende iaren? 
Precies. En in samenhang vind ik ook. Je moet ook een beetje over de afdelingsgrenzen heen kijken 
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vind ik. Wat verwachten andere specialismen van jou? 
Zijn die belan,:;rijk? 
Vind ik wel. Niet zozeer dat ze leidend zijn, maar ook daar zal je naar moeten luisteren. Straks haal 
je een nieuwe MRI hier binnen, en het zou toch verdomde jammer zijn als je dat ding hier hebt 
staan straks en er komt straks een cardioloog die zegt: ja, maar ik wil volumemetingen gaan doen, 
en wij hebben daar helemaal niet op geanticipeerd. Dus die afstemming zal van tevoren moeten 
plaatsvinden denk ik. Waarbij je ook heel duidelijk moet maken, want dat is natuurlijk ook zo'n hot 
item binnen een ziekenhuis, wij willen gewoon eens inventariseren bij de specialismen, wat wij 
voor jullie zouden kunnen betekenen, zonder daar direct de verwachtingen hard op vast te leggen. 
Want dat kan ook niet zo zijn. Want dat zullen bepaalde afwegingen, moet zijn. Maar ik denk dat je 
wel als afdeling radiologie wel verplicht bent om ook een beetje over je afdelingsgrenzen heen te 
kijken wat andere mensen van ie verwachten en wat ie daar in waar kan maken. 
Dat is natuurliik ook voor de strate5<ie van het hele ziekenhuis ... 
Is dat belangrijk ja. Het zou natuurlijk hartstikke - ik noem maar even iets zwart-wits - het zou 
natuurlijk te gek zijn als wij richting neuro wat zwaardere pakketten gingen innemen en dan blijkt 
straks dat het ziekenhuis neuro wil afstoten voor een groot gedeelte. Omdat wij bijvoorbeeld in een 
hele drukke regio zitten. Ik zeg net: we moeten over de afdelingsgrenzen heen kijken, we zijn soms 
zelfs verplicht om in bepaalde zaken over de ziekenhuis grenzen heen te kijken, omdat we in zo 'n 
drukke regio met ziekenhuizen zitten. Delft staat hier 10 km verderop met twee MRI's, Fransiscus 
staat hier vlakbij, MRI centrum zit hier in Rotterdam natuurlijk, Erasmus zit om de hoek, dus wij, 
ECMZ zit hier natuurlijk vlakbij , dus wii ziin niet een eiland hier. 

10.3.11 Vandaar ook die business aspecten die biijou een belan5<riike rol spelen? 
Ja, een hele belangrijke. Ik: meet eedijk i'ieggeR: ik baà het i'ielf i'ie lettk ge•,'eRàeR em àaaf iets mee 
te kHRReR àeeR, eebt i'ie baààeR mij ef helemaal ,,,eef. Ik: bee àaaf teeR eelE: mijR geàaebte, ik bee 
àaaf teeR eek mijR eefekeRiRgeR 013 les gelateR. Ik: bee eek eeR hele eRtheHsiaste ài,,•isiemaRagef, 
iemaRà waaf i!E: geeà mee àeef eeR àeHf lrnR. l,\lij baààeR het helemaal sameR àeef i'iitteR felE:eReR 
eR ,,,,.e i'iageR het sameR helemaal i'iitteR em het àeef te stekeR. Ik bee het bief eelE: eij àe afàeliRg 
Reefgelegà iR eeR e>,•efleg eeR keef. Semmige kHRReR àaaf àaR iR meegaaR, eR semmige eegiRReR 
gelijk "'aR: meet ik àaaf àaR eek Raaftee';! 9Hs àat vi<efàt altijd eeR eeetje tweeslaebtig eRt>.•aRgeR 
013 i'ie'R afàeliRg. MaaF ilE: bee i'ieiets ,,,ae: als ik àat "'aR àe gFeRà baà gekFegeR, ik baà het heel leHk 
ge•,•eRàeR. 9at wil Riet i'ieggeR àat het RH Riet meef gaat IHkkeR, ik weet het Riet, maaf ik bee wel 
het ge•,•eel àat het ','HHF eFHit is. Ik: weet àat, ik ,,,.eet Riet iR bee>,•eFFe jij àaaf','aR 013 àe beegte eeRt, 
Philips àaaF eek eij eRs al eeR keef ,,,eef aaR àe àeHf gelE:le13t, ,,,ae bee,,'ef i'iijR jHllie';l ER als het 
meet kHRReR ,,,.,ij àaaf ee!E: iets iR eetekeR. 9at i'ieggeR i'ie Riet i'iemaaf. 9Hs Philips beeft ee!E: wel 
i'ieiets "'aR: wij willeR eest ,,,,el eeRs iets HitprneefeR 013 eeR J3fefü easis. AaR àe eRe kaRt is àat eeR 
ge•,•aadijke eRtvi<ikkeliRg àeRk ik àaR, waRt àaR gaat eeR le>,•eFaReief 'l'aR meàaliteiteR iets iR eeR 
6BG eeRStfHetie àeeR, ,,,.,aaf','aR je je meet af>.,FageR: wil ik àat';l MaaF ik i'ieiets "'aR, missebieR àat 
w 'R J3F0efe13stelliRg, ik i'iie àat àaR als eeR J3F0efe13stelliRg em te kijkeR beeyef we kemeR, àat ef 
_,,: : ,.1 ·· ·- ' . 

__ , 
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[Scoring and closure] 
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Interview Vlietland Radiologist 

[Jntroduction to the research] 

11.1 .1 Wat zijn uw belanwijkste taken en verantwoordelijkheden binnen het Vliet/and ziekenhuis? 
Taken en verantwoordelijkheden; nou ja, goede diagnostiek bedrijven voor je patiënten en in 
geringe mate ook in de behandeling bijdragen aan interventies. Dotterbehandelingen met name, 
drainages van abcessen, dat soort dingen. En dan is het hier zo georganiseerd dat wij als radioloog 
in vrije vestiging werken. Dus je hebt een toelatingscontract met het ziekenhuis, wij voeren hier 
onze praktijk en het ziekenhuis stelt daar personeel en apparatuur tegenover. Dan moet je dat werk 
zo goed mogelijk zien te doen, anders heb je een probleem hier. Nou ja, ze zullen je er niet zomaar 
uitgooien, maar je hebt over en weer al wel wat verantwoordelijkheden. Maar goed je hebt 
natuurlijk de verantwoordelijkheid voor ie patiënten die ie onderzoekt en behandelt. 

, - 1 1. --··. _, . _ ,,. ·-·· : •• 1 rn· ,1 .1 • 1 1 .. : . ? ,. ·.-. ._., ...... .,., .,. ....... w• ••• -
A 1 1 A ' .... 
n ____ --·· ·· -- _ 1 1 ? 
- - ....... 
-r 1 :1, ;_ .1 ·-1; __ ;_ D .. .J ·-- .J r n- , n •• . - ...... ... ... -· ........... ., .... , .... 
TT r . 1. ., .. J 1 • - .? .. .. •~ _._. - r ··~ ----
Ja.:-

11.2.1 Laat ik doorgaan met het volgende onderdeel, het aankoopproces van een MRI scanner. U bent 
niet in dienst van het ziekenhuis, maar ik neem aan dat u wel betrokken bent bij het aankoopproces. 
Kunt u mij uitleggen hoe dat er onReveer uitziet? 
Dat is de laatste paar jaar anders geworden dan het was. Voorheen ging je natuurlijk eerst kijken 
wat voor soort, als we het over MRI hebben, wat voor soort apparaat wil je. Welke veldsterkte, wat 
voor softwarepakketten, je moet natuurlijk tegenover de organisatie rechtvaardigen waarom je een 
bepaalde keus maakt. Dus je kan wel van alles willen, maar als je daar later niet veel, of weinig 
mee doet, dan is het weggegooid geld. Dus ik denk dat dat een beetje het begin is van het geheel. 
Dan zoeken we meestal drie leverancier uit die gewoon vrij veel apparatuur in Nederland hebben 
staan voor service en onderhoud achteraf. Dus dan ga je in overleg met inkoop; de afdeling inkoop 
heeft daar ook, nou ja, die gaat meer over de financiële kant. En dan moet je daar samen zien uit te 
komen. Soms dan zal de inkoper zeggen: Ja, maar die is een ton goedkoper, en dan kan ik wel 
zeggen: Ja, dat is wel zo, maar die biedt dat en dat meer, dus dat moeten we ook overwegen. En 
uiteindelijk kom je daar meestal wel uit. Maar sinds een paar jaar hebben wij een 10-jarig contract 
met Philips, dat wij alles van Philips betrekken. 
Alle modaliteiten? 
Ja. Als zij dat kunnen leveren tenminste, wat wij willen. Dus in die zin is het nu wat veranderd en 
kom je gewoon bij één leverancier terecht en zoek je het apparaat uit wat het meest bij jou past, bij 
jouw praktijk. 

11.2.2 Ik begrijp dus nu dat de keuze voor de leverancier min of meer vast ligt. Dan heb je nog de 
specificaties van zo'n MRI scanner in dit geval. Wie zijn voor die keuze verantwoordelijk binnen 
deze orRanisatie? 
Nou, dat ligt hem voornamelijk wel bij de radiologen en dat is niet makkelijk, want dat is 
ingewikkelde materie, en dan laat ik mij wel eens adviseren door iemand die ik ken en die daar veel 
meer vanaf weet dan ik. 
Is dat dan binnen het ziekenhuis, bijvoorbeeld de laboranten? 
Nee, dat is buiten het ziekenhuis. Tot voor een paar jaar hadden we een laborant die in het 
onderwijs werkzaam was en die ook veel van MRI wist, en dan probeerde je samen een beeld te 
vormen van wat je nu eigenlijk wil en wat het meest geschikt is. 

11.2.3 Ook naar welke lijn het ziekenhuis wil volgen de komende tijd, of moet ik dan ook echt kijken naar 
de liin die de afdeling de komende tijd wil volgen? 
Ja, dat is eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden wat mij betreft. Ik zit hier niet in mijn 
eentje dingen te bedenken en uit te zetten. Dat zul je af en toe ook in samenspraak met de klinische 
specialisten moeten doen. Ook eens vragen van wat voor verwachtingen hebben jullie van dat 
nieuwe apparaat. Weet je dat dat en dat ook mogelijk gaat worden. Ja, zo moet je proberen iets te 
ontwikkelen 

11.2.4 Op een gegeven moment zijn er bepaalde specificaties opgesteld en moet daar een budget voor 
worden vastf!esteld of opf!emaakt, hoe f!aat dat dan in zijn werk? 
Nou, je gaat meestal al uit van een bepaald budget, ruwweg gezien, en dan later, ook in 
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samenspraak met de leverancier, die wil nog wel eens wat coulant zijn in wat hij levert en niet. Af 
en toe zul je ook besluiten om sommige software pakketten weg te laten. Omdat het mooi zou zijn 
als je het zou hebben, maar je weet niet zeker hoe de ontwikkelingen op bepaalde gebieden zijn en 
soms denk je van: nou ja, voor dat geld, we doen er niet zo heel veel mee, en dan stootje eigenlijk 
weer bepaalde taken af. 

11.2.5 Moet ik dat zien dat er op een gegeven ogenblik een soort budget wordt gemaakt van, we willen 
dan en dan een scanner, daar wordt een bepaalde bandbreedte aan budget voor vrijgemaakt, of in 
ieder geval voorgesteld door de afdeling radiologie aan de Raad van Bestuur. Zij geven dan 
akkoord of. .. 
Ja, zij zeggen dan, daar kun je wel meer verder en over de financiële kant hebben wij dan verder 
weinig meer over te beslissen. Dat is toch een taak van de organisatie, die moet het betalen. 
Dus er komt dan een akkoordja of nee, en in het onderhandelinRstraject wordt inkoop ... 
Inkoop wordt dan een belangrijke partner, en komen ze er niet uit, dan komen ze in het 
onderhandelingstraject weer naar ons toe. Dan gaan ze toch nog kijken of we niet een wat soberder 
apparaat kunnen kiezen. 
Was er dan voorheen nog de optie om alsnog van leverancier te switchen op zo 'n moment in het 
traject? 
Meestal ga je met drie in zee, die ga je een beetje tegen elkaar uit onderhandelen, dan blijft er één 
over, daar ga je dan mee verder. 

11 .2.6 Als ik dan de invloed van de verschillende rollen, die ik daar net al noemde in het aankoopproces, 
dus de manager, de radioloog en de laboranten, beschouw; Is daar 100% over te verdelen? En hoe 
zou dat er dan uitzien? 
Wie het meeste invloed heeft? Ik denk dat wij wel de meeste invloed hebben, omdat wij bepaalde 
ideeën hebben van wat ie op ie vakgebied nog wil ontwikkelen 
Wij, als zijnde de radioloRen? 
Ja, en de laboranten, de hoofdlaborant en de laborant, die zitten meer aan dezelfde kant. En dan ga 
je kijken van: hoe is het bedieningsgemak, of is het zwaar, is het een lomp ding, staat ie erg in de 
weg; er zijn veel praktische kanttekeningen natuurlijk, en daar wordt ook naar gekeken. Dan hangt 
het er een beetje vanaf naar wat voor apparaatje kijkt. Als je een single röntgen apparaat neemt met 
een bucky tafel, daar zal de laborant het meest mee moeten werken, dus die krijgt de zwaarste stem 
daarin. Wij kijken dan nog een beetje naar kwaliteitsverschillen, maar daar zijn wij van veel minder 
belang. 
En bij een MRI? 
Dan ligt dat meer omgekeerd 

11.3.1 Eigenlijk al een bepaald aantal voordelen aan bod gekomen. Onder andere het bedieningsgemak is 
er daar één van. Misschien niet zo zeer per direct voor u van toepassing, maar zou u nog meer van 
dat soort voordelen, belangrijke aspecten aan een MRI scanner, welke aspecten aan een MRI 
scanner vindt u belanRrijk? 
Je moet natuurlijk een goede beeldkwaliteit hebben. Je streeft naar zo kort mogelijke opnametijden, 
dus die acquisitietijden, maar ja, ik denk dat dat voor alle apparaten ongeveer hetzelfde is, veel 
dingen liggen vast. Maar ja, het bedieningsgemak is toch wel erg belangrijk, want wij zijn ook een 
klein ziekenhuis, dus wij hebben ook veel mensen op dat apparaat zitten, die eigenlijk heel weinig 
van MRI afweten, maar de routine dingetjes, als een knie en een rug enzo, dat moeten ze vrij snel 
kunnen doen. Dan heb je twee of drie mensen die er wat meer inzitten, die dan wat ingewikkeldere 
dingen zouden kunnen doen. Dus dat bedieningsgemak is wel heel belangrijk. 

11.3.2 Zijn er aspecten die belangrijk zijn aan dat bedieningsgemak, die u zo kunt noemen? Bijvoorbeeld 
de software noemde u al, dat hij ~emakkelijk te bedienen en aan te leren moet zijn ... 
Maar dat ie ook flexibel is. En dat is bij Philips sinds jaar en dag wel het geval geweest. Je hebt ik-
weet-niet-hoeveel parameters die je kunt instellen, en als je dan ziet dat je opnametijd veel te lang 
gaat worden, dan kun je met allerlei dingetjes aanpassen kun je een sequentie veranderen, en dat is 
niet bij alle fabrikanten het geval. Die hebben allemaal vaste protocollen en daar valt niks aan te 
versleutelen. Het voordeel daarvan is dan ook wel weer, bij Philips dan, is dat als je artikel leest, en 
dat ze vertellen wat ze allemaal gedaan hebben, dat je het allemaal na kan doen. En dat is niet bij 
anderen zo. Dat maakt het aan de ene kant ingewikkelder, maar je kunt ook uitsluitend protocollair 
werken, daar is ie ook heel handig in. 
Dus de parameter aanpasbaarheid is een belangrijk aspect, daarnaast ook het protocollair werken, 
moet daar een soort balans in zijn, of juist een soort tweede schil? 
Je kunt uit een aantal protocollen een keus maken, maar wil je die veranderen, dan is dat heel 
makkelijk te doen, ie zit heel direct in alle parameters, die ie kunt aanpassen. 
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11.3.3 NoR meer aspecten van het RebruiksRemak? Als ik bijvoorbeeld naar de patiënt kijk? 
Wat de patiënt betreft zitten we natuurlijk met claustrofobische mensen. Daar heb je er toch wel 
een keer per twee weken eentje van, of een keer per week. Nu krijg je natuurlijk die open systemen, 
zo'n soort hamburger, waar we er ook één van in het nieuwe ziekenhuis aan gaan schaffen, en dat 
is wel weer een goede ontwikkeling. Verder is, als je geen last hebt van engtevrees, is het voor de 
patiënt een heel fijn onderzoek. Het maakt alleen wat herrie, maar met een koptelefoon en een 
beetje muziek kom je een eind. Het levert heel veel diagnostische waarde op, je kunt zo 'n beetje 
alle weefsels onderzoeken, alle richtingen kun ie op. Het blijft een fenomenaal gebeuren. 

11.3.4 En Rekeken naar de patiënt toe, het onderscheiden naar de patiënt toe? 
Nou, het is ook weinig invasief, je kunt bijvoorbeeld ook bloedvaten onderzoeken, en normaal 
gesproken ook voor je bekken en je benen, maar dat doen wij nog op de ouderwetse manier, met 
een kathetertje in je aorta, en dan vloeistof inspuiten. Dat is allemaal heel bedreigend, en je kunt 
daar complicaties van krijgen. En met de MR, als je wat in de ader inspuit, dan krijg je bijna 
dezelfde resultaten, als op die ouderwetse manier met al die slangetjes. Dus als je een goed 
apparaat daarvoor hebt, dan kun je je diagnostiek daarmee doen en hoef je alleen nog maar met 
kathetertjes naar binnen als je een vat wil oprekken ofzo. Het is voor de patiënt een stuk 
vriendelijker. 

11 .3.5 Dus het verschuiven van een aantal onderzoeken naar MR is iets wat belanRrijk is in uw ORen? 
Ja, dat gaat ook met de CT gebeuren, maar daar gaat dit niet over natuurlijk. 
Wtt1mee1' je éi:jvee,,éeeki kijkJ 19eeF hel ee19lfeepp1'0eefi '-'€119 ee19 GT f!eem9er e-jee19 .J,fH. fiee19ne1·, del 
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En ook als je functionele dingen kunt onderzoeken. Voor de cardiologie, dus allerlei volumina kun 
je meten, stroomsnelheden, kransslagader vernauwingen, waar je normaal ook altijd met slangetjes 
te werk moest, met de nodige complicaties natuurlijk. Dus het levert vooral patiënten een hoop op. 

11.3.6 Zijn er noR meer klinische aspecten die daar belanRrijk in zijn? 
In de zin van welke onderzoeken ie kunt doen ... ? 
Ook, maar ook de beschikbaarheid van applicaties, misschien een stukje ondersteuning dat er zelfs 
bij kan komen kijken, vanuit de fabrikant bedoel ik dan. 
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt. 
Nou, als j e kijkt naar die bepaalde applicaties, heb j e applicatie support voor, j e hebt ook de 
klinische specialisten bij bijvoorbeeld Philips zitten, die onderzoeksassistentie verlenen zeg maar. 
Is dat belangrijk hier in het Vliet/and? 
Nee, wij niet, daar zijn we te klein voor, dan kom je toch weer in de academische settings terecht, 
waar ze nieuwe dingen ontwikkelen in samenwerking met Philips. Maar dat is hier niet zo. In ons 
geval koop je eigenlijk een pakket aan opties, en daar ga je de eerstkomende 8 jaar gewoon mee 
aan de slag. Daar verandert dan niet altijd zoveel. 

11 .3.7 Zijn er prijstechnisch nog belangrijke aspecten te noemen die een rol spelen bij de aankoop van 
een MRI scanner? 
Nou, volgens mii li2:2:en al die prijzen echt dicht bij elkaar, al jaren. 
Dat is dus niet echt een differentiator als het om de aankoop Raat, de keuze Raat? 
Denk het niet nee. 

11.3.8 Nu is dat natuurlijk bij jullie anders i.v.m. het meerjarencontract ... 
Er zijn ook maar weinig ziekenhuizen die dat hebben hoor. 
fk heb e1' gelee-} i,~ ee1'1tje gefif]1'eke19, hel ,4Z,M; hel ,4eedemifieh Zieke1ihliifi Uetlfilriehl, die heéée1'1 
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,-,- ... .•. 
Het geeft wel een rust, want je hoeft niet iedere keer met al die vertegenwoordigers uit eten, die 
proberen je een beetje te paaien; daar ben ie vanaf. 

11 .3.9 Wat zijn voor u nu echte 'must haves ' aan de toekomstige MRI scanner? 
Daar moet ik me eigenlijk binnenkort weer eens in gaan verdiepen. Wat wij nu nog niet hebben is 
een spoel voor de vrouwelijke borst. Dat hebben we destijds niet gedaan omdat dat nog een beetje 
in ontwikkeling was. En dan koop je weer dure dingen bij elkaar, en als je dat niet gaat gebruiken, 
dan is dat zonde. En met echografie en mammografie kom je ook een heel eind. En enkele 
gevallen, die verwijzen wij naar een MRI centrum waar ze het wel kunnen. 
Hier in Rotterdam? 
Ja, of in de Daniël de Hoed, maar ja dat is ook Rotterdam. Maar dat wil ik er wel bij op het 
volgende apparaat. En ook wat meer toepassingen voor bloedvat evaluaties. En ook een cardiaal 
pakket. We gaan binnenkort met een spiraal CT ook cardiaal werken. Een beetje in overleg met de 
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cardiologen gaan we dat een peetje samen opzetten. En ik neem dat die MR en die CT - de ene 
keer ligt die weer wat voor, de andere keer die voor in ontwikkeling - dat je dat op de MR ook -
denk ik wel - zal gaan doen. Maar misschien bevalt de CT zo goed, dat je denkt van: nou, voor die 
ene indicatie per half jaar, dan verwijs ik hem wel ergens anders naar toe in plaats van dat je weer 
een ton uitgeeft voor dingen die ie rtoch niet gebruikt 1. 
Hoeveel indicaties doen jullie perjaar, hoeveel MR onderzoeken? 
Ik dacht iets van 3500. 

JJ.3.10 Als ik weer even kijk naar de fabrikant, wat moet die eigenlijk leveren aan ziekenhuizen als het 
ziekenhuis hier aan extra support, of extra service? Zijn daar nog aspecten te noemen die 
belanf!riik zijn? 
Ik heb natuurlijk nu alleen de ervaring met dit apparaat. En dat staat er nu ook al weer 12 jaar, 
geloof ik. En we zijn in die periode, of toen bij de aanschaf, zijn wij gewoon heel netjes behandeld. 
In de zin van een goede scholing voor de laboranten en ook voor de radiologen. En dat heeft vrij 
lang geduurd. Dus er komt vrij lang iemand, een applicatiespecialist, om de boel op de rails te 
krijgen. Nou, op een gegeven moment blijft ie weg, maar heb je dan toch nog wat problemen, dan 
staan ze ook weer zo twee dagen je op de stoep. Die nazorg is bij Philips goed geregeld. Ook als 
het systeem hapert, of dat er wat kapot is, het is meestal binnen 24 uur weer aan het werk. 
En dat is belanf!rijk? 
Ja. Je hebt al je afspraken, dan moet ie al die mensen af gaan bellen. Heb ie dat wel eens gedaan? 
Ik kan me voorstellen dat ze daar niet erg blij van worden. 
Het is verschrikkelijk. Die mensen hebben al twee maanden gewacht, en dan moet je ze 
uitleggen.. . en dan weer een maand moeten wachten. Nee, dat is geen leuke klus. Maar goed 
binnen 24 uur werkt ie meestal weer. 

Jl .3.Jl Dus de betrouwbaarheid van het systeem is belanwiik. De up time dus in wezen ... 
Maar dus ook een organisatie, die daar voor kan zorgen. Er zijn ook Japanse firma ' s, die kunnen 
jou misschien voor de helft van de prijs een mooi systeem leveren. Maar als je dan als er wat stuk 
gaat een week moet wachten op een monteur uit Japan, want die hebben ze meestal hier niet als er 
maar 1 apparaat in Nederland staat, dan heb je die service niet. 
Het service netwerk in het land hier, of in de ref!io, is dus ook een belanf!riike factor. 

[Scoring and closure} 
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Interview MS Twente Radiologist 

[Introduction to the research} 

12.1.1 Wat zijn uw belangrijkste verantwoordelijkheden en taken hier binnen het Medisch Spectrum 
Twente, hier binnen de afdelinf!, Radiolof!,ie? 
Allereerst natuurlijk de patiëntenzorg. Voor ons bestaat die natuurlijk uit het beoordelen van foto's, 
onderzoeken en zorgen dat daar goed verslag uit komt. Dat is punt één. En alle andere 
verantwoordelijkheden vloeien daar uit voort, in de zin dat je moet zorgen dat je protocollen goed 
zijn, in het kader van MR. Omdat ik de MR radioloog, MR verantwoordelijke ben, moet ik met 
name zorgen voor het feit dat de protocollen goed zijn, dat de logistiek op de MR goed loopt, en de 
planning en dat soort dingen. 
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12.1.2 Als we even kijken naar het MR verantwoordelijke zijn, dat houdt onder andere de logistieke 
planninf!. in. Kunt u daar iets meer over vertellen? 
Protocollen en logistiek gaat eigenlijk samen. Je moet kijken hoe we zo efficiënt mogelijk met de 
scantijd omgaan, en daarbij ook een zo hoog mogelijke kwaliteit kunnen bieden. Dat heeft te 
maken met als de wachtlijsten oplopen. Dan moeten we gaan kijken of we ruimere tijden kunnen 
gaan scannen, of dat we de protocollen kunnen inkorten, en dat allemaal in elkaar te verweven op 
een zo goed mogelijke manier en ook te zorgen dat de protocollen nagevolgd worden door de 
laboranten door ons, door de radiologen. Dat alles een beetje coördineren en bijsturen waar nodig. 

12.2.1 Ga ik verder met het volgende stuk van het interview, betreffende het aankoopproces van een MRI 
scanner. Hoe ziet dat er hier f!,rofwef!. uit? 
Grofweg komt het er op neer dat er twee mogelijkheden zijn. Ofwel een apparaat is verouderd, is 
afgeschreven en dan kun je dat aan zien komen. Ofwel het is zo dat de productie de pan uitstijgt en 
dat je met een capaciteitstekort komt. Dat we gewoon naar een uitbreiding toe moeten van de 
systemen. Dat zijn de twee mogelijkheden. Voor allebei geldt, dat als dat zo is, moeten we een 
investeringsaanvraag schrijven, met de verantwoording voor de reden. En ook inkaderen van wat 
de verwachting is voor de toekomst van wat we willen doen. En wat de, zeker voor MR, de nieuwe 
indicatie gebieden zijn. En wat voor systeem eisen je ongeveer grofweg zal stellen. Dat is een vrij 
grof plaatje. Daar stel je een verwacht investeringsbedrag bij . Dat is het stuk wat wij doen. Dat 
moet dan ook passen binnen het jaarplan, binnen het beleidsplan van het ziekenhuis, dat soort 
dingen en de zorg. Dan gaat de aanvraag naar de investeringscommissie, die kent daar een bepaalde 
prioritering aan toe, afhankelijk van het speerpunten beleid van het ziekenhuis, de urgentie, de nood 
en dat soort dingen allemaal. Als de prioritering heeft plaatsgevonden worden de investeringen 
toegezegd of afgewezen. Of wordt er bijvoorbeeld, wat al een aantal jaren gebeurt bij ons, al vast 
een bedrag apart gezet voor een nieuwe MR. Een reservering aangemaakt. Op het moment dat die 
afgekeurd wordt, dan ben je klaar. Op het moment dat ie toegekend wordt, dan gaat het traject in 
dat je gaat verkennen, de markt gaat verkennen, dat je een pakket van eisen gaat opstellen, of - in 
willekeurige volgorde - site visits gaat doen van de bekende leveranciers. 

12.2.2 Dat budget dat in eerste instantie wordt opgesteld, gebeurt vrij grof Moet ik dat zien dat dat in een 
bepaalde bandbreedte gebeurt, en zijn er dan ook al bepaalde specificaties die als 'must haves ' zijn 
f!,ede/inieerd? 
Ja. Je moet het kunnen verantwoorden. We hebben bijvoorbeeld afgelopen Jaar de 
investeringsaanvraag gedaan voor een derde MRI. Eigenlijk willen we naar een 3 T toe. En dat 
hebben we verantwoord in die zin dat er een aantal speerpunten binnen het ziekenhuis zijn, zoals 
neurochirurgie, oncologie, vasculaire geneeskunde, waarbij de 3 T aanzienlijke voordelen heeft, 
kan hebben, ten opzichte van een 1.5 T. Dus in die zin hebben we dat opgezet. En daarbinnen 
hebben we ook een aanvraag gedaan voor een update van de andere MR, waarbij we ook persé 
mammo spoelen willen hebben, een MR punctie tafel, dus dan wordt het al behoorlijk gedefinieerd. 
We doen een investering op basis van de list prijzen, minus een verwachte korting. Dus we maken 
voor onszelf al een lijst van wat we willen hebben. Daar gaat dan al een stukje korting ... We 
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hebben dan de listprijzen, het totaal bedrag, en daar gaat dan sowieso altijd een enorme korting 
vanaf. En dan nemen we als investeringsbedrag een bedrag wat lager is dan de listprijs. Dus we 
proberen het enigszins reëel in te dienen. 

12.2.3 Je doet dus niet de list prijs in de hoop dat je uiteindelijk meer geld krijgt om uiteindelijk meer 
opties te kunnen aanschaffen. Het is dus gewoon een reële budgettering. Hebben jullie een soort 
samenwerkinf_!sverband met Philips? 
Nee, dat hebben we niet. Dat is er wel geweest in dit ziekenhuis, alleen zijn we niet qua apparatuur 
gebonden aan Philips. DE CT is Toshiba, de angio kamer is Siemens, er staat echt van alles. Qua 
MR hebben we wel Philips, twee systemen. Nu is er geen opleidingsvereniging, of een 
samenwerkingsverband. Wat ik graag zou willen is een clinical science agreement, die bestaat 
vanuit Philips, voor de opleiding. En omdat ik zelf ook gewoon leuk vind om met de nieuwe 
ontwikkelingen bezig te zijn. Alleen dat kan nu niet omdat we met oude releases draaien. Dus we 
passen niet meer in het profiel van de clinical science centers van Philips. Zij willen alleen met de 
nieuwste releases werken. 

12.2.4 En dat is een wens vanuit de orf_!anisatie hier? 
Ja, voor opleiding. We willen MR gewoon weer echt naar een hoog peil brengen. Hij is goed op 
zich, maar meer state-of-the-art nog dan dat we nu doen. 
State-of-the-art is belanf.!riik? 
Vind ik wel belangrijk ia. 

12.2. 5 En als kijk naar dat aankoopproces en de verschillende stakeholders daarbinnen. Dan onderscheid 
ik daarbinnen bijvoorbeeld de business stakeholders - en dan niet zozeer die functie die ik noemde 
- bij business stakeholders zou ik me ook kunnen voorstellen dat dat inkoop en haar organisatie 
dat die daar ook onder valt. Hoe werkt dat bijvoorbeeld met inkoop? 
In principe gaat het dan - in het proces waren we gebleven bij dat we site visits gaan doen - dan 
komt er een definitief plan van eisen. Dat wordt gestuurd naar de verschillende producenten. We 
proberen over het algemeen een Europese aanbesteding te voorkomen, omdat dat een enorme hoop 
heisa is. 
En hoe doe je dat? 
Door alle grote merken aan te schrijven. Door de mensen die een adequaat apparaat kunnen leveren 
allemaal te betrekken en die allemaal een kans te geven een ding te laten zien. Op die manier hoop 
je dat we het kunnen voorkomen. Omdat ook zij niet zitten te wachten op Europese aanbestedingen, 
omdat het verschrikkelijk veel werk is. Dus nu met de CT hebben we eigenlijk Philips, Siemens, 
GE en Toshiba aangeschreven. Dat zijn eigenlijk de vier systemen. 
En kan ie dat aantonen naar de Europese overheid? 
Waar we een beetje mee zitten is Hitachi misschien, maar dat is eigenlijk geen echte speler op de 
markt in Nederland. Dus op die manier proberen we dat te ondervangen. 
Wordt dat zo f_!eaccepteerd, of is dat nof.! in afwachtinf.!? 
Nee, waarschiinliik wel. 

12.2.6 Het zou wel een manier zijn voor meerdere ziekenhuizen om een aantal modaliteiten zo in te kopen. 
Omdat het aantal leveranciers toch beperkt is. 
Als je bijvoorbeeld een 1.5 T of een 3 T wil kopen, de kleinere firma's kunnen dat gewoon niet 
leveren. Niet met de specificaties die wij willen. Dus dan kan je ze ook wel moeite laten doen voor 
een offerte, maar eigenlijk kunnen ze niet aan de specificaties voldoen die wij willen, dus daar 
vallen ze al mee af. Dus dan heeft een Europese aanbesteding helemaal geen zin. Maar goed er 
komt een pakket van eisen, dan komen de offertes. Op basis van het pakket van eisen en de site 
visits hebben wij in principe een voorkeur als radiologen en laboranten, dus de mensen die er mee 
gaan werken. Gecombineerd natuurlijk met de dingen die we erop willen gaan doen. Het moet ook 
binnen het plan van het ziekenhuis en afdeling passen. Dus aan die combinatie van voorwaarden, 
het gebruikersgemak, alle dingen waar je dan op let tijdens zo'n aanschaf hebben we dus wel een 
voorkeur. Daar komen prijzen aan te hangen, en dan zal het inderdaad op inkoop aankomen wat het 
apparaat uiteindelijk gaat worden. Inkoop gaat onderhandelen. En stel voor dat er echt hele grote 
verschillen zijn in prijs tussen nummer 1 en nummer 2. Dat nummer 2 veel goedkoper is, dan zal 
het nummer twee worden. Tenzij er echt essentiële verschillen zijn tussen nummer 1 en 2. 

12.2.7 Dus eigenlijk de keuze voor de specificaties van het apparaat ligt hier binnen de afdeling. En dan 
trekken jullie als het ware de handen er vanaf .. ? 
Het liefst zou ik erbij willen zijn, want dan kan ik ook kijken wat er gebeurt, wat de speelruimte is. 
Want dan kan het zo zijn dat je zegt van: dat pakket willen we wel, maar dat kan ik bij die 
eventueel laten vallen om de prijs wat te laten zakken. En dat zijn de beslissingen die wij of ik 
alleen kan nemen. 
Is het moeilijk voor inkoop om dat in te schatten, die trade-o(fs als het ware? 
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Dat mogen ze niet. Ze hebben geen idee waar ze het. .. die weten niet waar ze het over hebben. 
Dus u bent er wel ook bij betrokken? 
Nee, dat zou ik willen, maar dat is dus niet zo. Dat zou goed zijn, maar dat is hier toevallig niet zo. 
Dus het specificeren upfront is hier ontzettend belangrijk? 
Dat moet je ook echt zorgen dat je dat goed op papier hebt staan, en dan moet inkoop gewoon de 
onderhandelingen doen 

12.2.8 Dus als inkoov in het traject komt f!_aat het alleen ov JJYijs ? 
In principe op prijs, met natuurlijk wel met wat er voor de prijs te krijgen is. Het kan zo zijn dat de 
een duurder is maar dat er een aantal andere dingen aan verbonden zijn, die zoveel voordelen 
hebben voor ons in het ziekenhuis, dat de goedkopere toch afvalt. En dat zal ook wel in overleg 
gaan. 

12.2.9 Dat budget is eigenlijk al eerder vastgesteld in die investeringsaanvraag. Hoe ver van tevoren 
vindt zoiets plaats? 
Elk jaar eind van het jaar moeten de investeringsaanvragen ingeleverd worden. Dan worden ze in 
principe eind van het jaar, of het begin van het jaar erop toegekend. Het is dit jaar wat anders 
gelopen, maar dat is ongeveer de manier hoe het normaal gesproken hoort te lopen. 
En als ze toegekend zijn .. . 
Dan gaat het traject starten en daar zitten ook verbouwingskosten enzo in, dat soort dingen komen 
er allemaal bii , dus dan kan het nog een jaar of twee jaar duren voordat het aooaraat er staat. 

12.2.10 Als ik dan het hoofd van de afdeling zie als business stakeholder, en de radiologen en laboranten. 
Als ik daar 100% over moet verdelen bij de betrokkenheid van die keuze van het apparaat. Hoe zou 
dat onf!_eveer lif!f!en die verdeling? 
Ik denk dat de radioloog en laborant min of meer gelijk is: 45-45 %. En 45-45-10 denk ik. Dat 
wisselt ook weer in de verschillende stappen. In het aanlooptraject is het 50-50. In het pakket van 
eisen opstellen is het eigenlijk meer 60-40. 60 radioloog en 40 laborant. Want wij bepalen wat we 
in de toekomst willen doen, en dat kan een laborant minder. Voor het gebruikersgemak en dat soort 
dingen hebben de laboranten een hele grote inspraak. Zij moeten het werk doen, dus het apparaat 
moet ook gewoon functioneel zijn, dus daar zit een 60-40 verhouding in. Op het moment dat we dat 
traject voorbij zijn, en de offertes zijn binnen enzo, dan wordt onze rol minimaal. De laboranten 
vallen dan helemaal weg. Inkoop komt er dan natuurlijk bij , dat wordt dan denk ik 70%, business 
man 20 en wij nog 10% bij wijze van spreken. Grofweg. 
Ge,"ls1:Ûle1·emi- el-s hel wef'e. Hel is eek ;•eef' mij, ,,.ee1· mij1î éeeki>,•e1'mÎltg mee1· heef'. Niel del i,~ 
deel" dil'eäe cmwhtsies emî rel >,,•e1·éimien. Ik éeg1·ijp del hel een heel i1tgewikkeldpreces is, wel 
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Voor mij is het lastig omdat ik het hele proces nooit helemaal heb doorlopen. Dus dat maakt het 
__ .._ __ .-1''.1 , __ 4.: ___ ..J_ ... .1 1 · - "- --L- L -- ..l-'- --- ---· - -· ··- ·- - ··-- ·~- - -~· 

12.3.1 Ik ben in ieder geval al aardig op de hoogte van het aankoopproces hier. Laat ik doorgaan met 
welke belangrijke aspecten een MRI scanner in uw ogen, vanuit uw rol moet bezitten, welke 
voordelen het moet ovleveren. Kunt u er zo wellicht een paar noemen? 
Ja, gebruiksgemak moet hoog zijn. Dus een goede user interface, met daarbij een hele hoge 
flexibiliteit. In die zin dat je ook heel erg moet kunnen spelen met je protocollen. Dat je niet in een 
strak format geperst wordt, maar dat je die ook altijd zelf kan aanpassen, tot elke parameter bij 
wijze van spreken. Dat je gewoon echt een enorme vrijheid hebt in het aanpassen en het spelen met 
die protocollen. Dat is de reden dat er ook Philips staat trouwens. Daar kan dat bij gelukkig. Dat is 
de kern, en daarnaast moet je de bepaalde functies die je verwacht van MRI goed kunnen doen. Stel 
voor, je wil vasculair goed kunnen doen, dan moet het apparaat ook toegerust zijn, technisch ook, 
omdat goed te kunnen doen. Dus de slewrate, magneetveldsterkte, dat soort dingen moet echt hoog 
zijn. Hoge gradiënten. Ik wil het liefst, in ieder geval voor de . . . Het is dubbel, want in principe wil 
ik dat, maar omdat we straks 2 of 3 systemen hebben staan, hoeft niet ieder systeem aan dezelfde 
eisen te voldoen. En in het kader van wat we nu willen, moeten we een apparaat hebben wat juist 
technisch echt de zware dingen goed kan, dus de perfusies, spectroscopie, MRA's, dynamische 
onderzoeken, de echte high-end dingen, daar zijn we nu naar op zoek. Maar daarnaast hebben we 
een 1 T staan die gewoon echt goed orthopedie moet kunnen doen. Dus die heeft een heel andere 
specificatie ook. Dus het is getailored op het doel van die machine. Het liefst zou ik 3 identieke 
systemen willen hebben, of twee, waar je gewoon alles op kan doen, waar je gewoon op kan 
swappen, dat je gewoon een enorme flexibiliteit hebt op een afdeling. Dat als de een uitvalt je iets 
op de andere kan doen, dat je spoelen kan uitwisselen, dat je gewoon een enorme vrijheid creëert, 
dat soort dingen. 

12.3.2 Om het logistieke verhaal, en de workflow in orde te houden? Is dat een belangrijk aspect? 
Absoluut. Maar dat is als ie een afdeling kan neerzetten, is de afdeling, heb je daar heel veel keuze 
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in. Als je één apparaat koopt, moet je keuzes maken, dus dan wordt het onderhandelbaar. Dat vind 
ik heel belangrijk aan het systeem zelf. Ik heb begrepen dat Nederland één van de weinige landen 
is, waar eigenlijk de high-end apparaten worden verkocht, en bij alle andere landen veel meer low-
end apparaten. Dat geldt hier dus ook. Aan de andere kant vind ik de service na de aanschaf 
verschrikkelijk belangrijk. Een goede begeleiding van laboranten, een goede opleiding, 
opleidingsmogelijkheden. Medewerking voor het aanpassen van protocollen, dat vind ik 
verschrikkelijk belangrijk. Want dan gaje het apparaat gebruiken en proberen te optimaliseren. Als 
ze je dan laten zwemmen, dan heb je een apparaat en dan ... Soms gebeurt het natuurlijk, en je hebt 
de interesse die je er zelf in moet steken, maar er zijn sommige merken die zeggen: hier heb je het 
apparaat en zoek het maar uit, succes ermee. 'Red 'ter mar mee' , zoals ze in het Twents zee:e:en. 
Dus die applicatieservice en ook het optimaliseren van je systeem, in welke richting moet ik dat 
zien? 
Elke scanner wordt in principe aangeleverd met standaard protocollen. Elke radioloog, elk 
ziekenhuis heeft zo zijn eigen gewoontes, laat ik het zo maar zeggen. En de protocollen zijn in elk 
ziekenhuis, bijna elk ziekenhuis anders. Iedereen is toch zo eigenwijs dat ze het toch net op een 
andere manier willen doen. Dat ze je dus ook willen helpen nog om protocollen zo te tweaken, fine 
te tunen nog, dat het helemaal past nog in de setting zoals iii het wilt draaien. 

12.3.3 Zou u nog meer, bijvoorbeeld via het internet, nog meer informatie kunt vergaren als radioloog. 
Dus protocollen van anderen, protocollen uitwisselen? 
Precies, dat is een onderdeel daarvan. Maar goed, eigenlijk heeft elke vendor dat inmiddels. Van 
Philips weet ik het natuurlijk, maar ook anderen hebben die protocollen. Alle firma's komen met 
protocollen van overal. En als je het vraagt met name ook de contrastmiddelen firma's en dat soort 
grappen meer, die hebben vaak veel protocollen van alle verschillende vendors. Dat is heel typisch, 
op die manier kan je aan je protocollen komen. Ja dat en dan wat vind ik nog meer belangrijk? Dat 
zijn denk ik de belangrijkste dingen voor mij. En de prijs natuurlijk, het speelt helaas altijd een rol. 

12.3.4 Prijs in de zin van initiële prijs of in de zin van ... 
Beide. Ook onderhoud, daar word je mee gedwongen. En wat ik trouwens ook erg belangrijk vind, 
dat is met name met de prijs ook, is dat een systeem updateable is en blijft. Dus dat je niet een 
nieuw systeem koopt en dan 9 jaar of 8 jaar met een nieuwe systeem moet doen. Maar dat je wel bij 
kan blijven met zo'n . .. dat het de investering wel waard blijft, laat ik het zo maar zee:e:en. 
Wat is de timespan waar jullie een systeem voor aan willen schaffen? 
Dan gaat het om - we moeten - voor 8, 9 jaar. Vaak is het zo dat als je het apparaat koopt, en als je 
dan al een delay hebt van een jaar, anderhalf jaar voordat ie staat, dan heb je dus eigenlijk al een 
verouderd apparaat gekocht. Dus op het moment dat ie staat is ie al verouderd en dan moet ie dus 
nog 8 jaar mee, dat is zonde. Wat we nu zien is dat die apparaten 4, 5, of 6 jaar oud, en niet 
geüpdate in de tussentijd. Dan merk je dat je toch .. - je kan alles wel, het zijn prima apparaten -
maar je kan niet echt helemaal scherp meedoen. 
TT r, __ ,_ .. _ 
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12.3.6 Als ik kijk naar het gebruiksgemak, zijn er naast de user interface, de parameter aanpasbaarheid, 
vrijheid, nof! meer zaken die belanwijk zijn? 
Ja, maar dat is voor de laboranten met name, de mate van tafelbeweging, dus of zij ergonomisch 
kunnen werken met de scanner, en de hoeveelheid spoelenkeuze, dat soort dingen, dat hoort daar 
ook bij . 

12.3.7 Ook nog klinische aspecten? In termen van wellicht de prestaties of onderscheidend vermogen? We 
hebben al f!ezef!d dat het een state-of-the art svsteem moet ziin. 
In termen van beeldkwaliteit moet het gewoon goed zijn. Maar dat ligt al in de technische dingen 
van de slewrate en dat soort dingen, ligt dat al voor een heel groot deel vast. Maar dat is zo 
obvious. 
Als iets heel duidelijk is, dan is het voor mij natuurlijk een heel belangrijk aspect. En omdat het zo 
duidelijk is, wordt het vaak verf{eten. 
Het plaatje verkoopt. Uiteindelijk, als je een heel handig apparaat hebt, maar dat ze daar bagger 
plaatjes mee laten zien, dan denk ie van ia, zo'n aooaraat moet ie gewoon niet hebben. 
Het plaatje verkoopt zeF;t u, aan wie verkoopt het dan ? 
Aan ons. Uiteindelijk is het het plaatje waar het om gaat. En als het plaatje niet mooi is, dan kan je 
nog zo'n ... Als je in een Rolls Royce niet lekker rijdt, dan zal je niet lekker rijden. Ook al zit er 
nog een koelkast en weet ik veel wat.. Dan zou je hem niet kopen. 

[Scoring and closure} 
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13.1.1 Wat zijn uw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden hier binnen het ziekenhuis, hier binnen 
de afdelin~? 
Nou, ik ben afdelingshoofd van de radiologie. Daarmee ben je, zoals dat zo fraai heet, integraal 
verantwoordelijk voor het reilen en zielen van alles wat met de afdeling radiologie te maken heeft. 
Dat is van personeel, tot financiën tot beleid van de afdeling, het controleren en bewaken van de 
begroting, het zorgen voor de jaargesprekken, het zorgen voor de jaarplannen, zowel het beleid van 
de afdeling op de lange termijn als op de korte termijn, ben je m principe voor alles 
verantwoordelijk wat hier gebeurt, in de meest brede zin van het woord. 

13.1.2 Kunt u bijvoorbeeld een voorbeeld over wat er allemaal onder die financiën valt? 
Jaarlijks stellen wij een begroting op, die begroting stel ik op, in overleg met allerlei anderen die 
daarbij betrokken zijn. Dat wordt gerelateerd aan het jaarplan. Dus je maakt een plan wat je 
volgend jaar allemaal wilt gaan doen. Daar komt een activiteitenplan uit voort van wat voor 
behandelingen je allemaal wilt gaan verrichten. Daarvan afgeleid wordt de begroting. Daar komt 
meestal ook input van de cluster manager, en de raad van bestuur heeft meestal een jaarbrief van 
wat de richtlijnen voor het volgend jaar zijn. En je krijgt natuurlijk de basisgegevens, bijvoorbeeld 
de personeelsomvang, die wordt van tevoren aangegeven IVI deskundige. Als je niks verandert, 
dan ziet jou personeelsomvang er volgend jaar zo uit, en dan moet je daar in de begroting rekening 
mee houden. Dingen als CAO maatregelen die worden automatisch gecompenseerd, maar je 
personeelsomvang, weer gerelateerd aan het formatieplan , dat staat min of meer vast, daar zul je 
het mee moeten doen. Het vormt als het ware een van de basisgegevens voor de begroting van 
volgend jaar. En allerlei extra dingen - meestal ga je uit van de basis van dit jaar, dus wat je al hebt 
als begroting - dingen die je extra wil doen, die moeten omschreven zijn in het jaarplan en 
activiteitenplan, daar moet je aan de cluster manager, cq. De raad van bestuur om toestemming 
vragen. En die zeggen daar ja of nee op. Volgend onderdeel daarvan dat zijn de investeringen, dus 
welke apparatuur moet je volgend jaar aanschaffen. Dat halen wij af van onze zogenaamde MIR 
(Meerjaren Investeringsplan Radiologie). Dat gaat op dit moment tot 2016, dat omvat dus 10 jaar. 
En daar halen wij per jaar uit van dit zijn de toestellen die in principe in aanmerking komen om 
vervangen te worden en wel daarom .. Dat staat dan in dat plan genoemd. Daar kun je weer van 
afwijken, daar kan een reden voor zijn om iets niet te doen, of om iets juist wel te doen, cq. Om een 
bepaalde toestel zelfs naar voren te halen. Dat heeft te maken met afschrijvingstermijnen, het 
gebruik, hoe de historie van het toestel is over de afgelopen jaren. En als je dus een investering 
pleegt, dan kan dat ook gevolgen hebben voor je exploitatiebegroting, bijvoorbeeld onderhoud. Dat 
kan een extra post vormen. Ook daar moet je dan weer extra toestemming voor halen, om dat geld 
bij te mogen plussen in je begroting. Anderzijds kan het ook zo zijn dat als je het heel zuinig hebt 
gedaan, en je houdt geld over op een bepaalde kostensoort, dat de clustermanager of de raad van 
bestuur zegt: Dit pak ik jou af, en dit breng ik onder bij een andere afdeling die geld nodig heeft, 
dat kan ook. Meestal is trouwens het eerste scenario van toepassing, we vragen allemaal om meer 
geld natuurlijk, dat is bijna altijd zo. Nou moet ik zeggen dat wij als radiologie eigenlijk al jaren 
lang een vrij stabiele begroting hebben, die wijkt niet bijzonder af. Een grote sprong daarin was de 
installatie van de beide MRI ' s, die daarachter staan en de daarmee gepaard gaande 
onderhoudskosten. Dat is natuurlijk een forse post. Dat is niet uit de exploitatie op te hoesten, dus 
dat moest toen bijgeplust worden en de ontwikkeling op het gebied van interventie gebeuren. Daar 
worden erg veel vrij dure materialen gebruikt en ook dat is een post die tot nu toe twee keer heeft 
geleid, het meest recente is tot nu toe dit jaar, tot een verhoging van onze begroting. En nu hebben 
we weer een sluitende begroting en die vormt weer uitgangspunt voor de begroting van volgend 
jaar. 

13.1. 3 De inkomsten op zo'n begroting, zijn dat de inkomsten uit de vergoedingen van zorgverzekeraars, 
ma~ ik dat zo zien? 
Ja, daar heb ik geen inzicht in trouwens. 
Maar daar kriif!f u wel een bepaald bedra~ voor? 
Dat wordt niet gerelateerd aan de inkomsten. De exploitatie is gebaseerd op de kosten die je maakt. 
Dat zijn eigenlijk gewoon omzetkosten, allerlei personeelskosten zitten daarin. Je hebt allerlei 
hoofdgroepen, personeel is een groep, wat ik aan salaris moet betalen en aan dienstgelden, de 
materiële kosten zijn een grote groep, dat is ook wat ik aan onderhoudmoet betalen, katheters en 
sondes, allerlei contracten die lopen voor bepaalde relaties die we hebben met firma ' s, tot aan de 
kleinste dingetjes: pleistertjes en koffie en thee, alles wat we moeten inkopen. Daarnaast hebben we 
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nog een post die ook gerelateerd is aan inkomsten, dat zijn bijvoorbeeld trial gelden die 
binnenkomen, dat zijn WDS gelden, dus onderzoeken die wij voor andere instanties doen, voor 
andere ziekenhuizen, die komen ook ten goede weer van je begroting, en dat alles weer vormt de 
begrote kosten. 
En de standaard inkomsten van vergoedingen van verzekeraars komen ergens anders binnen? 
Die komen ergens anders binnen. Die komen bij onze hoofd financiële afdeling terecht. 
Dat wordt niet rechtstreeks toegewezen aan de afdeling radiologie? Het komt eigenlijk op één hoop 
en dat moet alle kosten van alle afdelinf!en dekken? 
Precies, er zijn ook afdelingen die überhaupt geen inkomsten generen, die alleen maar kosten 
hebben natuurlijk, en ook die moeten natuurlijk gedekt worden. 

13.2.1 Eigenlijk al kort de aankoop en investeringen aangestipt, als ik nu kijk naar zo'n MRI scanner, hoe 
ziet dat aankoopproces er hier uit? Ik heb net met dhr. Bezooijen gesproken, die wist er wel veel 
van, maar had het niet meegemaakt. Heeft u dat wel meegemaakt? 
Ja, ik heb het een paar keer meegemaakt. Bij deze twee die wij nu hebben is dat vrij uitzonderlijk 
gegaan. Omdat dat toen geregeld is door de toenmalige cluster manager.Daar hebben wij wel 
gegevens input aan geleverd, van zo ziet dat er allemaal uit en dat doen we er allemaal mee, en dit 
denken we er mee te gaan doen en dit is het gevolg daarvan. Als ik de standaard procedure voor 
een toestel bekijk voor een toestel, dan haal je dat dus inderdaad van die meerjaren investeringsplan 
af. We hebben voor alle apparatuur een bepaalde looptijd, bij echo is dat 5 jaar, na 5 jaar is een 
echo toestel al weer redelijk verouderd. Dan moet je er in ieder geval heel sterk over denken om dat 
toestel te vervangen. Bij CT en MRI volgen we 7 jaar, voor alle andere apparatuur 10 jaar. Het 
ziekenhuis hanteert altijd 10 jaar als uitgangspunt. Dus willen wij dat eerder, wat bijvoorbeeld 
MRI, CT of echo, dan moet je dat goed kunnen beargumenteren waarom je dat vindt. Maar die 
argumenten zijn bijvoorbeeld slijtage, achterhaalde techniek, state-of-the-art is niet meer haalbaar. 
Dat soort zaken spelen dan een rol. En als je dan vindt als afdeling dat toestel moet om die en die 
redenen vervangen worden, want wij gaan achterlopen, dan ga je dus een investeringsaanvraag 
voorbereiden. Daarbij verzamel je diverse gegevens, natuurlijk je huidige stand van zaken, wat doe 
ik er nu mee, daarnaast dan zet je dat af, wat wil ik er nu mee? En hoe ziet jou visie voor de 
komende jaren voor die functie eruit? Daarvoor moetje vaak in gesprek, bijvoorbeeld bij een groot 
toestel als een MRI en CT, in gesprek met anderen. Cardio is nu ook een voorbeeld; hoe kijkt de 
cardiologie aan tegen de ontwikkelingen binnen hun vakgebeid binnen deze functiegroep. 
Dus ander vakf!ebieden daarbii betrekken? 
Die moet je daarbij betrekken. Je moet daarbij betrekken de medische techniek. Omdat die een 
bepaalde verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van de hier staand apparatuur in het Medisch 
Spectrum. Onderdeel van een investeringsaanvraag vormt ook altijd een rapport van de medische 
techniek. Die wordt door ons samen opgesteld, door medische techniek en radiologie, en dat is een 
vitaal uitgangspunt voor zo'n begroting. Zonder zo 'n rapport hoe je helemaal niet aan te komen 
met een investeringsaanvraag, die wordt zonder meer afgewezen. Dus dat vormt een vast onderdeel 
van zo 'n investeringsaanvraag procedure. De argumentatie is dan komende vanuit de radiologie 
zelf. Dat kunnen allerlei verschillende aspecten zijn, die daar een rol spelen. Gecombineerd met de 
visies van die anderen die je daarbij betrokken hebt, en gecombineerd met de medische motivatie 
die komt vanuit de maatschap. Meestal doet dat de trekker radioloog van een bepaald 
functiegebied, die schrijft daarover een motivatie. Ook die gaat vaak weer in conclaaf met zijn 
collega's in het huis, zoals de genoemde cardiologen. Maar dat kunnen ook neurologen zijn, 
longartsen, whatever, die daarin een rol spelen. 

13.2.2 Die op dat moment een idee of visie hebben over hoe de op dat moment gezochte modaliteit 
f!ebruikt wordt in hun vakf!ebied? 
Precies, dat zijn vaak al de lopende contacten, want je doet natuurlijk voor allerlei specialismen 
werk op een bepaald vakgebied. Daarmee gaje in conclaaf, van we zijn dit van plan, wat zijn jullie 
wensen ten opzichte van die groep, want wij leveren natuurlijk een dienst aan anderen, we zijn een 
dienstverlenende afdeling. Dus die input is voor ons zeer belangrijk. Dat alles bij elkaar vormt een 
compleet pakket, en dat dienen we in bij de clustermanager, die geeft er dan wel of niet een 
akkoord voor, meestal wel, maar die is in het proces uiteraard ook betrokken, dat komt niet zomaar 
op zijn bureau waaien. Van daaruit gaat het naar de investeringscommissie, die laat daar zijn licht 
over schijnen. En dan wordt het uiteindelijk behandeld in de investeringscommissie van het 
ziekenhuis. En die kan dan kijken op grond van de beschikbare financiën, op grond van de 
toegekende urgentie, die aan de investering wordt toegekend door de investeringscommissie, of het 
wel of niet wordt toegekend voor het daarop geldende jaar. Vaak wordt er ook nog vaak een 
consult bijgeroepen van ons of van andere betrokkenen, van zo kijken wij er tegenaan, of dit zijn de 
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problemen waartegen we aanlopen. En dat speelt natuurlijk vooral een rol met de duurdere 
toestellen. Kijkende naar een MRI, het gaat om miljoenen. En als je dan weet dat de 
investeringsbegroting, ik meen, 7 ,8, 9 miljoen per jaar is, en wij willen daarvan voor een MRI al 
3,4 miljoen opmaken, dan blijft er natuurlijk voor de rest van het ziekenhuis niet zo erg veel meer 
over. Dus dan moet je met zeer zwaar wegende argumenten komen waarom je zo 'n duur toestel 
wilt vervangen. Hoe goedkoper hoe makkelijker; dat zeg ik niet helemaal correct misschien, maar 
dat maakt het proces wel eenvoudiger voor alle mensen die daarbij betrokken zijn. Met name zo'n 
duur toestel als een MRI is toch bijna een ziekenhuisbreed project wat dan speelt. Dat vergt erg 
veel overleg. 

13.2. 3 Net al een aantal mensen genoemd die daarbij betrokken zijn; Hoe moet ik dat z ien, geven zij 
bijvoorbeeld alle input aan u? Is er iemand die centraal die input verzamelt? Gaat dat in een soort 
werkgroep vorm? 
Dat ligt er een beetje aan hoe de omstandigheden zijn; een werkgroepvorm wordt toegepast. Ook 
vragen we wel individueel aan al die mensen van: dit zijn we van plan, ik wil er graag even met je 
over praten wat jullie input in die richting is, dat heeft een werkgroepachtige structuur. 
En wie zijn dan de leden, de tvvische leden va zo'n werkwoep als ik ijk naar MRI? 
Voor ons is natuurlijk de initiatiefnemende afdeling, dat zijn wij , dat is altijd inkoop, medische 
techniek, en dat zijn de betrokkenen uit het ziekenhuis die daar rechtstreeks mee te maken hebben, 
onze afnemers zeg maar, onze klanten; de interne klanten. Bijvoorbeeld cardio, neurochirurgie, 
longartsen. 
En afhankelijk van de modaliteit zijn zij dus leden van die werkf!roep? 
Precies. 
Ook radiologen? 
Precies, ja ook radiologen inderdaad. Als we praten over radiologie is dat altijd de eerste 
medewerkers van de van de vakgroep daarbij betrokken, daar spreek je straks mee, ikzelf ben daar 
altijd bij betrokken, en een radioloog. 
En die moet er maar voor zorgen dat hij de rest van de radiologen consulteert? 
Ja, dat is bijna altijd natuurlijk de trekker radioloog van dat vakgebied, die daar de initiatieven in 
neemt. 

13.2. 4 Als ik kijk naar de sp ecificaties van het apparaat; op een gegeven moment wordt er besloten welk 
apparaat er grosso modo moet komen, hoe gaat dat traject? Is daar meteen een heel gesp ecificeerd 
overzicht van of f!aat dat van waf naar fijn ? 
Wij beginnen meestal vrij grof, om de investeringsaanvraag dusdanig ruim te stellen, dat je straks 
bij de uiteindelijke invulling niet m de problemen komt. Dus als ik een toestel bij de 
investeringsaanvraag al heel nauw zou definiëren, en ik zou zeggen dat gaat ons volgens de 
geboden offerte of offertes zoveel kosten, en de offerte is bijvoorbeeld ook al heel scherp gesteld 
heel specifiek op dat toestel, met die mogelijkheden en die pakketten. En in de loop van het jaar, 
want die investeringsaanvraag duurt vrij lang natuurlijk, want die voor volgende jaar lopen nu al, 
die zijn nu al in voorbereiding, terwijl je hem eigenlijk pas volgend jaar, misschien over een jaar 
gaat invullen. Dan krijg je het probleem van voortschrijdend inzicht, of aanvullende pakketten die 
een rol gaan spelen. En daarmee zou je jezelf dan gaan blokkeren, want uiteindelijk krijg je 
toestemming die jij gemaakt hebt bij die investeringsaanvraag en daar hoort een bepaald bedrag bij , 
en dat bedrag moet dus vrij goed kloppen. In die zin, als je daar later extra zaken bij wilt, heb je een 
probleem. Dan gaat dat niet door. Dus je moet dat enigszins ruim trachten te stellen. Je moet het 
niet overdrijven, dus als iets een miljoen kost, dan moet je geen drie miljoen vragen, maar je moet 
het wel zodanig stellen dat daar nog enige flexibiliteit inzit. Je moet heel goed oppassen met de 
omvang van je toestel, van wat je wilt hebben. Je moetje wel een beeld kunnen vormen van dat wil 
ik, daarvoor is die input van anderen belangrijk. Kijk als cardiologen zeggen van: wij zien heel veel 
heil in het werken met een 3 T machine, over twee, drie jaar, dan is dat een ander prijskaartje, van 
nou dat hoeven wij absoluut niet, wij hebben daar voorlopig geen plannen voor, we kunnen 
voorlopig met een 1 T vooruit. En daar hangt een heel ander prijskaartje aan. Dus dat moet je al vrij 
vroeg kunnen defmiëren. 

13.2. 5 Er wordt dus een intersubjectieve visie van alle vakgebieden meef!enomen? 
Ja, en in de loop van het proces moet je dus het programma van eisen samenstellen, in dat stadium 
zijn we nu met de vervanging van onze oude CT, Daar gaan we morgenmiddag eens even goed 
voor zitten. En dan moet je dus precies omschrijven, van daar moet het toestel aan voldoen. En dan 
moet je eigenlijk niet zeggen: ik wil hebben dat de kleur van het toestel rood is, maar dan moet je 
zeggen: Het toestel mag de laborant niet verblinden. Een beetje omgekeerd, je moet het functioneel 
trachten te benaderen, dat is niet altijd makkelijk, en dat doen we ook lang niet altijd, maar dat is 
verdomd moeilijk. Zo moet je het trachten te omschrijven. Zo moet je proberen een programma van 
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eisen samen te stellen, dit wil ik ermee. En daar moet uiteindelijk uit kunnen komen rollen, van dan 
komen die en die toestellen in aanmerking. En dat mag dat en dat gaan kosten. En daar moeten die 
en die pakketten inzitten; ik wil die en die onderzoeken kunnen doen, en daar horen verschillende 
software pakketten bij, en dat moet je van tevoren goed kunnen onderkennen. En je hebt een aantal 
algemene eisen die min of meer door het ziekenhuis worden gesteld. Bijvoorbeeld ruimtetechnische 
eisen, daar moet het aan voldoen, het moet aan een S3, of een S2 situatie voldoen, dat zijn 
elektrische veiligheden, met de omgevingsfactoren moet Je rekening houden, alfCO, 
luchtverversing, veiligheidsaspecten moet het aan voldoen, ziekenhuisnetwerk, het moet zich 
conformeren van A&A van dit ziekenhuis. Dat is trouwens ook een belangrijke partij die ik even 
vergeten ben, automatisering, die wordt er ook altijd bij betrokken. 

13.2.6 Is dat voor het archief bijvoorbeeld? 
Ja, want wij zijn een digitale afdeling, dus wij moeten aan kunnen sluiten op ons netwerk, op ons 
PACS zeg maar. Het moet dus voldoen aan bepaalde DICOM normen. Dat zijn wat algemene eisen 
die altijd gesteld worden, die eigenlijk voor elk toestel gelden. En daarna ga je wat specifieker in op 
het programma van eisen, op de zaken die meer onderzoekstechnisch gericht zijn. 

13.2.7 Zo'n programma van eisen, als ik dan kijk naar de verschillende gebruikers: dus u als manager 
bijvoorbeeld, de laboranten en de radio!o}!en. Kijkt uzelf ook naar de financiële asJ)ecten? 
Ja, ik kijk niet zozeer naar het investeringsbedrag, het is natuurlijk prettig dat je dat laag kunt 
houden, maar dat heeft geen absolute prioriteit. Uitgangspunt is altijd: we willen iets met een 
toestel gaan doen, en dat willen we zo goed mogelijk. En dat hoeft niet altijd die met een bepaalde 
onderzoeksmodus noodzakelijk zijn, maar het moet passen binnen de structuur van dit ziekenhuis, 
dat is ons uitgangspunt, dat geeft voor ons ook een kader aan van wat moet je daarmee gaan doen. 
Voorbeeld: we zijn nu bezig met een investeringsaanvraag voor de angiografie. Het idee van dit 
ziekenhuis is dat wij neuro interventies moeten gaan doen voor dit ziekenhuis. Dat is voor een 
angio kamer uitermate belangrijk, want dat betekent dat we daar, in het programma van eisen voor 
dit toestel, rekening mee moeten gaan houden. Maakt de zaak ook wat duurder, maar het 
ziekenhuis zegt: jongens, radiologie, houd daar rekening meer. Dit is een optie die we binnen nu en 
2, 3 jaar willen gaan introduceren in het ziekenhuis. Nou, dat toestel staat er 10 jaar, dus daar 
moeten we rekening mee houden. Zo gaat dat en zo kom je tot een weloverwogen omschrijving van 
zo ziet dat toestel er uit. 

13.2.8 Dat SJ)eelt dus ook mee of de investerinf! }!ehonoreerd wordt, TJrioriteit krijf!t eet.? 
Ja, wat voor mij belangrijk is, is wat zijn de instandhoudingkosten, want die drukken op de 
exploitatie radiologie. Dat zijn de exploitatiekosten, onderhoud, personeel, licentierechten, noem 
maar op. Is het nodig om tot uitbreiding van de archiefruimte van het PACS te komen? Want ook 
daar zijn jaarlijkse kosten aan verbonden. 
Die drukken echt specifiek op de afdelinRsbewotinR? 
Die drukken op de afdelingsbegroting. Ik moet dus als die investering wordt toegekend eerst weten 
of die exploitatie wordt toegekend, naast het geval of die investering zelf wordt toegekend. Dat zijn 
twee wegen, die lopen weliswaar parallel, maar het zijn twee andere procedures. En het één kan 
nou niet zonder het ander. Sterker nog, ik moet eerst weten of die exploitatiekosten worden 
goedgekeurd, anders kan ik niets doen met die investering. Want anders kan ik hem niet 
instandhouden. En heb ik wel een auto, maar geen benzine. Dus dat kan niet. 

13.2.9 Als ik kijk naar het opstellen van die eisen aan zo'n systeem en ik zou I 00% willen verdelen over 
die verschillende betrokkenen; dus de managers van de afdeling, de laboranten en de radiologen. 
Wat zou dan uiteindelijk de invloed zijn van de verschillende betrokkenen? 
Het is een samenspel tussen al die mensen. Binnen de afdeling radiologie is het altijd een soort 
projectteampje dat zich daar mee bezig houdt, bestaande uit laborant, manager, radioloog. Dat 
kunnen er een van elke groep zijn, dat kunnen er meer van elke groep zijn. Die gaan zich ook 
oriënteren, die moeten er ook mee gaan werken. Die weten, of die zijn voorgeïnformeerd over wat 
we met het toestel willen gaan doen. En die gaan gewoon de boer op. Die gaan dus - kijk we weten 
allemaal wel welke firma's er voor bepaalde toestellen in aanmerking komen, we hebben 
natuurlijk voor informatie - en die vragen ook om informatie. Dat zijn meestal de leuk glossy 
blaadjes, bij voorkeur internet, dat werkt makkelijker om daar wat gaan te zoeken. Dan kun je je 
een beeld vormen van die en die firma's die komen daarvoor in aanmerking. De contacten, de 
lopende contacten, die weet je dan natuurlijk ook al. En dingen als meerjaren investeringsplan, die 
worden ook best wel besproken met de firma's; van dat speelt er, en dat gaat er de komende jaren 
gebeuren. 

13.2.10 Wie onderhoudt er hier het contract met de firma's? 
Dat doet meestal ik of de radiologen. 
En in het }!eva! van PhiliTJs? 

Appendices 86 



PHILIPS 
Master Thesis I T.C.M. van Heesch I Philips Medica! Systems I Magnetic Resonance sense and simplicity 

Bijvoorbeeld in het geval van MR1 is Annie Brouwer de aangewezen persoon. Soms word ik daar 
bijgeroepen, maar zij is meestal de persoon die de contacten onderhoudt. Ik ben er altijd van op de 
hoogte, kom er ook vaak wel even bijzitten, maar het gaat vaak om technische gebruikerszaken en 
die lopen heel vaak via een eerste medewerker. De regelmatige contacten met vertegenwoordigers 
gaan meestal of via de radioloog of die komen bij mij . Dan praten wij meer over algemene zaken. 
Van wat staat er voor de komende jaren op de rol, wat gaat er allemaal gebeuren, hoe kijken wij 
daar tegenaan? Op grond daarvan krijgen wij ook weer informatie van wat voor ons weer van 
belang kan zijn voor de volgende investeringen. Die mensen die gaan dus echt de boer op en die 
gaan bij voorkeur kijken in een ziekenhuis waar een toestel, dat wij op het oog hebben, al staat. En 
ja, ik kan je wel een paar firma 's noemen, maar dat is denk ik niet zo relevant. Die zijn wel bekend. 
Op grond daarvan proberen we voor ons zelf zo goed mogelijk te documenteren. Het is erg 
belangrijk een aantal zaken vast te leggen. Dus iemand die meeloopt bij zo 'n visite die maakt daar 
notities van. Vaak wordt het ook voorafgegaan door presentaties, hier in dit huis. Waar dan zoveel 
mogelijk betrokkenen bij aanwezig zijn. Ook daar probeer je een beeld te vormen van wat die 
firma, c.q. Het toestel voor ons kan betekenen. En uiteindelijk probeer je dan een ranglijst te maken 
van zo zou het toestel eruit moeten zien, maar ook in de loop van die presentaties en bezoeken krijg 
je ook weer het proces van het voortschrijdend inzicht. Dan zien we dingen waaraan we niet 
gedacht hebben, die best wel belangrijk zijn. En die proberen we dan ook in het PVE mee te 
nemen. Wat ook van belang is, is de infrastructuur van de bestaande organisatie, die speelt ook 
altijd een rol. Ik noem maar wat: als jij 4 echo toestellen hebt van het merk A en het vijfde moet 
vervangen worden, dan is het eigenlijk logisch om het vijfde toestel ook van merk A te nemen, 
want dat heeft heel veel voordelen. Behalve wanneer dat vijfde toestel van merk A niet aan de eisen 
voldoet die je stelt. Dat is altijd het uitgangspunt. Je probeert altijd te bepalen: dat toestel moet 
vervangen worden, wat is op dit moment voor mijn eisen het beste toestel. En dan is het altijd weer 
open voor alle firma ' s van waar we naar willen kijken; het ligt niet bij voorbaat al vast dat het een 
bepaald toestel moet zijn. Dus we zijn ook niet gebonden aan een bepaalde firma. Dus je vindt hier 
ook van allerlei firma' s toestellen. 

13.2.11 Dus maar net welk toestel uiteindelijk, na alle aspecten meegewogen te hebben, het beste uit de bus 
komt? 
Ja, als het zo is, dat je qua firma geen voorkeur hebt voor een bepaalde vervanging, maar ze 
gelijkwaardig zijn, dan geeft wat er staat wel een bepaalde lijn uit. 

13. 2. 12 En de vriis? 
En de prijs natuurlijk. 

13.3.1 Komen we denk ik al bij een aantal belangrijke aspecten, bij de aankoop van een apparaat. Je 
noemde net al de infrastructuur voor wat er reeds is. Belangrijke specificaties: dat het bijvoorbeeld 
state-of the-art moet zijn. De ervaringen van anderen zijn belangrijk. Zijn er nog meer aspecten die 
belan5<rijk zijn aan een MRI scanner? 
De staande relatie met firma's is ook belangrijk. En dat kan zijn - wat voor mij erg belangrijk is, en 
voor de gebruikers ook wel - is bijvoorbeeld de service en aftersales . Mate van service die een 
firma pleegt. Ik zeg altijd: ik vind het belangrijker dat wanneer een technicus hier in De Lut woont, 
dan wanneer ie een inbelverbinding heeft met Zuid-Frankrijk of met Parijs, of met West-Spanje. En 
dat is nog steeds zo; Dicht bij huis. Hoe ziet de infrastructuur van het servicenetwerk van die firma 
er voor Nederland uit. Ik wil niet zeggen dat het allerbelangrijkste aspect is, maar het is wel 
degelijk een aspect wat meegewogen wordt. Dat kun je ook omschrijven in je programma van 
eisen. Ik wil bijvoorbeeld hebben dat de service er zo komt uit te zien, de downtime wordt 
omschreven, de mate van snelheid van serviceleveringen wordt omschreven. Als er iets kapot is, 
dan moet het binnen een X aantal uren duidelijk zijn wat er aan de hand is, en binnen een ander X 
aantal uren moet de zaak weer gerepareerd zijn. Want met name dure toestellen zijn vaak eenling 
toestellen, daar is geen uitwijk. Dat betekent dat wanneer die stuk is, dan moeten wij het 
programma afzeggen. Dat willen we zoveel mogelijk zien te voorkomen. Dus die mate van service 
is erg belangrijk. Nou, daar heb je ervaringen mee en die spelen een rol. Dus naast zoveel mogelijk, 
objectieve factoren, spelen toch ook een aantal ervaringsfactoren, en misschien dus ook wel 
subjectieve factoren een rol. 
Ook 5<evoelsfactoren? 
Ja. 

13.3.2 Dat zei Dhr. Bezooijen net ook al. Dat als j e heel rationeel naar zo 'n proces kijkt, dat het toch 
misschien niet helemaal 100% weerspiegelt wat werkelijk de uitkomst kan zijn. Dat maakt hetgeen 
wat ik doe ook heel moeilijk, expliciet in kaart te brengen, proberen te expliciteren van wat zich 
soms heel moeilijk laat vatten. Zijn er no5< andere zaken aan zo'n MRI scanner dat belan5<rijke 
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aspecten ziin voor dit ziekenhuis? 
Ik denk dat je de belangrijkste wel hebt. Wat misschien nog een rol speelt, of wat ook een rol 
speelt, dat heeft min of meer te maken met wat al genoemd is, zijn regionale aspecten. Wij 
vervullen natuurlijk als groot ziekenhuis ook een regionale functie, daar moeten we ook rekening 
mee houden. En ik denk dat als we op alles letten wat we genoemd hebben, dat we tot een zeer 
weloverwogen keus komen. 

13.3.3 NoR een aantal aspecten die het RebruiksRemak die ik daaronder zou moRen scharen? 
Dat soort dingen staat ook altijd al in je programma van eisen genoemd. Dat wordt ook bepaald 
door je site visites. Wat bijvoorbeeld altijd een onderdeel van een site visite is, is natuurlijk praten 
met de gebruiker. Mensen die daar ter plekke aanwezig zijn, zonder dat de firma zelf aanwezig is. 
Dat weet de firma ook, dan gaat meestal de vertegenwoordiger mee, dat hoeft niet. Als wij dat 
wensen, dan gaan we ook alleen er naar toe, en maken we zelfstandig afspraken met andere 
ziekenhuizen. Meestal gaan ze toch mee, ook al om voor het natje en het droogje te zorgen 
onderweg, is ook belangrijk om even te evalueren, en is ook altijd wel prettig. Ook dat speelt een 
kleine rol. Maar dan ga je gewoon praten met laboranten die daar mee werken: Wat vind je van dat 
toestel? Hoe kijk je er tegenaan? Wat zijn de pluspunten? Wat zijn de minpunten? En dat geeft je 
een heel goed beeld. Die afdelingen denken allemaal hetzelfde hoor, dat is - ik wil niet zeggen een 
grote familie - maar die karaktereigenschappen komen heel sterk overeen. En als die er goed mee 
kunnen werken, dan kunnen wij dat dus ook. Er zijn afdeling specifieke eigenschappen waar je 
rekening mee moet houden die van belang kunnen zijn, en dat is bijvoorbeeld als er heel veel 
laboranten over een bepaald toestel moeten rouleren, dan moet je een zogenaamd .... Apparaat 
hebben. Als je gaat werken met een heel klein clubje, dan speelt dat minder een rol, dan mag dat 
best wel wat complexer zijn. Maar het speelt wel een rol. Maar bijna alle firma 's hebben dusdanige 
interfaces waar je prima mee kunt werken. Die zijn tegenwoordig zo makkelijk. Dat is een paar uur 
instructie en ie komt al een heel eind. 

13.3.4 En wanneer ik kijk naar de patiënt, zijn er nog zaken aan een MRI scanner die voor de patiënt van 
belanR ziin? 
Daar kijk je ook naar. Je kijkt naar de ergonomie van het toestel. Wat bijvoorbeeld bij de nieuwe 
generatie t.o.v. de oude generaties MRI een rol gespeeld heeft, is de claustrofobie, de angst van de 
patiënt voor het toestel, dat speelt natuurlijk een rol. Nou, ik heb vroeger wel eens in de oude MRI 
als proefpersoon gelegen, dat is inderdaad niet prettig. Dat is een koker van 40-50 cm en die ruim 2 
meter lang. Dan krijg je nog zo'n rattenkooi om je hoofd als je voor een hersenonderzoek komt, en 
daar moet je anderhalf uur in liggen in sommige gevallen met een hels kabaal om je heen, dat is 
niet prettig. De nieuwe generatie is heel anders, die heeft een meer rond aanzicht van voren, de 
tunnel is ietsjes groter, die heeft optisch een korter effect, die lijkt veel korter dan ie m 
werkelijkheid is. Je krijgt tegenwoordig een koptelefoon op, je mag je eigen muziek meenemen, 
daar mag je naar luisteren. Dus dat omgevingslawaai is een stuk minder, met de verlichting wordt 
daar rekening mee gehouden, met de aankleding van de kamer, de kleurtjes houd je daar rekening 
mee. Ook om het voor de patiënt zo aangenaam mogelijk te maken, 

13.3.5 Dat is wel belanRriik? 
Dat is heel belangrijk. Dat zijn ook allemaal zaken die in een programma van eisen een rol spelen. 
Alleen kun je die pas beoordelen als je het toestel ziet. Dan plaats je jezelf in de schoenen van de 
patiënt. Wij prneefeR hief alles. Alle eeRtfasteR èie 1,1,•e hief eiflf!eR kfijgeR, èie gaaf! we eefst 
f!fee1,<eE1. Ik hee èe meest gefe rnmmel al eiflfleRgeRemeR, èaR ,.,,eet je teRmÎRste wat je èe patiëRt 
aaRèeet flat f!feeefeR èe leeFliRgeR eek te èeeR. KeR je èat eek "'af! ,,,rnegef~ Nee, èat keR je Riet 
meef. KeR je gastFegafiRe, èat is eeR èFiRkeeRtfast eR èat was eeR eeeije ;;i;eetige smaak. Smaakt 
eigeRlijk helemaal RefgeRs RaaF, maaF het was 1,1,•el te èFiflkeR. flat is teef! afgesehaft eR Rl::I makeR 
we geef1::1ik "'af! eeRtFasteR èie je ReFmaal ÎRSf11::1Ît flat is eeht eeeht, èat is E1at\:l1::1Flijk Riet te èFiflkeR. 
fl1::1s èat leRgeR we aaR met Faflja, melk Reem maaF ep, em het eRigs;;i;iRs aaRgeRaam te makeR. 
MaaF èat meet je ;;,;elf ep,,aFeR ,,,,,at èat is. fl1::1s èat gaaf! we allemaal ;;,;elf e1,•efl f!Fee>,•efl. Ikke 
tenmiRste wel, ik YÎRè èat 'Nel prnUig, èaR weet je wat je èe patiëRt geeft. flat meet je je geeè 
realiseFeR, dus dat speelt ook een rol in de uiteindelijke bepaling in wat voor toestel het moet 
worden. 
Is dat expliciet te maken in zo 'n proRramma van eisen of zit er dan .. . ? 
Je omschrijft dat dan als het toestel moet patiëntvriendelijk zijn. Dat probeer je dan wat 
nauwkeuriger te omschrijven, maar daar begrijpt niet iedereen hetzelfde onder. Dus dat is ook aan 
de eigen interpretatie onderhevig. En soms is het lang niet altijd mogelijk omdat zo 
patiëntvriendelijk mogelijk te maken. Maar elke firma die weet dat een X percentage van zijn 
onderzoeken mislukt omdat de patiënt er niet in wil, c.q. niet in durft. En dat kun je ondervangen 
door het toestel aantrekkelijk te maken. Dat doe je samen met, uiteindelijk het projectbureau bouw. 
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Want die begeleidt je bij de verbouw, de aanpassing van bouwkundige zaken, een bestaand gebouw 
of nieuw te plaatsen gebouw voor het toestel. Die houden daar ook rekening mee. Dan ga je met 
hen in conclaaf van dit willen we er mee gaan doen, hoe kunnen we dat zo aangenaam mogelijk 
maken. Zoals hier heeft bijvoorbeeld elke röntgenkamer een andere kleur. We waren één van de 
eersten op de afdeling die niet meer het standaard crème gebruikten. Dit hier is een beetje mislukt, 
dat vloekt allemaal een beetje, maar goed het is wel een ander kleurtje dan wat we normaal gewend 
zijn. Dat wordt ook wel op prijs gesteld door de patiënt. Want de röntgen afdeling is natuurlijk al 
bij voorbaat een beetje een magische en een beetje een beangstigende afdeling. Er gebeuren daar 
die dingen die je niet voelt, niet ziet, die je niet hoort, die je niet ruikt, en toch gebeurt er wat. Het is 
dus heel belangrijk om die patiënt te trachten enigszins gerust te stellen. 

13.3.6 En als ik kijk naar de klinische asvecten van zo 'n avvaraat? 
Wat bedoel ie? 
Dan bedoel ik meer de beschikbare onderzoeksmethoden op het apparaat, of de beeldkwaliteit 
bijvoorbeeld ... 
Vormt allemaal onderdeel van het programma van eisen. Die staan daar in. Dat moet je trachten te 
concretiseren. Dat valt niet allemaal mee. 
Hoe wordt zoiets dan f!eformuleerd? Bijvoorbeeld beeldkwaliteit? 
Ja, eigenlijk nauwelijks nog, of eigenlijk nauwelijks nog? Kijk, er is geen enkele firma die een 
slechte beeldkwaliteit levert. Dat speelt natuurlijk een grote rol. Maar bijvoorbeeld het oplossend 
vermogen van een MRI beeld is volstrekt irrelevant. Want het zijn pixels, het zijn grote blokken. 
Dat heeft geen enkele relatie tot bijvoorbeeld de beeldkwaliteit van bijvoorbeeld een skeletopname. 
Daar speelt beeldkwaliteit een veel grotere rol. Maar het heeft veel te maken met Je 
bewerkingsmogelijkheden, met je softwarepakketten, wat voor 3D pakket zit erop, hoe snel gaat 
het, hoe snel is het datatransport van de ene machine naar de andere. Het is mateloos irritant dat 
wanneer er een trauma patiënt binnenkomt op een CT, die scan je helemaal, en je produceert dan 
500 beelden. Je stuurt dat door naar het bewerkingsstation waar de beelden op bewerkt en bekeken 
worden, en het hele trauma team gaat daar naar toe en het duurt 15 minuten voordat die beeldjes 
binnen zijn. Dat kan dus niet. Dat is een veel hogere eis dan dat dat beeld nu met een matrix van 
512 of van 728 gemaakt wordt. Het is wel relevant maar niet voor de gebruiker op dat moment. Het 
zijn heel andere factoren die die kwaliteit bepalen, te meer omdat een MRI, en een CT, en een 
echobeeld, die heeft eigenlijk nauwelijks criteria voor oplossend vermogen. Die gelden daar 
eigenlijk niet, omdat dat al een digitaal beeld is . Een MRI beeldje is ook maar een half Mb. Maar 
een mammografie beeld is 30Mb. Daar zitten veel meer aspecten in die met die beeldkwaliteit te 
maken hebben. Wat wel een beeldkwaliteitfactor is, is de kwaliteit van je monitor, hoeveel Mb 
bestaat die uit. Hoe groot beeld kan die aan. Dat is ook veel meer van toepassing op je 
verslagstations, waarop je het beeld moet beoordelen, dat is heel belangrijk, dan bijvoorbeeld op 
een screening station, waar je moet kijken of alles erop staat, of kijken of alles erop staat, of dat ik 
daar de informatie uit kan halen die voor die sequentie, c.q. dat protocol, van belang zijn. Het is 
heel complex allemaal. Het is allemaal niet zo eenvoudig te omschrijven 

[Scoring and closure] 
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Interview MS Twente Operator 

[Introduction to the research} 

14.1.1 Wat zijn uw belanwijkste verantwoordelijkheden en taken binnen dit ziekenhuis, binnen afdelinf!? 
Ja, als eerste medewerker MRI, heb ik natuurlijk het wel en wee, en de dagelijkse beslommeringen 
van het MR systeem. Dat de programma's goed lopen, dat de patiëntenstroom goed loopt, maar ook 
dat de apparatuur goed blijft werken, dat het personeel goed blijft werken. In feite komt het erop op 
neer dat ik er gewoon voor moet zorgen dat het geheel goed loopt. Zowel de personele kant als de 
patiëntenkant. 

14.1.2 Bedient uzelf ook de MRI? 
Ik kan het wel, maar doe het zelden of nooit. 
In de praktijk niet meer? 
Maar ik ben wel verantwoordelijk voor de protocolontwikkeling, dus ik zal wel moeten weten hoe 
het werkt. Bovendien ben ik degene op wie iedereen terugvalt, dus dan zal ik toch een bepaald 
niveau moeten bijhouden. 
n ,_ ,L 7_7.. . --- :_ ' - --- . ,, 
-- -- - r--- - • •- -- - -- --
Ja-: 
Vtlll" ee,1,; wel eel'ifi ili'!-... , __ : .... _;,,. ., _,._ 
- -, -- ----
1 T 1 ,; ,,_ 1 ? - -,-,- ...... ....... ,.,1-, - c-, .. ··- --
y_ --- , ,-,-
U -- 1 1.. _, - . r ; .• _,. • 1. ',. _,_? 

--••,-, - -· ,..,,, .. ,., ..,., .. .. , .. .....,., ..... 
i~ j,H¼f. Als je i~ jaat= eij ééa 1,1,'efkge\'ef zit is àat 1,<elgeas mij aiet eeht geeà ... Maat= ik: wil geweea 
eek: aiet ,,,,,eg 1:1it T·.veate, à1:1s àaa hee je weiaig k:e1:1s, als je aeg wil elijYea ,.,,,efkea m eea 
zielEeah1:1is . 
D •• 1.. 1.. -- ,_z. _ ,') /"\ - 1- 1 • .,, · --·· - 1 1.. --- _,_ ,_ . .• ,? 
- -- -- ···- . -- ' -- ~ ~--- r • · - ·-· -- -·· 
Ja. Ik hee hief àe epleiàiag geàaaa. Tees eea ik weggegaaa, weliswaaf eienea àit ziek:enh1:1is, aaaf 
~ r •' ~ --1.. ,..,_ -- - ---- 1.. ; __ . -~ ' 

14.2.1 Ga ik even door naar het volgende onderdeel; het aankoopproces van een MRI scanner, hoe ziet 
dat er hier f!rofwef! uit binnen het ziekenhuis? 
Er worden afspraken gemaakt met meerdere firma's. Of dat nu met een toekomstige MR nog zou 
gebeuren dat betwijfel ik, omdat er al twee Philips machines staan. Maar normaliter worden er 
afspraken gemaakt met de mensen van de industrie, die komen een demonstratie geven hier. 
Vervolgens gaat een radioloog, de eerste medewerker, en een laborant, gaan de machines bekijken 
her en der. 

14.2.2 Dus die drie personen bekijken de machines, verzamelen de informatie ... 
Ja, dan worden ze naast elkaar gezet; de voor en nadelen van eenieder. En dan wordt het door de 
clustermanager uitonderhandeld. 
Die onderhandelt? 
Ja, samen met de radioloog. 
Dus is die clustermanaf!er verantwoordelijk voor de inkoop? 
Nee, dat is de inkoop zelf, maar er worden natuurlijk offertes gemaakt op een gegeven moment. 
David [Edelenbos] is daar bij betrokken, de radioloog is daarbij betrokken, de clustermanager is 
daarbij betrokken. Maar in feite valt daar mijn deel gewoon af. 
Dus uw rol zit voornamelijk in het opstellen van de specificaties? 
Ja. 
Als ik dan kijk naar de specificaties die uiteindelijk worden opgesteld, wat is dan de invloed van de 
manager, de radioloog en de laborant? Als ik daar nu 100% over moet verdelen? 
Dan zullen de radioloog en laborant verantwoordelijk zijn voor, ik zou zeggen, bijna 95 %. Dat zijn 
diegene die er momenteel het meest bij betrokken zijn. 
Die hebben een f!elijke verdelinf!, die twee? 
Nou, kan ik dat zo stellen? Ik denk dat de radioloog wel iets meer. .. 

14.2.3 Wie neemt hier de meningen van de andere specialismen hier in et ziekenhuis mee? Zoals 
bijvoorbeeld cardio, als cardio iets wil .. . 
Dat is de radioloog. 
Dat lif!t in zijn overwef!inf! meegenomen, en die consulteert de verschillende specialisten. 
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Ja. 
Dus uiteindelijk worden er specificaties opgesteld, er worden offertes opgevraagd, maar hoe wordt 
dat budget eigenlijk bepaald dat nodig is voor zo'n scanner? 
Dat is al bepaald op voorhand. Want je moet een investeringsaanvraag doen. Dus het budget wat je 
hebt ligt vast. Dus je moet in feiten van tevoren weten wat een nieuwe machine wat je wil, met 
alles erop en eraan, kost. Want ook moeten bij de investeringsaanvraag meegenomen worden: de 
verbouwingskosten, de kooiconstructie, dat soort dingen. 

14.3.1 Dan komen we eigenlijk bij het belangrijkste deel van het interview. Welke voordelen moet zo'n 
MRI scanner met zich meebrengen in uw ogen? Welke aspecten aan een MRI scanner zijn 
belangrijk? 
Ja, het moet, vind ik, patiëntvriendelijk zijn, het moet ook bedieningsgemak hebben. Snelheid van 
de computers, van het systeem. En wat ik heel belangrijk vind is de vrijheid die de fabrikant geeft 
om protocollair wat te rommelen. Want dat is heel erg verschillend. 

14.3.2 Dat is belangrijk? 
Ja, als je een machine hebt waar protocollen inzitten, waar je minimaal mee kunt spelen, of dat je 
een machine hebt waarvan je in feiten alles kunt maken. 
Waarom is dat zo belangrijk? 
Voor ons, weet je, dat is ook iets wat natuurlijk historisch gegroeid is. We zijn natuurlijk begonnen 
met een machine die dat kon. En als je dan zegmaar 10 jaar later naar machines gaat kijken die dat 
niet kunnen - je bent gewend aan het spelen met protocollen, en protocollen te maken - als je dan 
terechtkomt bij een merk, waar je dus niets mee kunt, waar je je protocollen, die je ontwikkeld hebt 
in de loop der jaren, allemaal over boord moet gooien, en je dan moet conformeren aan wat zij jou 
bieden. Dat is een hele moeilijke stap terug. Ik denk als je andersom gewend bent dat het geen 
enkel probleem is, want het brengt niet alleen voordelen met zich mee, maar ook gigantisch veel 
nadelen. 

14.3.3 Wat is dan een nadeel van dieflexibiliteit? 
Als je niet weet waar je mee bezig bent, dan kun je vreselijk slechte producten leveren. Dat ligt dan 
niet aan het apparaat, maar aan jou, omdat je gewoon verkeerde dingen doet, want dat staat ie ook 
toe. Tenzij je keiharde conflicten krijgt, maar voor de rest staat zo'n apparaat alles toe. Dus je kunt 
ook bagger scans bouwen uiteraard. En dan wordt er gezegd van, jeetje wat een slechte machine, 
terwijl het in feiten gewoon aan jezelf ligt. Maar het is bij ons historisch gegroeid dat die 
flexibiliteit gewoon zo belangrijk is. 
Dus het is eif!enliik heel erf! afhankelijk van het doel wat het ziekenhuis heeft met het avvaraat? 
Ja, en ik denk als je gewoon een gemiddeld streekziekenhuis hebt waar je gewoon het huis-tuin-en-
keuken werk doet, dan maakt dat helemaal niet uit, is dat geen enkel probleem. 
Dus bij de wat grotere ziekenhuizen speelt dat? 
Ja. 

14.3.4 Nog meer zaken die ik zo ... 
Wat voor MR belangrijk is . .. het gebruikersgemak heb ik al genoemd ... 
Misschien voorbeelden van het gebruikersgemak? 
Ja, kijk we zitten nu nog in zo 'n DICOM mode en ik begreep dat binnenkort, bij nieuwe releases 
alles over gaat naar Windows. Neem ons nabewerkingstation, de Easyvision nu. Dat is echt 
gebruikersonvriendelijk, daar is geen touw aan vast te knopen als je daar niet regelmatig mee 
werkt. En dat wordt dus ook echt door iedereen zo ervaren. En gebruikersgemak bij de machine is 
bijvoorbeeld - nu hebben we nog de oude releases - als we nieuwe zouden krijgen, en alles gaat 
over naar Windows, dan krijg je ExamCards en dat zou het gebruiksgemak dus enorm verhogen. 
Want dat betekent dat als jij een herhalingsonderzoek moet doen, is het gewoon ExamCard erin en 
daar gaat ie. 

14.3. 5 En dat is nu niet? 
Dat is nu niet, dat zijn dingen wat ik onder het gebruiksgemak versta. Ook de manier waarop 
spoelen gemaakt worden. Of een coil zwaar, log, lomp, moeilijk te hanteren is, of dat het gewoon 
flexibele coils zijn die je makkelijk op en af tafel krijgt, dat soort dingen. Dat zou ik daar onder 
willen laten vallen. 

14.3.6 Nog meer dingen die het gebruiksgemak bevorderen, de hanteerbaarheid van de spoelen ... 
Ja, de hanteerbaarheid van de software. 

14.3.7 Wellicht de patiënt? 
Nee, daar zie ik niet zo heel veel verschillen aan. 

Het eerste wat u noemde was natuurlijk de patiëntvriendelijkheid . .. 
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Ja, dat is natuurlijk al gekomen met de korte bore. Vroeger ware het van die enorme machines, nu 
is het al een korte bore. De uitstraling van het apparaat zelf, de vormgeving, dat schijnt toch bij 
patiënten enorm veel te doen. Dat is natuurlijk al een zegen bii wat het was. 

14.3.8 Want wat hadden jullie eerst? 
Ook een Philips, maar zo'n 1.5 T, waarbij nog geen kooi gebruikt werd maar een RF shield wat je 
helemaal moest uittrekken. Dat ding was al met al bijna zo 'n 4 meter lang. Dus die patiënt die 
verdween er echt in. Het percentage claustrofobie was daar dus ook gigantisch hoog. 
Is datfiink veranderd? 
Ja, absoluut. 
Wat is dat nu onf!eveer? 
Bijna verwaarloosbaar. Terwijl we bij de oude machine echt afspraken maakten om te komen 
kijken. Dat was natuurlijk ook een hele trage, dus als je het niet zeker wist, en je maakte een 
afspraak, dan was je drie kwartier tot een uur was je kwijt. En dan maakten we echt afspraken voor 
kijkers of mensen wel of niet durfden. Dat doen we nu gewoon helemaal niet meer. Het gaat sneller 
en het komt ook bijna niet meer voor. Diegenen die er nu nog uitvliegen zijn ofwel echt 
claustrofoben, of mensen die ook niet in een CT gaan omdat ze gewoon een beetje angstig zijn. 
Maar het percentage is bijna verwaarloosbaar. 

14.3.9 Zijn er bijvoorbeeld nog klinische aspecten die meespelen? Belangrijke aspecten aan een MRI 
scanner ... de kwaliteit, de service bijvoorbeeld, klinische service bedoel ik dan. 
Ja, uiteraard. Natuurlijk is dat heel belangrijk. Aftersales is heel belangrijk. Maar wat wil je daar 
precies van weten? 

14.3.10 Of er nog andere belangrijke aspecten zijn binnen het klinische gedeelte; de toepasbaarheid van 
avvlicaties, de beschikbaarheid van avvlicaties bijvoorbeeld. 
Ja, dat is heel belangrijk, maar als wij een scanner kopen, dan - tot nu toe - is het dan ook eentje 
met alles erop en eraan. Daar kijken we natuurlijk heel erg naar, want wij gebruiken hem heel veel 
voor cardiologie, voor vaatonderzoeken, dus wat dat betreft. .. Op dit moment lopen we gewoon 
gigantisch achter, omdat ie in 6 jaar niet geüpgrade is. 
Dus het nieuwe systeem is echt altijd een state-of-the-art svstem? 
Ja, absoluut. En de bedoeling is ook zeker om dat zo te houden. Alleen gezien de financiële 
rompslomp die ieder ziekenhuis wel kent op dit moment, komt het er gewoon niet van. Maar het 
had al lang gemoeten. 
Dus de financiën spelen een belanf!rijke rol? 
Voor het uo2:raden, ia absoluut. 

14.3.11 Want ik bef!rijp dat de wens vanuit de afdelinf! er al een tijd lif!t? 
Voor een derde MRI, plus een bedrijfstijduitbreiding. Voor de wachtlijsten, we staan met stip op 
nummer 1 in Nederland, zo lang is die . 
Hoe lanf! is die dan? 
Nou, dat kan oplopen tot bijna 5 maanden. We draaien 20 uur per dag nu; op twee systemen 10 uur. 
En we willen gewoon dolgraag uitbreiden, in ieder geval totdat die derde er staat al tot 11 uur 's 
avonds. 

14.3.12 En hoeveel verrichtinJZen doen jullie op een dag? 
Dat is wisselend, heel wisselend. Die 1.5 T, als het bijvoorbeeld een cardio dag is, dan doen we 
tomine-stress onderzoek. Dan heb je anderhalf uur per patiënt, dus dat schiet niet op. Maar 
gemiddeld doen we er zo 'n 15 tot 20 per machine per dag. Maar je merkt gewoon in de loop der 
tijd dat de vraagstelling verandert. Met het sneller worden en het meer kunnen met MR's, ga je 
helemaal niet sneller scannen, want die vraagstelling die verschuift gewoon. Je krijgt steeds 
ingewikkeldere onderzoeken, dat bedoel ik daar mee. En alle tijdwinst die je hebt met snellere 
computers investeer je weer in kwaliteitsverbeteringen. Dus al met al zijn we, wat we vroeger 
dachten, dat wanneer de machine sneller is, gaat het ook allemaal sneller, qua tijd, gaat die vlieger 
niet helemaal op. 
n _, , .. ..• ' ~ 1 1 ,- ... ,- ..... 
Nee,. 

14.3.13 Dus j e zult het met bedrijfttijduitbreiding moeten doen, wil j e de capaciteit vergroten, met een 
extra scanner eventueel natuurlijk. 
Ja, nou dat zal sowieso moeten. Men heeft het al over een eventuele 3 T. Om daar samen met de 
UT daar ook bepaalde onderzoeken op te gaan doen. Maar kijk binnen het ziekenhuis is er 1 januari 
jl. een mamma poli geopend. Normaliter deden we 4, 5 mammografieën op MR per week. Die 
mamma poli is geopend en we zitten nu op 10 tot 12 aanvragen die eigenlijk per week moeten 
gebeuren. Dus alles wordt nu gecomprimeerd, en overal tussen gepropt, dus er worden her en der 
gewoon allemaal dingen geopend, maar wij blijven op hetzelfde zitten. Dat kan gewoon niet. En er 
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liggen nog heel veel verzoeken om bepaalde dingen uit te proberen, om trials te gaan runnen maar 
er is gewoon geen tijd voor. Cardiologie wil van 1 dag naar twee tot drie dagen straks. Nou daar 
heb je al machine voor nodig in feite. Maar dat Thorax centrum is vorig jaar open gegaan, dus dat 
groeit ook explosief. We kunnen gewoon aan die vraag niet beantwoorden. 

14.3.15 Dus jullie hebben te maken met een organisatie die eigenlijk veel nieuwe centra of poli's etc. opent, 
waar ook weer MR als modaliteit benodigd is om de onderzoeken uit te voeren. En dat brengt een 
enorme druk op de MR beschikbaarheid met zich mee. En hoeveel verrichtingen doen jullie per 
jaar? 
Wat zitten we? 7000, nee nu zitten we al ruim oven de 8000, als we dit jaar extrapoleren. Volgens 
mij staat er op papier iets van 7000. 
Dus ik mag wel concluderen dat die workflow en die patiëntenstroom, dat dat een heel belangrijke 
factor is? 
Ja. 

14.3.16 Zijn er nog problemen die nu spelen omtrent die workflow, de patiëntenstroom, afgezien van het 
feit dat er meer bij komt, zou daar ondersteuninr; bij r;ebruikt kunnen worden bijvoorbeeld? 
Vanuit welke hoek? 
Vanuit de fabrikant. 
Nee is denk dat de fabrikant hier niet. .. ik zou niet weten op welke manier. Kijk, onze 'verhouding ' 
met de firma Philips, op MR gebied dan, is ontzettend goed. De communicatielijnen zijn kort, snel, 
en de aftersales is gewoon perfect. Als er iets is, mankementen zijn, dan wordt het ook echt in no-
time verholpen. Dat loopt allemaal heel soepel. Dat ken ik ook anders, van andere firma's . Dus dat 
gaat gewoon perfect. En we kopen ieder jaar applicatie in, een aantal applicatiedagen. Maakt niet 
uit als ik vragen heb, ik stuur een mailtje en ik krijg altijd antwoord en het aanbod van: Kunnen we 
ie daarbij helpen, geef maar een gil. Dat loopt heel soepel. 

14.3.17 Maar is wel een heel belanr;rijk aspect dus. 
Is heel belangrijk. En het loopt - maar weet je het is bijna zo vanzelfsprekend geworden - het loopt 
gewoon al jaren. 
Precies. Je denkt er haast niet meer over na dat het belanr;rijk is, omdat het altijd r;oed r;aat? 
Ja. 
Hetzelfde als je auto altijd start en als hij het dan ineens niet meer doet dan denk je ineens: Is wel 
belanr;rijk die betrouwbaarheid ... 
Je gaat dingen belangrijk vinden die niet goed lopen. Maar dingen die inderdaad gewoon vanzelf 
gaan dat ... 
,_ L 7 __ , __ 7_ 

:_ ·-- ~--- . - ·· ... ,,.,_ ·~ -- ' ·- - .-
Zo vaB ja, dat loopt allemaal wel, maar daar v,rordt het helemaal Biet miHder belaHgrijk om. Maar 
t ·.~ ~,.,,., ',... .. .• 1 .. ·~ --r>. T' --1 - ·--4.- .. . _, 
. . - ·- -· 

14.3.18 En bijvoorbeeld eigenschappen van de fabrikant, die service is belangrijk, zijn er nog meer zaken 
die ik daar onder mar; scharen? 
De fabrikant? 
Ja, korte communicatielijnen zijn al f!enoemd ... 
De service; je hebt natuurlijk service puur voor het apparaat, en je hebt natuurlijk service voor de 
programmatuur. 
Dat laatste noem ik eif!enlijk de klinische ondersteuning.. 
Die is ook perfect. Die zijn op beide" Natuurlijk ze zijn heel erg belangrijk, want als jij op een 
gegeven moment iets wilt, het eerste waar je naar toe gaat is óf een applicatiespecialist van Philips, 
óf de helpdesk, één van de twee. En die beide punten, die zijn gewoon perfect. 

[Scoring and closure} 
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Interview Radiologische Gemeinschaftspraxis Dortmund Radiologist 

[Introduction to the research] 

15.1.1 What are your daily duties and responsibilities here in your clinic and in vour MRI centre? 
Now, at the 0.6T system, we are now making, in the most cases, orthopedie imaging. And it's 
about 70% percent orthopedie imaging. Maybe 20-22, 23 % neural imaging, brain and spinal court, 
and a little more than 5% imaging of abdomen, liver and MRI mammography; for about 6000 
examinations a year. 

15.1.2 And how does a dav normallv look like? 
In the most cases we are starting between 7 and 8, our doctors work, looking at the pictures that are 
made, during the first 30 minutes. And talk to the patients, explain the results of the diagnostics, 
and talk to the colleagues, if there are some serious diseases, like metastasis, things like that; then 
we first talk to the patient, then to the other colleague. Our main aim is to make the patient 
management better and more comfortable. Also we have a lot of claustrophobic patients here, and 
we plan to meet them before the examination, so that they become calm and have a good feeling 
before the examination, and also afterwards. 
'·- 1 . , ~• '' 1 1 1. • _ ~·-·~ _, . 

- 1- - ~' 1 ~· ,? 
i ,_, -,-,w ~ - ••• r r •-•••v, V • v , ......... ._. , ._., ....,. 

In a let ef times. e•,'efy elaHstFepheàie patieat that will eall HS, we gi•,•e the ehaaee te leek at the 
system. BeeaHse that the afü.ÎeHs feelings aFe geiag àewa, whea they ha>,•e a leek, sepaFate ffem 
the examinatien. In maay eases en the pheae, v,•e saià: YeH v,•aat te have a leek? Thea they visit HS 
+. +\ ,1. 1 n 1 1 .J cl .,. n An+n ~ .L -• · 

' - ' -
15.1.3 So thev are sure that is is a verv friendlv machine, where thev have the examination in? 

That's the reason why we are doing it. So that on the day of the examination, they don' t fear it, 
they say, I know the machine, I know what's happening. And more than 95-96% goes in the 
system. 
Hew /eiig €t1·e -yebl Rl~oeRdJ,• Reh~•e ili the -priwtle efo9ie '!- :Vett leid- me h€!Jtère the ilirel",'Ïe,,,,, lhRI ,•ettF 
r ·• J ,,_ . ') 

,..,., ... , _. . .... ... , _.. _.. ..... , ........ 

My fathef stafteà the eliaie ia 19+6, aaà I get ia, ia WQl. 1,,,,.efl.eà àefeFe ia the seHth efGeFmany 
in àiffernat hespitals. ,.\aà in 2QQ2, aaetheF àeeteF, àf. Kneàea, jeiaeà HS. Se ·.ve stafteà the elà . 
~- ... 

15.2.1 The introduction was quite ok, of course 1 already heard a lot before. Let 's pass to the second part 
of the interview: the purchasing process of the MRI scanner. What 1 hope that you could teil me 
about, is: How did it roughly go, this purchasing process, what are the steps that have been taken, 
how Ion~ did it take for example, are there any other stakeholders involved? 
lt all started in February of 2004. We looked around for an MRI system. And MR. Niessen visited 
us and said: We got an open system. And we said: Let's have a look to the picture, because we 
heard of the problem with 'Rhapsody' from Siemens. He said: It works quite well. And, I think in 
March, we visited the system in Giessen, the first one in Germany, and we both were very 
impressed by the picture we have seen there. Then we said: Ok, it's only a small office, we want to 
see it in a bigger clinic. And then we visited, I think in March or April, we visited the Hospita! in 
Copenhagen. lt was the first installation in Europe I think. And there we were also very impressed, 
because they said: We have three MRI systems, the 1.5T, the 0.6T and the 0.23T. And they said 
that they were using the 0.6T in the most cases for the routine, because it was a good compromise 
between the patient comfort and the image quality. And then we decided to buy it. And two or three 
months after this decision, we made the contract in June 2004. And our first patient, we had at the 
end of October 2004 in the system. 

15.2.2 A small year, in total, it took? 
And we needed a lot of time to plan it for the building. The main problem was to find a building for 
38 tons of the system, and to make a good planning and to make the workflow and things like that. 
And then we needed three months to prepare the building. 

15.2.3 And (or the Panorama 1. 0 T? 
It was quite easier. First we started about a 3T system. Then I visited the Charity in Berlin, and 
looked there at cardiac imaging at the 3T system, and it was quite well. But all the guys said that it 
was not at the point now for the perfect part of diagnostic. Y ou can make the same cardiac pictures 
with the 1.5T system. And the only advantages of the 3T system are only maybe: diffusion 
weighted imaging, special parts of neural imaging, and that's not what we need for the daily 
routine. And then we took a look at the l .0T, and we were very impressed about the possibilities in 
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comparison to our 0.6T. Like DWIBS, like cardiac imaging, like whole body imaging. The main 
reasons were the whole body imaging and the cardiac imaging, in combination with the patient 
comfort of an open system. And then we said: well, for us it's authentic, we are the one in the area 
with 2 million people, the first one with a good working open system. And we will go again this 
wav, and make another open svstem. 

15.2.4 You always speak about 'we '. Is that you and your partner? 
It's my partner and me, and some other colleagues that will support for the system as, maybe like -
T ' '• 1,_ , 1 .. > ;_ ,--, .-C -1.. , 1 .. ~ 

a consultant. . . ·-· - - ... 
Fellow doctors, experienced doctors? 
Good friends of mine. 
So that 's an important aspect; the experiences of others? 
Not with the system, but to look maybe at our office. If you are at your own office, you don't see 
the chances and the possibilities from the outside. Sometimes it's better to have an outside view. 
And you're blind for the things you are doing by yourself. That's why l'm asking a few good 
friends of mine, some radiologists or other doctors, for ha ving consultation. 
Re(lection? 
Reflect on our own ideas. 
Exactly, I always need it myself 
The system works qui te well. And l'm doing it by myself for other colleagues. And they are always 
asking me for some other decisions, to make some plans, to plan daily routine, or the ways a 
decision would go during the whole workflow. 

15.2.5 And the purchasing process for the Panorama 1. 0 T, how long did it take so far, because it 's not 
insta/led yet. 
So far, it goes quite easy. Because we have the experience with this system. And we work together 
with Philips, with MR. Niessen and Mr. Maas; it works quite well. Mr. Niessen is the account 
manager here and Hans-Jörgen Maas was the sales promoter MRT. And they quite did a good job. 
It was nota problem. We are familiar with each other and I think it was an easy way, the purchase 
process. 
In my opinion it 's not really a shame to put your products in such a clinic. 
lt's a question of trust and partnership, what the colleagues built up here. 

15.3.1 Let 's go to the third part of the interview; the benefits of an MR system. You al ready mentioned a 
couple of them. The patient comfort is a benefit you already mentioned for example. And the image 
quality, could you perhaps mention more benefits, than you already did? What do you want a 
svstem to have? 
I think for the orthopedie imaging, we've got, I think we've got the best one, we could achieve. The 
problems we have are more with claustrophobic patients, sometimes they are not lying very calm, 
and move a little bit, and that's what decreases our image quality. That not depends from the 
system, it depends more from the patients. I will have a look at the 1.0 system and the workflow, I 
think with the meanings we have for the cardiac system and the whole body imaging, that will be 
the future, so have l looked at it. 
So, the available applications of the system and the possible imaging techniques of the system are 
very important to you? 
Yes. 

15.3.2 You also mentioned the workflow; What exactly is important of the workflow? 
At first, the comfort for the patient, they should feel good. They come to our office not to feel as a 
patient, but more as a customer. That's what we want to achieve, that they should have ... , you can 
call it: like a good time. Most patients that come to a doctor's office have health problems and feel 
bad, and they can come to an atmosphere which is very, its not smooth, it's like a way you would 
want to be treated. And we want to go another way, patients should feel good, they shouldn't wait 
for a longer time, and have a good comfort at the examination. 

15.3.3 Does the system 'an sich ' .. . ; Is that of importance? How it looks? 
The style of the system. lt 's very important; I think the 0.6T is for claustrophobic patients the best 
choice, what is now available. Because you don 't put the patient away, like you do it in a tunnel. In 
the LOT system, it's open, but you have like two blocks at the side. And for the 0.6T, you put the 
patient by the side of the system, and I think that's very important for high claustrophobic patients. 
So the C-shape is a bit better for claustrophobic patients? 
Yes, you come from the side. Y ou not go to an opening, you are at the outside of the system. 

15.3.4 Are there anv other important aspects of an MRI scanner, vou want it to have? 
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That it works quite well, without any technical problems, that's what we are having now. 
Reliability? 
lt's not absolutely reliable, it's very reliable. We have two or three days in a year where the system 
is not working due to technical problems. That's almost nothing. 

15.3.5 You said the system works quite wel!. We could also see this in another way; like the ease of use of 
the system. Is that an important aspect in this clinic, and if so, why? 
The ease of use is very important for the people who are working at the system. And the people 
who are working at the system, new employees, they could make in a short time a very good job at 
the system. When we started with the system, I was there for the application. And we had two or 
three days time for the application left and the following weekend, my colleague is coming and he 
needed, three hours that he could join the system,; that's quite a short time. In these three hours he 
could make for himself every kind of examination; not dynamic imaging, the special things. But all 
kinds of spine and joints and neural imaging was possible. 

15.3.6 And you also mentioned the two or three days of application; Is that an important aspect of MRI 
scanners? 
Sure. You need a good application time. And this doesn't depend from the lengths; it depends from 
the intensity and the person who was treating; that works quite well. 

15.3.7 So clinical services are important, and the personal relation with people, not only the application 
specialist, hut also the safes representative, the sa/es promoters, you already mentioned in the 
be~innin~ of the interview, why is that so important, that relations hip? 
I think it's important because you are not working with a company, you are working with people. 
Soa good relationship is making a better work for all parts: for the customer and for the company. 
You can use the short way, with any kind ofproblem. With an easy problem as a software problem, 
I don't have to write a letter and to wait for two hours or three hours to get an answer. I will call the 
account manager, and he says: ok, I will just have a call with the plant and after maybe one or two 
days, I get a call back, maybe from Finland, or from the Netherlands, that we can solve the 
problem. I got the information I need. 

15.3.8 Short and direct communication lines, like you mentioned with the PACS system [before the 
interview] is the same issue here? 
lt works in the same way. And the second part is the technicians, which are familiar with the 
system are doing a very, very good job. With this technician it works also quiet well. We haven't 
had any kind of problem. And sometimes if you're using a system as a customer; let's say I would 
maybe have to do an examination at 6 o'clock in the evening. And the technician said: it's not 
possible, I have to work until 7. And if I tell the technicians of Philips: I need the system at 6 
o'clock, they say: I try to get it on 6 o'clock. That's the way of communication, and in more than 
90% it works on 6 o 'clock. 

15.3.9 That 's very good to hear. So, if I summarize it in one phrase, it is the service response time, and the 
service delivery, maintenance, is also very important. Ij J'd look at some clinical aspects of the 
system, the available applications are already mentioned, the quality of the images is mentioned, 
are there anv other aspects? 
I think that the image quality and the comfort of the patient are the main things. And with imaging 
we are at a very, very high standard now. I think with the 0.6 system, we are at the top of the line. 
For statie imaging, like joints and spinal imaging, I think that there is nota chance to make it much 
more better, like with this system. Because we are better than the most 1.5 closed systems on 
orthopedie imaging. It depends more from the patient, what I said, than from the system. 

15.3.10 Soit is important that the patient is able to !ie comfortable, to reduce the chance of artefacts? 
That' s right. And we've modified a lot of sequences, sequence parameters, for our own workflow. 
And that depends not from the system that depends more from the part of diagnostics, from the way 
to view. That's why we are modifving .. , using 90% modified sequences. 
So, it is important that these sequences, and all the parameters are adjustable. 
Yes. 
lt should be a flexible system? 
It ' s very important for the daily routine. Because you have to look for a set. lf you have a 
claustrophobic patient, you're not interested in make a sequence for maybe 7 minutes, and to put 
him in the system for 30 minutes. You have maybe 7,8 or 9 minutes left before he will stop the 
examination. So I have to pick up the pictures in 7, 8 or 9 minutes. And you have to modify the 
pictures, so that you can make reliable pictures in a short time. 

15.3.11 So you reduce the chance of the artefacts because of the moving of the patients, by adjusting the 
parameters of the sequences? 
lt's better to make a mid-quality picture, with a calm patient, than having a high quality picture and 
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the patient is moving, because he 's anxious. 
Absolutelv. So, the first f;!oal is to be able to diagnose, that 's the most important goal? 
That's right. 

15.3.12 is TJrice an imTJortant factor in this? 
lt is an important factor that depends from our healthcare system. Because you can ' t eam a lot of 
money more, when you do a lot more of work; that ' s the problem. We have a closed system. We 
have, like a budget you can use on patients or on examinations. So you need a special part of price 
that you can work in break-even. 
So the system is pretty much importantfor the business model? 
Yes. 

15.3.13 Maybe some last benefits you could think of now, the scanner must you as a physician, as an 
entreTJreneur, because vou 're also one ... 
I think one perfect benefit for the 0.6 would be possible to make a new application for whole body 
imaging. I think whole body imaging, more than any other part of examination types, will become 
reallv growing next years, next two or three years. 

[Philips colleague elaborating on differentiation to the patient, in the local competition of private 
clinics l 

15.3.14 is it (dif(erentiation to the TJatientsl important? 
Yes. Now in Dortmund, there are 8 or 9 cylindrical systems at the area of 700.000 people; that ' s a 
lot. And at the area of 6 million people, there is only one open system. 
Within 6 million people, this is the only open system? 
This is the only open system, which is used for examinations for the public health system. The 
other ones have low-quality and are not be able to be used for examinations for the public health 
svstem. 
& , i:f-7•e1,1 hfl~•e €l SJN,tem i1q y•e1,11· efoqie, -ye1,1 l'lîb/St €l;'i;'iÎg-lî il Ie ei#1eF the t'mélie heflth try':'ilem, er the 
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[Scoring and closure J 
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Interview MMC Manager 

[Jntroduction to the research] 

16.1.1 Wat ziin uw belanf!riikste taken en verantwoordeliikheden hier binnen het ziekenhuis? 
Ikzelf ben op dit moment manager beeldvormende technieken. Dat wil dus zeggen dat binnen dit 
ziekenhuis ik de verantwoordelijkheid voor de afdeling radiologie op beide locaties en de afdeling 
nucleaire geneeskunde. Daarnaast ben ik ook nog manager van het MRI centrum Zuid-Nederland. 
Dat is dus een aparte stichting die wij vorig jaar hebben opgericht om dus de behandelcapaciteit in 
deze regio dus te vergroten. Omdat er een hele hoop problematiek omtrent de doorloopsnelheid van 
patiënten die een MR onderzoek moeten ondergaan. Dat liep in dit ziekenhuis bijvoorbeeld in 
2004-2005 naar een week of 12. Dus als je dan bij een dokter komt die het noodzakelijk vindt een 
stukje diagnostiek te plegen waarbij een MR nodig is, en vervolgens krijg je te horen je moet 12 
weken wachten op zo 'n onderzoek en dan moet je weer eens een keer terugkomen bij de dokter en 
die kan dan zeggen: op basis van het onderzoek hebben we dat gevonden en we gaan nu dat en dat 
doen. Dan gaat er een hele hoop tijd verloren. En door het oprichten van MRI centrum Zuid 
Nederland BV hebben we in ieder geval, zijn we in ieder geval er in geslaagd om de toegangstijd 
voor onderzoeken drastisch te reduceren. Dus dat hangt nog een beetje af van het onderzoek dat 
dient plaats te vinden, maar je kunt over het algemeen stellen dat mensen toch binnen een 1 à 2 
weken op dit ogenblik terechtkunnen. 

16.1.2 Dat is knap. Dat centrum, is dat een aparte onderneminf!? Ik hoorde BV vallen? 
Het centrum is een stichting; Het is een BV die is opgericht door het MMC in samenwerking met 
een ondernemer in Veldhoven. Samen hebben we dus een MR gekocht die dus wordt ingezet voor 
die doeleinden wat ik zojuist vertelde. 
Met name de wachtliistverkortinf! is het belanf!riikste aspect? 
Ja; En ik ben dus integraal verantwoordehjk voor het reilen en zeilen van deze afdeling . 
rT 1 L . 1 . r. L -• . ' 7_ . _') 

- --·- rr -r -- • - r • ····-· 
Ik àee àit sifiàs 1999. 
c: .. 1. J .f: 1 .• ? ~- ~ -· - ... ... . 
±>ie1:1, teeH àeeà ik: iets attàeFs biml:eH àit i'iiek:etth1:1is. 
Interessant trouwens die constructie van ... Dat is dan - mag ik het zo ook zien dat dat bedoeld is 
om er winst uit te halen? Of is het belanf!riik om kiet te spelen? 
Het is niet zozeer dat het een op winst gerichte onderneming is . Kijk het gaat er met name om dat 
wij de kosten eruit moeten zien te halen. Op de eerste plaats is dus het stukje patiëntenzorg, 
nogmaals het snel, adequaat aanbieden van het onderzoek op een patiëntvriendelijke manier, snelle 
verslaglegging, dat soort zaken, dat is de primaire doelstelling. En daar zijn we dus vrij goed in 
geslaagd om dat in ieder geval te realiseren. " -· ·::: 1 

. __ ... - 1' A"TI ·- .. -
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Wat we àaaFveeF geàaaH hebbett is àl:ls àat v,'e eeH MR. hebbett gek:eeht iH eeH tmileF. Eett mebiele 
MR-, 

Bie trtael wel ... 
T""\' , n+ 1 • 1...,_,_,..., L..-..4- -- ... - -- .., ~ - -· 

16.1.3 Dat is op dit moment de enif?e MR op deze locatie? 
Nee, we hebben hier nog een l.0T machine staan, en die mobiele, dat is een 1.5T, en we hebben in 
Eindhoven nog een 1.5T staan. Die l.0T, die wordt volgend jaar vervangen voor een 1.5T. En wat 
ik dan met die l .0T doe, dat is nog niet duidelijk. Mogelijkerwijs koopt het MRI centrum die en 
wordt ie vervolgens gebruikt. 

16.2.1 Het kopen van een MRI scanner is net eigenlijk al heel kort aan bod gekomen. Toch zou ik het nog 
even willen behandelen zodat ik het ook kan uitwerken op deze manier. Hoe ziet het aankoopproces 
er hier binnen het ziekenhuis uit? Misschien is het even handig om - ik weet niet precies hoe dat 
ligt met het MRI centrum, wat de verschillen daartussen zijn, tussen die verschillende processen -
maar laten we misschien even fo cussen op het ziekenhuis zelf 
Het ziekenhuis heeft dus jaarlijks een investeringsbudget ter beschikking. In wezen is dat gewoon 
wat is het totaal geïnvesteerde kapitaal, wat wordt er jaarlijks afgeschreven. Dat bedrag komt 
eigenlijk vrij om opnieuw te investeren. Binnen MMC is dat jaarlijks ongeveer 7 - 8 miljoen euro. 
Daarvoor moet je al uiterst secuur te werk gaan om dus met dat bedrag je vervangingen te kunnen 
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realiseren. Omdat - kijk laten we even een afschrijving stellen op 10 jaar - je hebt 10 jaar geleden 
een apparaat gekocht, en je moet nu een nieuwe apparaat kopen dan spreken we over een heel 
andere techniek. Die apparatuur, die lifecycle gaat natuurlijk uitermate snel, en als je op dit 
ogenblik een apparaat hebt van 10 jaar, daar red je het dus niet meer mee. Die zijn gewoon 
verouderd, en zeker in dit soort diagnostiek, waarbij de beeldjes dus erg belangrijk zijn, is dus de 
vooruitgang enorm geweest. Je ziet dat gewoon op alle terreinen, met echo, met CT, en met MR; 
als je van die oude apparaten hebt, van 10 jaar geleden, in vergelijking met wat je nu allemaal kunt 
zien en ontdekken, is dat dus niet meer state-of-the-art. Dus ja, je moet ook in de tussentijd iets 
gaan doen. Nou er is denk ik binnen MMC geen duurder apparaat te vinden dan een MR. Dus als je 
dan alleen kijkt wat er dan aan apparatuur, aan wagenpark staat, op een afdeling beeldvormende 
technieken, ja dat is dan zoveel, bij wijze van spreken zou daar het hele ziekenhuis budget al 
jaarlijks naar toe kunnen om dat gebeuren up-to-date te houden. Dus ja, wat er dus eigenlijk 
gebeurt is dat er, om zo 'n investering te kunnen realiseren, wordt er eigenlijk jaarlijks wat geld 
gereserveerd, zodat in iaar Y voldoende beschikbaar is om die investering mogelijk te maken. 

16.2.2 En dat jaar Y staat van tevoren vast? Of is het van: we willen dit, en dit jaar hebben we nog niet 
voldoende, dus als we dit willen kunnen we beter een jaartje wachten? 
Nou ja, de MR die we dus nu gaan vervangen, die stond eigenlijk al voor 2005 , en die is in 2005 
gesneuveld, in 2006; hij zal nu in 2007 wel worden gerealiseerd omdat ik al die deal gemaakt heb 
over het nieuwe apparaat. Dus daar kan men nu niet meer onderuit. Maar ja, het apparaat is 
regelmatig gesneuveld, gezien het feit dat dat zo ongelooflijk veel geld betekent en ja, er is meer 
binnen het ziekenhuis dan alleen beeldvorming. 

16.2.3 u~u~~~~~~~~ u~~~~~~~~n~~ 
naar de leverancier toe? 
Er zijn meerdere mensen die zich in het kader van een MR met Philips bezig houden. Dus j a, 
nogmaals, het is de taak van inkoop, klinisch fysicus, de radioloog is daarbij betrokken, de 
gebruiker, dus de laboranten, het management, de medisch technische dienst, de wijze waarop een 
en ander gefinancierd moet worden. Dus er zijn heel veel mensen bij betrokken. Maar als het gaat 
op een gegeven ogenblik, wie is de beslisser, dan is dat de klinisch fysicus , de radioloog en de 
manager. 
In uw persoon? 
Ja. 

16.2.4 Hoe ziet die rol van die klinisch fysicus er precies uit? Want niet in ieder ziekenhuis waar ik tot nu 
toe ben geweest heeft die een hele grote stem. Je ziet vooral Dat in de academische ziekenhuizen de 
fys ici een wat grotere stem hebben bij de aanschaf in verband met de onderzoeken. Hoe ziet dat er 
hier onf!_eveer uit? 
Nou kijk, ik denk dat het merendeel van de ziekenhuizen op dit moment wel een klinisch fysicus in 
huis heeft. Omdat met name dus bij dit soort aanschaffingen een klinisch fysicus een onmisbare rol 
heeft. Kijk, die radiologen zijn natuurlijk medisch opgeleide mensen, die hebben natuurlijk minder 
weet van de fysische aspecten van een MRI. Als het gaat om wat wil ik met een MRI. Wat wil ik 
daarmee doen? Dat met name dus de klinisch fysicus dat bespreekt met de leverancier. Ik wil er dat 
en dat moet er op zitten. Hij probeert natuurlijk de vertaalslag te maken de praktijk, de werkvloer, 
naar de leverancier. Waarom kies je voor een Philips, of waarom kies je voor een Siemens? Daar 
zitten natuurlijk verschil in apparatuur, maar er is ook zoiets dat er sprake is van dat je als huis 
relaties hebt met bepaalde leveranciers. 
Dat speelt ook mee? 
Dat speelt onmiskenbaar een rol mee. 

16.2.5 Hoe zit dat dan als j e dat bekijkt in het licht van de Europese aanbestedingswetgeving? Dan is het 
heel moeilijk om alleen j e relatie te volgens als het ware, hoe wordt dat hier opgevangen als ik het 
zo maf!. ze f!f!en? 
Ik zal maar zeggen bij de deal die wij dus recent hebben afgesloten, hebben we ons daar niets van 
aangetrokken. 
Dat is geen probleem? 
Ja kijk, degene die problemen kunnen maken, zijn natuurlijk de andere partijen. Maar ook daar 
weten mensen natuurlijk van dat op het ogenblik dat ze daar bezwaar tegen maken dat dat 
natuurlijk in de toekomst ook weer consequenties kan hebben 
Moet ik het zien als een soort herenakkoord tussen de f!_rote 3, 4, 5 misschien? 
Ja er ziin meerdere firma ' s bii betrokken. 
Ik hoor vaker dat men die wetgeving tracht te omzeilen, omdat die voornamelijk een hoop sores 
met zich meebrenf!.t ... 
Maar ik ken genoeg ziekenhuizen, die maken er wel gebruik van. 
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16.2.6 Sommif?e zef!f!en ook, het moet, dus we doen het. 
Maar ik ken dus ook ziekenhuizen die gebruik maken van die regelgeving, Europese regelgeving, 
aanbesteding, en dan vervolgens binnen hun afdeling allemaal wagens hebben staan van 
verschillende merken. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Zeker als het gaat om bij voorbeeld 
van nou: ik werk met bepaalde protocollen, en ik heb een apparaat van Philips. En ik ga een nieuwe 
apparaat kopen en die wordt aanbesteed en het wordt een Siemens. Nou dat heeft veel 
consequenties voor je bedrijfsvoering, want je hebt andere protocollen nodig, andere werkwijze, 
personeel moet op meerdere apparaten worden ingeleerd, je hebt te maken met meerdere firma ' s 
voor support, voor ondersteuning, als je beschikt over eigen technici, die moeten wegwijs zijn op 
meerdere apparaten. Dat is gewoon erg lastig, en we zijn dus in dit geval een fusieziekenhuis, en ik 
streef daar in ieder geval naar om in principe, dus ook een stukje uniformiteit te creëren waarbij het 
dus mogelijk is om ook tot uitwisseling over te gaan van personeel. 

16.2.7 Op die manier, om je flexibiliteit te verf!roten? 
Precies, nu in Veldhoven en Eindhoven dus dezelfde apparatuur staat, is het heel gemakkelijk te 
zeggen van: nou, je moet nog even naar de andere kant, daar zijn problemen. Als dan iemand hier 
komt en die zegt van: dat apparaat heb ik nog nooit gezien; je wil natuurlijk ook niet tientallen 
mensen dus gaan opleiden voor. . . En dat kan dus allemaal een rol spelen, dat je dus zegt van: ik 
wil dus eigenlijk zoveel mogelijk naar een bepaald leverancier toe. Zonder dat de leverancier daar 
ook het gevoel bij krijgt van: nou kijk, ze kunnen toch niet om mij heen, dus als er iets moet 
worden aangeschaft, dan pers ik er alles uit wat ik kan krijgen. Dus je zoekt dan ook naar de vorm 
van een partnerschap met zo'n leverancier. Dat je zegt van luister eens, we hoeven er geen doekjes 
om te winden, wij willen eigenlijk gaan voor jullie apparaat, maar dat moet natuurlijk wel ook 
concurrerend worden aangeboden. Dus dat wil ook gewoon zeggen dat dat spel meestal ook wel 
wordt gespeeld. Maar je merkt wel op enig ogenblik dat bepaalde leveranciers daaraan niet meer 
willen meedoen. Die hebben bijvoorbeeld: ja we krijgen weer een vraag vanuit MMC, terwijl 
eigenlijk toch al weten dat de kans dat we daar binnenkomen eigenlijk nihil is. 
Je bedoelt het aanschrijven van meerdere partijen om die aanvanf!sprijs al een beetje te drukken? 
Dus dat je zegt van we willen een MR, dan vragen we aan - ik noem maar iets - Philips en aan 
Siemens: breng maar een offerte uit, dit is het programma van eisen, daaraan moet dat apparaat 
voldoen, hoe ligt dat dan? 

16.2.8 En zo'n budget daar wordt iedere jaar een reservering voor aangemaakt? Wie is dan uiteindelijk 
degene die die knoop doorhakt wat betreft de prijs van zo 'n apparaat? Wat betreft een go or no-
go? 
Op het ogenblik dat - wij weten wel wat zo 'n apparaat moet kosten - dat wordt dan ook als het 
ware in zo 'n investeringsbegroting ooe:enomen. 
Daar zit een bepaalde bandbreedte in? 
Je kunt eigenlijk gemakshalve zeggen van: wat is de listprice, standaard kun je er eigenlijk altijd al 
30% aftrekken. Dus als het apparaat 2 miljoen kost, dan kun je zeggen van hij wordt opgenomen 
voor 1,4 miljoen. Daar komt dan nog BTW bij , dan staat ie voor 1,7 miljoen )Il de 
investeringsbegroting. Kijk en dan ga je uiteindelijk ook nog een keer het onderhandelingsspel in 
en dan, dat ligt er natuurlijk aan, aan een aantal factoren, wat is de uiteindelijke prijs ... 

16.2.9 Wie doet die onderhandelinf!en? 
Eigenlijk is dat een taak van inkoop, maar in de praktijk is dat toch meestal wel de mensen die ook 
het besluit nemen: de radioloog, de klinisch fysicus en ik; en inkoop ondersteunt daarbij . 

16.2.10 Als ik die - dan heb j e de klinisch fysicus, de radioloog en u als manager - is er nog enige sprake 
van invloed van laboranten in dat beslisproces? 
Ja, daar zijn wel laboranten bij betrokken in het voortraject. 
Affl ik: de1'! die de ldilût1elif:,':'iie1,1t1, de 1'€ldieleeg e1'! de laée1'€1HteH eH de meHegel" effl , •iel" gfflepe1'! 
dcjil'lieel", liee ,¼eH ik deel" de1'! l()()% m,•e1· ·,•erde/.e1'! éij,•eel"éeeld? Ze1,1 det n'legelijk zijH? !1'1 liet 
1. • 1 1-. ~- 1 • 1. _11 · ,; 7. _,.,,., 

-· -- ··- ·- ,.,.,..., ..... .... ...... 

Ik denk dus dat uiteindelijk de spelers daar allemaal een gelijke stem in hebben. 
De drie, en die luisteren naar de laboranten, die nemen dat mee. 
Ja. 

16.3.1 Een aantal asp ecten die belangrijk zijn van zo 'n MRI scanner, zijn eigenlijk al aan bod gekomen 
waar je op let tijdens het aankoovvroces natuurlijk ... 
Kijk, wat wil je hier gaan doen? Wat voor ziekenhuis ben je? Wil je gewoon het standaard huis-
tuin-keukenwerk doen of wil je dus eigenlijk ook een stukje wetenschaooeliik onderzoek? 
Is dat belangrijk hier? 
Dit is een STZ ziekenhuis, dus dat wil zee:e:en, dat behoort tot de grote algemene ziekenhuizen in 
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Nederland, opleidingsziekenhuizen. Opleiden betekent ook vaak dat er onderzoek plaatsvindt. En 
om onderzoeken uit te kunnen voeren, wil je toch wel beschikken over aparte technieken, die je 
mogelijkerwijs dus in je dagelijks gebruik niet nodig hebt. Dus als je zegt van ik ga naar een 
kleiner perifeer ziekenhuis, dus je zegt van ik wil er alleen wat huis-tuin-keukenwerk mee doen, 
dan kun ie wellicht volstaan met een eenvoudigere MR. 
Leiden jullie ook radiologen op binnen MR? 
Wij hebben geen opleiding voor radioloog, er is geen opleidingsplek voor, maar kijk MR is 
natuurlijk een belangrijk onderdeel in de opleiding van een radioloog. Hij zal zich dus ook, als hij 
zijn specialisatie heeft voltooid, op dat terrein moeten blijven bekwamen. 

16.3.2 Dus de radiolof;!en zullen bii moeten bliiven wilt u daarmee zef!f!en? 
Er zijn wel bijvoorbeeld een groot aantal mensen gepromoveerd op een onderwerp wat is 
gerelateerd aan de MR. Wij hebben bijvoorbeeld mensen van de TU, al dan niet in opleiding tot 
klinisch fysicus, die hier dus daarop zijn gepromoveerd. 

,, ,,, _I J 1. J r .. , .. .1. J -f D; J.· 1. 
,.,, __ ,_ 

1 . ? ... ..... ....,..., ., .... --- ,., - -· -· ·- -, ~ ~· --- ~ .. --
Ja, àat is faeHlteit Natmlflfimàe 

n,1· ,1 .1 .1 .l .l • ., 
'. -· 
Qat is àHs eelc èij•,•eeFeeelà Gaf81a \'afl PHI \'afl àe faeHlteit Narum=lamàe, ef haaf 13F0metef Pietef 
lNijR, àie is àHs eek hief aafl àit :i'iielceflf!His ,,,emeRàefl als ldiRiseh ~•sieHs. Zij is àaamaast 13afttime 
heegleFaaf aafl àe TU. Qat is àHs iemaRà àie e13 MR geèieà is ge13rnmeyeeFà. fü :i'iÏjfl RaruHFlijk eek 
- L'.-- ;_ L. ·~ _1 • ~ ..... .-..- 1 L--1 · ·~-1 -~~ 1~ ·-• ~· ... -- ' ,- -· --

16.3.3 U zijn al bijvoorbeeld in het begin, die wachtlijst is een belangrijk aspect, die patiëntenstroom die 
moet voldoen aan zo'n MRI scanner. Zijn er nog meer van zo'n belangrijke aspecten, die u zo zou 
kunnen noemen; wat een MRI scanner moet hebben, of welke voordelen een MRI scanner voor dit 
ziekenhuis zou moeten opleveren? 
Dan ben ik niet de persoon die die vraag zou moeten beantwoorden, want dan kom je meer op een 
medisch inhoudelijk terrein, kom je dan ... 
Kan, maar je kun het ook zien in termen van - hoe moet ik dat even kort omschrijven - niet de 
medisch technische aspecten, maar bijvoorbeeld de technische aspecten. En als je het hebt over 
management zaken, de data die een rol speelt bij RM natuurlijk, dat soort dingen, die een manager 
vaak wel belangrijk vindt. Ik weet niet vrecies of dat dat hier een rol sveelt? 
Ik kan niet 1-2-3 een adequaat antwoord geven op deze vraag. Kijk, vanuit de klanten worden 
vragen gesteld. Die zeggen van er moet dat en dat onderzoek kunnen plaatsvinden, dan zoek je naar 
een state-of-the-art mogelijkheid om dat onderzoek uit te kunnen voeren. Er wordt gekeken van wat 
wil je allemaal gaan doen. Aan de hand daarvan wordt natuurlijk bepaald of je voor een 
instapmodel kiest of kies je voor een model waar een hele hoop toeters en bellen aan vast zitten. 
Kijk, één van die dingen die mogelijkerwijs weer mij zou kunnen interesseren is dat heel veel 
patiënten die last hebben van ruimtevrees, claustrofobie, problemen hebben om in zo'n apparaat te 
kruipen. Dus dat gebeurt dus meestal niet. 

16.3.4 Dat soort din)!en bedoel ik ook. 
In dat kader is er dus ook een open MR ontwikkeld, waarbij dus mensen erin geschoven worden en 
in ieder geval niet het gevoel hebben van: ik ben dus omringd door ikweetnietwat. De apparaten 
zijn natuurlijk ook wat - in de loop der tijd - patiëntvriendelijker geworden, maar het is dus nog 
altijd een fors apparaat, waarbij dus iemand in die gantry geschoven wordt. En als het gaat om een 
voet of zoiets, of een buik of zoiets, dan kun je nog altijd natuurlijk met je hoofd buiten blijven. 
Maar als er dus een foto van hersens ofzo gemaakt moet worden, dan ga je er helemaal in. Dat kan 
beangstigend zijn. En zeker in het verleden, toen waren het helemaal van die kleine tunneltjes waar 
iemand in geschoven werd. 

[Niet relevante onderbreking] 

Vroeger hadden we wel een CT in het Diaconessen huis, dat was een zogenaamde artikel 18 
voorziening. Dat wil gewoon zeggen dat er in zoverre m.b.t. de plaatsing van apparatuur, vanuit 
overheidswege beslist werd waar bepaalde apparaten mochten staan. Je kon als ziekenhuis niet 
bepalen van nou koop ik even een MR. Nu is dat wel los gelaten, wat we wel zien is dat door 
ziektekostenverzekeraars wat regie wordt opgeëist. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met het PET 
onderzoek. Dat de ziektekostenverzekeraars dus zeggen van: wij staan niet toe dat er dus een PET 
faciliteit in het MMC komt. Die patiënten moeten maar naar het Catharina ziekenhuis toe, want 
daar is voldoende capaciteit. Ja, het Catharina heeft waarschijnlijk een PET/CT aangeschaft voor 

Appendices 101 



PHILIPS 
Master Thesis I T.C.M. van Heesch I Philips Medical Systems I Magnetic Resonance sense and simplicit 

heel veel geld, en zij hebben waarschijnlijk rekening gehouden met het feit dat zijn dus ook 
patiënten krijgen uit de regio en dat dus dat apparaat kostendekkend wordt gemaakt; daar zullen ze 
wel aparte afspraken over hebben gemaakt met de ziektekostenverzekeraars. En als dan een ander 
ziekenhuis zegt van: wij gaan dat in eigen beheer doen, dan valt daar dus direct een belangrijke 
bron van inkomsten weg; Maar goed, ik heb me daar tot op dit ogenblik nog niks van aangetrokken 
en we beschikken dus op dit ogenblik ook over een eigen PET functionaliteit hier, maar daarover 
woedt nog steeds een discussie met de ziektekostenverzekeraars. Maar ik kan het gewoon voor de 
helft goedkoper doen dan als ik het moet uitbesteden naar het Catharina ziekenhuis. 
Dan is het plaatie zo 2emaakt. 
Ja, het plaatje is zo gemaakt, en dan zeggen de ziektekostenverzekeraars: wij zijn bereid om jullie 
dat totale bedrag wat jullie aan het Catharina moeten betalen ook te vergoeden, maar als puntje bij 
paaltje komt, dan zijn ze niet thuis, dan geven ze gewoon een veel lager bedrag. Dus ik doe het ook 
gewoon altijd in eigen beheer 

16.3.5 Nog meer zaken die belangrijk zijn aan zo'n scanner? In uw rol, vanuit uw manager oogpunt. Als 
een onderzoek mislukt, door claustrofobie bijvoorbeeld, dan heeft dat natuurlijk invloed op die 
patiëntenstroom ... 
Ja, dan moet je kijken zo van, nou ja. Kijk we hebben dit apparaat aangeschaft en in die tijd hebben 
we ook gesproken over: moeten we gaan voor een open MR, dan is daar bijvoorbeeld de rol van de 
klinisch fysicus erg belangrijk. En die heeft destijds geadviseerd, dat moeten we dus niet doen. 
Waarom dan? 
Omdat toch, de beelden van een open MR zijn van een andere kwaliteit dan van een gesloten MR. 
En voor de doeleinden waarvoor wij de MR nodig hebben, is het beter omdat met een gesloten MR 
te doen. Kijk dat je dan vervolgens een aantal patiënten hebt met claustrofobie, of wat je ook nog 
vaak hebt is dat mensen een dusdanig gewicht hebben dat ze niet in de gantry kunnen. Want de 
tafel die wij gebruiken, die kan maximaal 150 kilo hebben, maar er zijn genoeg patiënten die erin 
slagen om dus een groter gewicht op de weegschaal neer te zetten, die passen dus niet in het 
aooaraat. Die blijven steken, ook omdat de tafel dat gewicht niet omhoog kan brengen. 

16.3.6 Dus de handlin2 van die patiënten is ook belan2riik? 
Is ook belangrijk, de laboranten moeten daar naar kijken. 

16.3. 7 Dat is ook de reden dat ik met meerdere mensen spreek 
... Hoe is dat, het bedieningsgemak, de tafel, bij MR worden er nogal wat spoelen gebruikt, zijn die 
zwaar, zijn die licht, kun je die transporteren. Al dat soort zaken daar moet de laborant met name 
naar kijken. 

16.3.8 Dus u zegt: hoe de scanner eruit ziet, of ie open is, of ie mooi is, dat is wel een aspect wat 
belan2riik kan ziin in zo'n proces. 
Dat kan belangrijk zijn, als je zegt van nou goed, ik richt mij toch op een bepaalde doelgroep ... 
maar hier in het ziekenhuis hebben we toch - ik noem maar iets - een grote endocrinologische 
afdeling, waar mensen behandeld worden die lijden aan adipositas, dus zwaarlijvigheid en zoiets, 
wordt vaak hormonaal veroorzaakt; als je zegt van wij moeten er toch voor zorgen dat we die 
patiënten adequaat. . . Want dat is een speerpunt, en daar moet dus in feit dus ook wat er aan 
diagnostische mogelijkheden in huis halen, moet daar op zijn afgestemd. Het is dus niet alleen zo 
van radiologie bepaalt dat, maar je moet dus ook nadrukkelijk kijken van wat speelt er verder in 
huis. 

16.3.9 Dus de adviezen inwinnen van de verschillende specialisten, sp ecialismen: wat speelt er binnen 
jullie vak2ebied inzake MR als het 2aat om MR, inzake CT als het 2aat om CT. .. 
Een van die discussies die wij gehad hebben in 2005 is zo van: wij moeten over naar een nieuwe 
MR, wat moet dat voor een MR worden. Daar is toen uitdrukkelijk voor gekozen dat het een 1.5T 
moet zijn, en niet een 3.0T machine. Dus we hebben nu die deal gemaakt, en we zijn nu 1,5 jaar 
verder en dan zijn er toch altijd weer mensen die de discussie weer oprakelen, van ja, moeten we 
toch niet eens een keer gaan kijken of het een 3.0T moet zijn. Dan denk ik van ja, waar brengt een 
3.0T machine op dit moment ogenblik dan meerwaarde, dat is bijvoorbeeld, op dit ogenblik nog, 
als het gaat om een MR van de hersens. Terwijl een 3.0T als een total body MR nog niet zijn 
waarde bewezen heeft. Dan zeg ik van: wat is dan onze business. Dat is dan toch met name om 
gewoon een MR te hebben waar je dus gewoon alle onderzoeken kunt uitvoeren. En dan ga je dus 
niet focusseren op een klein onderdeel, wat ook nog een keer betekent dat het apparaat - ik wil niet 
zeggen twee keer zo duur - maar toch in ieder geval veel meer moet kosten dan een 1.5T. 

16.3.10 Dus prijs is ook belanwiik? 
Prijs is belangrijk. 
Want ie hebt 2ewoon een bepaald aantal oorzebouwde reserverin2? 
Ja. 
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Bij die opgebouwde reservering, komt er dan in dat jaar dat de aanschaf wordt gedaan ook nog 
iets bij uit de standaard ziekenhuis begroting, of moet je het doen met die reserveringen die je al 
hebt staan? 
Als ik bijvoorbeeld zeg, we moeten 1,8 miljoen euro hebben. We reserveren gedurende drie jaar 0,6 
miljoen euro. Dus het investeringsbedrag van het ziekenhuis is 6 miljoen, 2004, 0,6 miljoen, blijft 
erover voor de andere 5,4. het jaar erop nog een keer, het jaar erop nog een keer. Dan heb je dus 
drie jaar achter elkaar 6 ton gereserveerd, dus dan heb je op dat ogenblik 1,8 miljoen die je dan in 1 
keer kunt uitgeven. 

[Scoring and closure} 
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Interview MMC Operator 

[Introduction to the research} 

17.1.1 Wat zijn grofweg uw taken en verantwoordelijkheden hier binnen het ziekenhuis, binnen de 
afdelinR? 
Binnen de afdeling: Ik ben, hier heet het dan, team oudste MRI. Het eerste aanspreekpunt, daar 
komt het eigenlijk op neer. Je wordt betrokken bij zaken die dan voor de MRI lopen. En voor de 
rest, de laatste tijd, is het voornamelijk het optimaliseren van protocollen, alle werkprocessen een 
beetje begeleiden, en als er mensen opgeleid moeten worden, dan ben je meestal wel degene die 
mensen gaat opleiden . 
,r 1 L . 1 . = __ .., ...... .,., - .. -· --
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17.1.2 Want jullie hadden al vrij vroef! een CT f!eloof ik? 
Ja, CT was er toen al wel, en ik deed toen eigenlijk gewoon alles, rouleren over de afdeling. En 
toen MRI aangeschaft werd, sowieso ook een beetje degene die de protocollen moest optimaliseren, 
ook met de aanschaf, er kwam een hele nieuwe ruimte, dus echt met de prullenbakken aan toe, die 
geregeld moesten worden. Gewoon van inventaris en alles wat daar verder bij kwam kijken. Ja, dat 
hebben we toen in het begin met zijn tweeën gedaan, en op een gegeven moment ben ik alleen 
veder gegaan. 

17.2.1 Eigenlijk hebben we dan het tweede onderdeel van het interview al een beetje aangestipt, het 
aankoopproces van zo'n MRI scanner. U heeft dat meegemaakt, 6 à 7 jaar geleden; hoe ziet dat er 
hier f?rofivef? uit? 
In eerste instantie toen ie aangeschaft werd, toen wist ik alleen maar: het is een MRI scanner en 
voor de rest had ik er nog geen kennis van. We zijn toen wel gestart alvast met de opleiding, 
voordat het systeem er was, maar ja op de eerste dag van de opleiding kreeg je pas te horen dat het 
een magneet was die altijd aanstond. Zo weinig wist je er eigenlijk van. In die opleiding hoor je dan 
op zo'n moment heel veel, en denk je dat je ook al heel veel weet, maar eigenlijk wist je dan dus 
nog niks, kom je later achter. Nou uiteindelijk, de opleiding hadden we al klaar, is die MRI 
gekomen. Dan begin je daar mee te werken en dan kom je er eigenlijk pas achter wat MRI is, dan 
kom je er ook achter dat je eigenlijk maar heel weinig weet. 

17.2.2 Dat aankoovvroces op zich, wie zijn daar hier bij betrokken? 
Toen was het nog, maar ja toen zaten we nog wel in een iets andere organisatiestructuur, toen was 
de hoofdradioloog, dr. Ter Linden, was degene die het eigenlijk allemaal regelde en ook zaken 
deed zegmaar, die de contacten deed met Philips. Daar is uiteindelijk, die hebben uiteindelijk 
beslist van nou die MRI, die komt er. .. 

17.2.3 Wat hebben jullie hier? 
1.5T. 
Jntera? 
Nee, dat is nog geen Intera, dat is een Gyroscan. Twee of drie jaar later kwam de Intera. Wat er 
toen eigenlijk neer gezet werd, was voor mij eigenlijk gewoon een MRI scanner zonder dat ik 
eigenlijk wist van: wat hoort er eigenlijk wel of niet op te zitten, wat kunnen eventuele opties zijn. 
Ik ben er eigenlijk pas later bij gekomen, toen er eenmaal de beslissing was gevallen, er komt een 
MRI, toen was het van: Ok, we moeten een paar laboranten hebbend die sowieso de MRI opleiding 
gaan doen en we moeten twee mensen hebbend ie in ieder geval alle zaken die er omheen komen, 
gaan regelen. Toen ben ik er eigenlijk pas bij betrokken geraakt. 

17.2.4 En heeft u enig idee hoe dat dat nu gesteld is, dat aankoopproces van een MRI; dat kun je ook zien 
f!rote avvaratuur, wie zijn daar op dit moment bij betrokken? 
Nu is het dan: sowieso is Ter Linden nog steeds de hoofdradioloog, Jeff Pluymen inmiddels de 
manager, en de klinisch fysicus wordt daar ook in betrokken. 

17.2.5 Wat is de rol van die klinisch fysicus ? 
Wat ik dan weet - met een aankoop hebben we nog niet echt. .. - we hebben tussentijds wel een keer 
gekeken om naar een uo2:rade te gaan, en voor de andere locatie dan de aanschaf van een nieuwe. 
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Daar ben ik wel min of meer bij betrokken geweest, maar dan iets meer vanwege de upgrade hier 
natuurlijk. De rol dat die klinisch fysicus was hier dat die technische heel goed onderbouwd zijn, en 
dat die ook eisen aan ruimtes stelt en dat soort dingen, dat zij daar gewoon heel erg in thuis zijn, 
ook aansluitingen met PACS, alles wat er eigenlijk een beetje omheen komt hangen. En ook de 
offerte gewoon helemaal uitspitten. Van wat is er nu optioneel en kun je nou dus wel doen. Dat 
staat allemaal in hele mooie termen van Proset of - ik noem maar even wat - maar wat houdt dat 
dan eigenlijk in? Wat kun je dan? De verkooppraatjes een beetje onderscheiden van het dagelijkse 
werk, wat kunnen we nu in de praktijk? Dat is een beetje wat ik er van gemerkt heb. 

17.2.6 En uw eif<en rol in dat proces? 
Ook meer de vertaalslag van de verkooppraatjes. Het is vaak een verkooppraatje van dit is een 
optie, en kijk eens wat het systeem kan, toch wel meer zit daar een verkooppraatje achter. Doordat 
je gewoon heel veel bij scholingen doet en je puur bezig houdt met het gebruik van al die opties en 
al die dingen, kijken van wat heb jeu echt daadwerkelijk nodig? Waar liggen de wensen? En wat 
kun je er nu echt daadwerkelijk mee? 
Dus uw invloed is ook vrij f[root in dat proces? 
Ja, dat gevoel heb ik wel ia. 
Dus als ik het even kort probeer samen te vatten: de belangrijkste spelers in dat proces zijn de 
hoofdradio/oog, u als eerste laborant, Jeff Pluymen, en de klinisch fysicus. Die vier zijn de 
belanf<rijkste spelers. 
Ja 

17.2.7 Doet u dit dan voor beide locaties? 
Nee, want er is dus aan de andere kant een zelfde soort functie. Daar is ook iemand ie het dan voor 
die kant doet. Ook de klinisch fysicus is pas na die fusie erbij gekomen eigenlijk, maar wat we dan 
ook merken is dat die iets overstijgender gaat kijken van: als jullie die opties allemaal hebben - en 
bepaalde onderzoeken moet je gewoon niet op twee locaties willen doen omdat dat gewoon zo 
gespecialiseerd is - die bekijkt dan van: god als jullie dan die opties of die pakketten nemen, 
zouden jullie misschien beter meer. .. - dat je toch een beetje een balans vindt in wat je allemaal 
gaat aankopen, ik bedoel uiteindelijk hangt er toch een beetje een prijskaartje aan; anders zou je 
zeggen van: zet allebei maar volledig neer. Die probeert daar dan ook een beetje - zeker omdat die 
dan daar toch als neutrale persoon tussenin staat - want dat is toch gewoon als met twee locaties 
zit, ieder praat t och gewoon voor zijn eigen locatie. Om daar toch een beetje het overzicht op de te 
houden en daar dan naar te kijken. 

17.2.8 En als ik 100% zou moeten verdelen over de inspraak van die vier - u en uw collega aan de andere 
kant samennemend - rollen binnen de organisatie, is dat dan ongeveer gelijk of heeft e r een toch 
wel een zwaarwef<endere stem in zo'n beslissinf<? 
Ik denk dat de hoofdlijnen gemaakt worden door de leiding, zeg maar voor die nu gaat komen, of 
dat nu een 1.5 of een 1.0 of een 3.0 Tesla wordt, dat bepalen zij. Tenminste dat is de lijn die zij 
uitzetten. 
De hoof dleidinf! is de .. ? 
De radioloog en Jeff Pluymen. Jeff Pluymen laat zich dan voor een groot deel door de radioloog ... 
- maar goed Jeff Pluymen zit daar weer meer langs voor hoe dat gaat met kosten en dat soort 
dingen. 

17.2.9 Hoeveel patiënten er op een dag gaan? Hij is echt de manager en doet dus ook de logistiek? 
Ja, en de radioloog zegt echt: dit is de richting waar we op willen. We willen bijvoorbeeld naar een 
3 T want. . . En als die beslissing eenmaal genomen is, dan gaan wij kijken van wat kan zo 'n ding 
allemaal. Om nou echt te zeggen hoeveel procent, vind ik dan wel heel moeilijk om aan te geven. 
Kijk als zij al komen met dit systeem willen wij , en we zijn het er meteen mee eens, dan hebben we 
eigenlijk niks ingebracht. Zij stellen in eerste instantie een bepaald systeem voor en komt er een 
offerte voor en wij kijken er vervolgens naar. .. Kijk de dingen die wij aangeven wordt wel serieus 
naar gekeken. 

17.3.1 Dan komen we eigenlijk bij wat zijn nu belangrijke zaken, vanuit uw oogpunt, maar zeker ook 
binnen de afdeling gezien, i.v.m. multi locatie zijn er natuurlijk een aantal zaken. Wat zijn voor u 
belanf!rijke aspecten aan een MRI scanner, welke voordelen moet het opleveren bijvoorbeeld? 
Goed, je hebt gewoon continu nieuwe technieken en nieuwe opties. En de rol die ik daar dan 
meestal in speel, is gewoon doordat je door bijscholingen en allerlei andere dingen, hoor je gewoon 
wat het in de praktijk kan en doet. Dan hoor je de voordelen, maar ook de nadelen, die soms met 
een verkooppraatje of in een offerte niet altijd genoemd worden. En dat is dan toch wel de rol van 
de laborant denk ik. 

17.3.2 Dus de ervarinf<en van anderen met bepaalde systeem of technieken, die spelen een belanf<rijke 
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rol? 
Ja. Vaak is het zo dat de radioloog op een congres komt en daar een heel mooi voorbeeld krijgt van 
kijk eens: de nieuwe Philips optie, kijk eens wat voor plaatje we gemaakt hebben. Maar er wordt 
niet gezegd hoe ze dat in de praktijk voor elkaar hebben gekregen. En die kant die horen wij 
meestal. Dat je daar dan naar kijkt, van is het allemaal wel praktisch uitvoerbaar in een 
productieziekenhuis. Want het is natuurlijk . .. als je alle tijd hebt om de mooiste plaatjes te maken, 
dan is het goed, maar daar staat ook de productie tegenover die gehaald moet worden. 
Absoluut, het is geen academisch ziekenhuis natuurlijk, die hebben daar speciale budgetten voor 
natuurliik. 

17.3.3 Wat voor zaken komen dan ter sprake, als u met anderen daar over spreekt, bijvoorbeeld tijdens de 
opleidinf.;? Wat voor zaken ziin dan belanf.;riik? 
In ieder geval de nieuwe technieken, wat kun je er nu mee. En kun je dus beeldoptimalisatie krijgen 
of kun je bepaalde dingen gaan afbeelden waar je nu de techniek niet voor hebt of misschien 
bepaalde spoelen niet voor hebt. Ook dingen waar je nu gewoon tegen aanloopt: als dát toch eens 
anders zou kunnen 

17.3.4 In het dagelijkse ... 
Of gewoon in protocollen. Nu hebben we bijvoorbeeld voor het afbeelden van de halsvaten een 
bepaalde spoel, en ik weet dat er inmiddels weer nieuwe spoelen zijn die het allemaal nog mooier 
kunnen afbeelden. Daar heb je natuurlijk wel oren naar. Waar je het ook in één keer, vanaf de hals 
helemaal tot aan het hoofd in één keer kunt afbeelden. Dat kunnen we op dit moment niet. Die 
dingen allemaal.. . 

17. 3.5 Dus ook in het daf.;eliiks f.;ebruik van zo 'n scanner ziin een aantal belanf.;riike aspecten te noemen? 
Ik denk in ieder geval alle technieken waar je in ieder geval tijdwinst mee haalt. Dat is natuurlijk 
ook altijd heel erg belangrijk. En toch ook mooiere afbeeldingen krijgen of sommige dingen sneller 
kunnen scannen. Wat we op dit moment ook veel doen is borstonderzoek, waarbij je dynamisch, 
heel snel de borst wil scannen. Daar loop je gewoon tegen de grens van het apparaat aan. En als 
daar weer nieuwe dingen op uitgevonden worden, of misschien nieuwe spoelen, waar je nog beter 
mee kan afbeelden, dan wil je die natuurlijk graag hebben. 

17.3.6 Precies. Zijn er nog meer voordelen die een MRI scanner en de hele organisatie daarachter, als 
bedrijf, met zich mee kunnen brengen? Dan kunt u denk aan bepaalde services of iets derf.;eliiks? 
Nou, daar zou ik zo niet echt. . . Alles wat er omheen hangt bedoel ie. 

17. 3. 7 Dat kan onderhoud zijn .. . 
Op zich vind ik dat op dit moment echt allemaal heel netjes geregeld. Heb ik geen klagen over. 
Misschien dat het ook wel scheelt dat we gewoon heel vlakbij zitten, dat weet ik niet, maar volgens 
mij valt dat wel mee, want ze sturen monteurs uit het hele land sturen ze door, dus .. . Er kan ook 
niet zo heel veel kapot eigenlijk. Meestal is het softwarematig, wat ze al op afstand kunnen doen. 
En voor de rest, als het hardwarematig is wordt er nooit moeilijk gedaan, ze bestellen meteen een 
nieuw onderdeel en ze komen het gewoon vervangen. Het is maar zelden dat het systeem er twee of 
drie dagen uitligt 

17. 3.8 Is het wel belanf.;riik dat ie in de lucht bliift? 
Ja, we hebben er hier dan maar 1 staan. We scannen hier van ' s morgens 7 - 7.30 tot 's avonds 
zeven - half acht. Dus als je er een dag uitligt, dan heb je heel wat in te halen, dat krijg je gewoon 
niet. .. 

17.3.9 Dus de doorzet van die patiënten ... 
Goed, daar ligt ook de nadruk op de toegangstijd. Dus organisatorisch wordt er ook wel gekeken 
naar hoe kunnen we zo kort mogelijk toegangstijd krijgen. Er wordt wat dat betreft hier ook wel 
veel geïnvesteerd om dat voor elkaar te krijgen. 
Wat is dat nu, die toef.;anf.;stiid? 
Op dit moment - ja we hebben een beetje een splitsing omdat we dus 's avonds scannen en ' s 
avonds kunnen we niet alle onderzoeken doen omdat we geen radioloog hebben - ligt het voor die 
avondonderzoeken, die avondzaterdag onderzoeken binnen een week, en regulier, dan zit je op 2,5 
tot 3 weken. Voor MRI begrippen is dat netjes . 
Dat is neties hoor, één van de betere wachtliisttiiden die ik ben tef.;enf.;ekomen. 
En dan gewoon regulier, daar hebben we eigenlijk nog best wel wat ruimte; net als 
spoedonderzoeken kunnen we ook altijd kwijt. Dus als er een medische indicatie is van het moet 
binnen een dag of binnen twee dagen, daar hebben we in principe ook ingebouwd, dat daar ook best 
wel wat tijden worden vrijgehouden, dus die kunnen we eigenlijk ook allemaal goed doen. Het is 
niet zo dat iemand die echt een MRI nodig heeft, dat die nog drie dagen moet wachten ofzo, dat 
komt niet voor. 
Jullie hebben dus spoedplekken ? 
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Ja, en ook voldoende zeg maar. 
Wat voor onderzoeken worden dan in die avondzaterdagtijden wel gedaan ? 
Dat zijn eigenlijk, we noemen het de standaardonderzoeken, gewoon de recht toe recht aan, waar 
eigenlijk nooit geen discussie over is. Dat is voornamelijk L WK, onderbuik, knie onderzoeken, van 
het hoofd, met bepaalde vraagstellingen.Dat wordt ook zo op die manier afgesproken, degene die 
dit afspreekt, dat loopt toch altijd via neurologie, die weten gewoon welke onderzoeken er op de 
avond terechtkunnen, dus als die zeggen die mag 's avonds, dan weten wij genoeg. 

17.3.10 En j e noemde nu de afdeling neurologie bijvoorbeeld, spelen die nog een belangrijke rol met de 
bepaling van wat voor scanner er komt? 
Nee, volgens mij niet. Maar als daar een rol in is, dan zal Ter Linden of Jeff Pluymen die weten, 
dat weet ik verder niet. Nee, maar in het proces zoals ik het meemaak, heb ik ze er nog nooit bij 
gezien zeg maar. 

17. 3.11 Zijn de financiën voor u zelf nog een belangrijk punt? 
Nou, in principe heb ik daar eigenlijk niks mee te maken, maar je kijkt er natuurlijk wel mee naar, 
je kijkt naar bepaalde opties, en je kijkt toch wel naar wat het prijskaartje is wat daar aan hangt 
daaraan. Daar probeer je dan in mee te denken, zeker nu met twee locaties. Dat je dan toch kijkt 
van als de ene locatie nou dit neemt. .. dat je dan toch bepaalde kosten dan kan drukken. Dat je dan 
toch bepaalde onderzoeken op een locatie concentreert, dat is ook iets wat we nu ook al beginnen te 
doen, maar dat heeft meer te maken met het feit dat aan de andere kant de techniek het niet 
helemaal aan kan. Die zitten met een 1 T en een iets ouder systeem. 
Die mobiele is dat toch? 
Nou, die hebben ze er bij staan. Met die mobiele heb je weer het probleem dat je daar niet zomaar 
even alles kunt doen, omdat je buiten de afdeling zit, beperkte ruimte, je hebt daar geen radioloog 
bij de hand. Daar ben je al beperkt inde onderzoeken die je doet. Maar bijvoorbeeld alle 
borstonderzoeken zijn van Veldhoven al naar hier toe. 
Omdat hier geavanceerd ere avvlicaties enzo .. . 
Ja, 

17. 3.12 Zijn er nog zaken inzake het gebruiksgemak van een MRI scanner die belangrijk zijn? 
Dat IS iets, dat zie Je nu met die nieuwe release wel komen, daar zitten wel gewoon 
gebruiksvriendelijkere dingen in. Nu hebben we ze niet en doe je het ermee, maar als je weet dat ze 
er zijn, dan wil ie die natuurlijk wel heel graag hebben. 

17. 3. 13 Waarom is dat dan zo belangrijk? 
Omdat je dingen meer kunt standaardiseren, je werkt dan met een team, een kleine 15, nou 14 man 
hebben we nu. Het fijnste is gewoon dat je die gebruikersdingen gewoon zo simpel mogelijk kan 
houden. Dat je gewoon iedereen er zo snel mogelijk mee kan laten werken. Het is al complex 
genoeg, dus het is al flink, je hebt er al wel moeite mee om iedereen bij te houden. 

17.3.14 En als ik kijk naar de patiënt? Zijn daar nog zaken die belangrijk zijn aan een MRI scanner, naar 
de patiënt toe zeg maar 
Ja, ik kan wel dingen noemen maar, ik denk dat dat gewoon door de beperkingen die de techniek 
nog .. . maar goed, er zijn natuurlijk heel veel mensen die engtevrees hebben, die er niet in durven. 
Als ik het dan zou mogen zeggen, zou ik zeggen, maak die tunnel maar groter. Ook het lawaai, er 
zijn ook mensen die gewoon het lawaai heel vervelend vinden. Alhoewel de nieuwere apparaten 
daar blijkbaar toch iets beter in zijn. En voor de rest, puur het liggen zeg maar, ik denk dat de 
spoelen al wel aardig zo zijn, dat je ze gewoon goed neer kunt leggen, dat de patiënt nog wel 
comfortabel kan liggen. 

[Scoring and closure] 
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Interview MMC Radiologist 

[Introduction to the research] 

18.1.1 Wat zijn uw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden hier binnen de afdeling, binnen het 
ziekenhuis? 
MMC is net met een kantelingsoperatie bezig. Afgelopen maandag is dat eigenlijk ingegaan, en dat 
komt er op neer dat zoals je vroeger afdelingen had, hebben we nu zogenaamde zorggroepen, 
waarbij de vraag van de patiënt centraal staat, en de specialist in principe hoofd van de afdeling is 
geworden. Een enorm kantelproces. Vroeger was het zo dat de tactische invulling van het geheel, 
een beetje samen gedaan werd. Samen bedoel ik manager plus medicus. En het strategisch 
management is per definitie in Nederland zo geregeld dat het in samenspraak gaat met de Raad van 
Bestuur en het stafbestuur, dus dat zijn altijd al de medisch specialisten. Alleen wij kwamen steeds 
meer tot de ontdekking dat de afdeling, ook in strategisch opzicht, gemanaged werd door de 
managers. En managers kunnen obstakels ZIJn voor medisch specialisten, want medisch 
specialisten willen een heleboel, weten ook een heleboel van de patiënt, maar weten heel weinig 
van de organisatie. En die kanteling, die is nu gemaakt door zorggroepen te maken. Die 
zorggroepmanager is een medisch specialist, die wordt ondersteund door een bedrijfskundige. In dit 
geval noemden ze het woord bedrijfsleider, maar dat vonden we ook niet klinken, nu hebben we er 
de bedrijfsmanager van gemaakt. En datje vervolgens zegt. .. 

18.1.2 Voorde afdelinf! radiolof!ie? 
Ja, zo heb je dat voor de afdeling radiologie, voor chirurgie, voor alle poortspecialisten. Wij zijn 
natuurlijk een ondersteunende dienst hebben wel eigen DBC interventies, interventies die we zelf 
doen. Dat is het zo'n beetje. 
~ _,. 1 . J_• . ') - -· ·- .. ...,., , .. ..,., ................ ., .. ...., ..., 

Il, een het heefè. 
n J 1 --1" . , :. ,r , . 
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18.2.1 Jeff Pluymen heeft me gisteren al uitgebreid verteld over het inkoopproces, gezien de tijd is het 
denk ik verstandif!er om direct door te >?aan naar welke aspecten ... 
Nou, over het inkoopproces wil ik nog wel iets zeggen. Het inkoopproces binnen dit ziekenhuis ... 
En dan met name het aankopen van een MRI scanner. 
Is niet transparant, zijn wij, en daarom gat het ook veranderen, het niet mee eens zoals dat op dit 
moment gaat. 
Wat zou u daar graag veranderd willen zien? 
De specialist moet veel en veel eerder in het traject erbij gehaald worden. 
De radiologisch specialist? 
De radioloog. In zijn algemeenheid degene die het apparaat gebruikt, dus de specialist, moet in het 
hele investeringsbeleid er veel eerder bijgehaald worden. 

18.2.2 Nu wordt die pas in een later stadium daarin betrokken? 
In dit geval niet, maar dat komt omdat het eigenlijk de wet van Meden en Perzen is, heel makkelijk 
is. Je hebt een Philips MRI scanner waar je tevreden mee bent, dus wordt de volgende ook weer 
Philips. Maar ik kan wel andere investeringen opnoemen waarvan ik denk van jongens: hier klopt 
geen zak van. 

18.3.1 U zegt al: we zijn tevreden over het apparaat op dit moment. Wat zijn nu bijvoorbeeld belangrijke 
aspecten die daaraan biidraf!en, waarom bent u zo tevreden met het apparaat? 
De gebruiksvriendelijkheid, protocollair. In het begin, nu minder noodzakelijk, de ondersteuning 
vanuit Philips. 

18.3.2 Klinische ondersteuning? 
Uitermate belangrijk. In het begin, een hele slechte start gemaakt met MRI van Philips. Maar dat is 
Philips weer eigen hè Als je weet, in Veldhoven staat een 1.0 Tesla. Wij waren een aantal jaren 
later zover, nou dat moest dus ook een 1.0 T zijn. Ik zeg: neee, dat wordt een 1.5 T. Ik zeg l.0T is 
een budgettaire kwestie, dat is niet goed. Wijs mij maar aan in de Verenigde Staten waar allemaal 
een l .0T staat. Ik ga er volgende week naar toe. Heb ik heel hoog 0011:espeeld hoor. 

18.3.3 Hier binnen de orf!anisatie? 
Ja, ik zeg want anders wordt het een 1.5T Toshiba. Want wij hadden al besloten om een Toshiba 
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CT scanner te kopen in plaats van dat wrakstuk van een Philips van toentertijd. Ik zeg van: dan is 
het heel interessant voor een andere partij , om juist in Eindhoven, Philips city, om daar een Mri 
scanner neer te zetten. Dus toen zijn we voor een 1.5 MRI scanner gegaan. Die van Toshiba, zonder 
meer hartstikke goed, maar weinig ondersteuning hier in Nederland, daar kun je weinig op 
terugvallen. Die van Philips was zonder meer goed, alleen konden we het niet in aanschaf koppelen 
met die CT, want die CT wilde ik absoluut niet. Zo is het aankoopbeleid toen geweest. Maar het 
eigenwijze denkproces , dat een accountmanager van Philips zegt: waarom heb jij een 1.5T nodig? 
Terwijl die helemaal niet weet hoe de wereld in elkaar zit. 

18.3.4 Want u JZinJZ, voor een toentertiid, state-of-te-art svstem? 
Dat was in principe wel toentertijd l.OT, maar l.OT dat ontwikkelde zich helemaal niet. Kijk je 
moet een bepaald afzetgebied hebben, wil je je systeem verder laten ontwikkelen, en als het 
systeem alleen maar neergezet wordt omdat het toevallig bij de mediamarkt in de aanbieding is, ik 
noem maar eventjes, of bij de Aldi op een woensdagmiddag, of woensdagmorgen wordt 
aangeboden, dat houdt op den duur natuurlijk niet. 

18.3.5 Het systeem moet dus door de fabrikant doorontwikkeld worden, om ook in de toekomst zegmaar 
bii te kunnen bliiven? 
Ja 
Omdat die ontwikkelingen op de 1 T dus stop lagen, daar werd niet meer in geïnvesteerd in 
ontwikkelinJZsziide ... 
Nou, nog wel een tijdje lang door gegaan, ze konden natuurlijk dat niet in een keer loslaten, maar 
niet wereldwijd, dat gebeurde allen in Nederland. Toen heb dus hier die 1.5 T erdoor gedrukt. Die 
was hartstikke duur toentertijd, maar gewoon eigen houtje gedaan, met een accountmanager die 
eerste dacht, van wat doet ie nu. Nu kom ik hem nog wel eens tegen, ik zeg weet ie nog ... 

18.3.6 Dat zijn de leuke momenten, hij staat er nog steeds en kan worden geüpdate tot de laatste 
technologie. Die veldsterkte is een belangrijk aspect geweest, zijn er nog meer belangrijke 
aspecten? 
Puur het bedieningsgemak. 

18.3.7 Kunt u daar voorbeelden van noemen? 
Laat ik dan over de pakketten beginnen, de pakketten en spoelen. We hebben een gigantisch mooie 
rugspoel. We gebruiken hem niet efficiënt genoeg, om ervoor te waken dat de laboranten geen 
lopende band werk gaan doen. Als je efficiënt wil werken dan doe je de hele middag rug, en als je 
de hele ochtend knieën gaat doen, dan gebruik je die kniespoel. 
Ov die manier, om zo patiënten efficiënt in te delen, naar JZelanJZ het onderzoek? 
Je hebt de aantallen gehoord van Jeff, wij draaien dan nu op drie machines en we doen verreweg op 
die drie machines het meest van Nederland. Dus dat geeft wel aan, de efficiency die we tot nu toe 
behalen zouden we nog veel hoger kunnen krijgen, het zegt ook iets over de snelheid van de 
machine, erg belangrijk. Nou, ik ben spin echo freak, minder gradiënt freak, dat is het verschil met 
Siemens en Philips. Ik heb wel kritiek op bepaalde dingen, Philips scant van links naar rechts, er 
zijn systemen die scannen van rechts naar links. Het is nauwelijks te zien voor de niet-ingewijden, 
dus daar is geen wereldstandaard voor, dat vind ik slecht. Zo 'n beetje. 

18.3.8 En nog meer zaken, misschien klinische aspecten aan het systeem, u noemde al dat beeldkwaliteit 
ontzettend belangrijk is, dat weet ontzettend gerelateerd is aan de veldsterkte, daarnaast noemde u 
ook het protocollair werken. Kunt u zo nof! meer ... 
Nee, dat zijn denk ik de meest essentiële dingen. 
U hebt de meeste dinJZen al J;!enoemd, en aan de loJZistieke kant als het ware de efficiency? 
Ja, wij doen aan triage. We zien de aanvraag van tevoren van de specialist. Daar zijn we nogal 
kritisch in, want ' ik weet niet ' is MRI. Het was eerst NMR, nooit meer röntgen, werd dat genoemd. 
Maar MRI, de afkorting ken ik niet, maar de meeste specialisten denken, als ik nou helemaal niks 
meer weet en ik moet een diagnose hebben dan moet ik MRI doen. Dat is natuurlijk onzin! 
Dus dan kriig ie de meest gekke aanvragen, maar die worden er door ons uitgehaald. 
Dus door de radioloog? 
Ja, wij screenen van tevoren wat er in gaat en plaatsen daarop het hele protocol op, wat er gedraaid 
moet worden. Dat zien we en eventueel aan de hand van de sequenties die er gedraaid zijn, doen we 
er nog wat bij, of zien we van nou het is zo wel zat. 

18.3.9 Ok, op die manier, en dat wordt dan door de radioloof! J?ecoördineerd of doen laboranten dat ook? 
Er zit een monitor naast mijn bureau en ik kijk dus gewoon mee naar wat er op die MRI-scanner 
gebeurt. 
Ok, dus u kunt direct op een workstation zien, wat er op de scanner aan de hand is. En als er 
problemen zijn wordt u even gevraagd om mee te kijken. 
Ja. 
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18.3.10 ik neem aan dat u niet de hele daf! naar de monitor kijkt, namelijk? 
Nee, het is ook een heel georganiseer, want je maakt natuurlijk ook echo 's, straks zit ik weer een 
echoprogramma te doen. Dus dat betekent dat je afhankelijk bent van je personeel. Dat staat een 
beetje los van de MRI-scan. Maar het is wel belangrijk voor het hele MRI-gebeuren, daar moet je 
gewoon een apart groepje voor hebben, die dat doet. Die zien direct wat er aan de hand is en die 
kunnen aan sommige radiologen nog even sneller de diagnose vertellen, dan de radioloog zelf kan 
vinden. Zij weten ook uit zich zelf wat zij er bij moeten maken. 
Dus eif!enlijk is het f!ewoon teamwork op dat moment? Want ze leren van u. 
En andersom hè, want zij doen niks anders dan de hele dag MRI. 
Die zien er meer dan u. Dat bedoel ik niet verkeerd hoor, maar ... 
Nee, nee dat is heel duidelijk hoor. 

18.3.11 En als ik kijk naar de patiënt toe. Zijn er nog aspecten aan de MRI-scanner die voor de patiënt 
belan~rijk zijn? 
Ja, dat is geluid. En het hele claustrofobische effect, dat vind ik uitermate belangrijk. 
Zijn er veel f!evallen van claustrofobie? 
Ja. Maar in Nederland hebben we er minder last van dan in de States. In de States komt het veel en 
veel meer voor. 
i s dat een cultuurissue? 
Ja. Als er echt iemand claustrofoob is, dan kun je het schudden. Daar kunnen de mensen ook niks 
aan doen. Met een beetje sedatie proberen we het nog, maar gaat het even niet dan stoppen we. 

18. 3.12 Is dat een belangrijk aspect, om die sedatie te verminderen in de toekomst? Of maakt dat niet zo 
heel veel uit? 
Te verminderen bedoel ie? 
Ja. 
Ja, maar dan zou je het apparaat moeten wijzigen. Dus dan moet je echt naar de open MRI's 
toegaan. Open MRI ' s hebben gigantische nadelen in het spoeleffect, watje wilt hebben. Dat zou de 
oplossing zijn. 

18. 3.13 Wellicht in termen van - nou u bent ook betrokken bij dat aankoopproces - als j e dan kijkt naar het 
financiële plaatje zef! maar, zijn daarin nOf! belanf!rijke zaken? 
Ja, bij Philips, kijk ik ben nu 22 jaar hier in dit ziekenhuis, 22 jaar heb ik hier in de Raad van 
Toezicht gezeten en nu is MMC eigenlijk ook altijd pro Philips. Philips; elk schroefje dat je er bij 
wilt hebben kost geld. Bij Philips is het zo dat als je software pakketten er bij wilt hebben, dan 
betaal je de hoofdprijs. Bij Philips kom je er nooit achter of je systeem compleet is . Want zeg je ik 
wil dat pakket er bij , want kan ik daarmee doen? Ik noem maar wat op bijvoorbeeld een cardiac-
pakket op MRI, wat kan ik daarmee doen? Nou dat, dat en dat. Kan ik dat ook? Néé, dat kan dan 
weer niet. Dat is weer een ander pakket dat er bij moet komen. 
Ok, dus cardiac is dan niet compleet cardiac? 
Nee, dat geldt voor alles . 
Dus de structuur van die pakketten en eventuele opties, de software upgrade, dat is een vrij 
complexe, niet- ... ... 
Ja, dat is niet een vrij transparant geheel wat er ligt. Je weet eigenlijk niet waar je aan toe bent en 
dat vind ik van Philips uitermate slecht. 

18. 3.15 En de ervaringen met het systeem heeft u ook eigenlijk al genoemd, dat dat een belangrijke reden is 
om weer voor een Philips MRI te f!aan ... 
Ja. Het is nu wel zo dat, nu weer voor een Philips MRI, is afhankelijk van hoe de marktwerking nu 
gaat. We zitten nu net voor de grens van 1,5 naar 3.0T. Philips heeft op dit moment 1.5T. Ja, ik 
ben nu natuurlijk wel een beetje wijzer geworden vanuit het verleden, maar ik denk dat ze op dit 
moment gelijk hebben, maar met het ontwikkelen van nieuwe spoelen, en het uit kunnen stellen 
van aanschaf op dit moment van een MRI-apparaat, dat de kans eind volgend jaar groot is dat de 
3.0T hoge ogen gaat gooien. Toekomst wordt de 3.0T. Daar ben ik van overtuigd. 

18.3.16 Waarom is dat? 
Toch weer veel betere signaal-ruis-verhouding. Nu bereik je dat allemaal niet, we zijn volledig 
spoelafhankelijk. Dus de ontwikkeling van spoelen zal het belangrijkste worden om die 3.0 T er 
doorheen te krijgen. 
Dat alle soorten spoelen die nu beschikbaar zijn op de 1.5 ook voor de 3.0T een verbeterd resultaat 
oplevert. 

[Scoring and closure} 
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Appendix 19 BENEFITS PER VALUE ELEMENT 

Return on lnvestment 
■ Patient throughput / workflow / efficiency 
■ lnitial price 
■ Yearly maintenance price 
■ Option prices 
■ Lifecycle costs 
■ Marketing assistance 
■ Uptime percentage 
■ Entrepreneurial assistance 
■ Discount 

Patient Differentiation 
■ Scan patients who can't be treated elsewhere 
■ Being different than competition 
■ Diagnosing patients quickly 
■ Scanning patients less sedated 
■ Patient comfort environment 
■ Procedure duration 
■ Low-noise MR rocedures 

Clinical Differentiation 
■ Available applications and imaging techniques 
■ Customization possibilities of the system 
■ Having state-of-art system 
■ Taking over diagnosis from other modalities 
■ D namic lma in 

Clinical Performance 
■ lmproved imaging during movements 
■ Image quality 
■ Clinical support of the vendor 
■ Parameter adjustability 
■ Software u radeabilit 

Ease of use 
■ Comprehensiveness of applications 
■ Protocol availability 
■ Proactive support of the vendor 
■ lnteroperability 
■ Doing the same on workstation and console 
■ Easy data handling 
■ Easy patient handling 
■ Easy system description 
■ Eas to install 

Vendor Reputation and Differentiation 
■ Service response time 
■ Vendor innovativeness 
■ Vendor product reliability 
■ Vendor's multi modality solutions 
■ Vendor technica! support 
■ Vendor (reps) accuracy 
■ Vendor regional service infrastructure 
■ Vendor existence durin scanner lifetime 
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'Brand' 
■ Personal experience with brand and reps 
■ Home country vendor 
■ Relationship with the vendor 
■ Product of the same vendor and family 
■ Product conform expectations 
■ Friend or collea ue's advice and ex erience 
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Appendix 20 FINAL CUSTOMER VALUE ANALYSIS FRAMEWORK 

Appendices 

PRODUCT / 
VENDOR 

SERVICE 
ÄTT'RIBUTES 

STRATEGY ANDCONSTRAINTS 

·- ··-··- ·· -~ - --- ·· - · 

1 BASIC NEEDS 1 

· · motrvational 

CUSTOMER 
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Fragm. Cltatlon Elaboratl on Aspect 1 

1.1 .1 Trying to control the waiting lists is of That's an enormous issue. for some of Watting list 
course very important. the indications we have waiting times 

for more than two months. 

1.1.2 that is limited, mainly equipment is Costly equipment 
enormously costly 

operating as efficient as possible .. and Efficiency 
equipment of course. 

1.1.3 put more effort on MRI and less to yes. there are examinations that are Put more effort on MRI 
other modalities performed less often 

1.2.2 Some coils you want you have extra Available coils 

Because we always want more than Purchasing negotiates about the price. Sales price 
Philips can deliver for a certa in sales 1 have to remark that we have some 
price sort of a partnering contract with 

Phi lips. We have a special relation with 
Phi lips 

1.2.3 Il must have a certain data storage Data storage 
capacity . Data transport , th at kind of 
things 

Il should be able to communicate in An archive system for example. there DICOM format 
DICOM format should il be able to communicate as 

well. 

1.2.5 The 1.5T is purchased as an upgrade Upgradeability 

1.2.8 These are enormous amounts . even The sales price is important, always High amounts of 
on a hospita! wide budget important money 

1.2.9 but will you be able to do cardiciogy 
procedures? 

Is it possible to perform dynamic Dynamic procedures 
exami n ations? 
is it possible to do research? Research possibility 

1.3.1 Let people work on the system without Yes. that always comes back . when Short learning curve 
extensive training and education you have to learn people work on the 

system 

Aspect 2 Benefit Benefit 2 

Watting time Pati ent throughput/workflow Diagnosing patients quickly 

lnitial price 

Uptime percentage Patient throughput,workflow 

Taking over dia gnosis from 
other modality 

Customization possibilities 
of the system 

Ven dor partnering lnitial price Relationsh ip with vendor 

Data transport Easy data handling 

PACS compatibil ity lnteroperability 

Lifecycle costs Software upgradeability 

Sales price Initia! price 

Available applications and 
imaging techniques 

Dynamic imaging 

Available applications and 
imaging techniques 

Comprehensiveness of 
appl ications 
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1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

1.3.5 

1.3.6 

1.3.7 

1.3.8 

1.3.9 

1.3.10 

lt really must be very reliable . That's 
extremely important 

with the waiting lists of about two 
months il means !hal every day is 
completely full 

service technicians only werk during 
office hours 

the system must be flexible 

scan time: 1 meen scan time is directly 
related to patient pressure 
shorter calculation times, tast 
reconstructor. fast processors 

The transport is where we have 
lroubles with now wilh all different 
kinds of systems: this should be 
extremely fast 

Goed support when !here are 
problems. a clinical physicisl. 
someone like Jan Verweert 

The relation is to much business 
oriented only . il should be more 
customer frien dly 

Besides. the knowledge level of the 
application representatives should be 
high 

Whal also is very important: agreed is 
agreed. 

MRI possibililies grow enormously fast 

Il is most important thal the price must 
be goed. the price must be fair 

the enormous complexity of 
descriplions of a system 

wilh this they are active in the market 
and are partly responsible for the 
wailing lists as well 

l lhink that it should be a 24 hours 
repair service 

they sometimes want to do something 
!hal is not offered in the st an dard 
software 

Therefore short scan limes 

Storage media are important as well 

l lhink they could invest more in the 
management oflhe relation 

Every time il is nol going to happen . 
And l think that lhis is managed badly 

Each system should be upgradeable 

A fair price also means that when you 
buy a piece of software this means 
!hal development casts, service. 
application etc. are all part of this 
price. 

lt's more than just the catalogue 

Reliable product 

Walting list 

Service hours 

Flexible system Doing non-standerd 
procedures 

Scantime Patient flow 

Processing time Data storage 

Data transport 

Clinical physician 
support 

Relationship with Customer friendly 
Philips 

Knowledge of Philips Application 
reps 

Vendor accuracy 

MRI innovations Upgradeability 

Fair price Software price 

Complexity of the Catalogue 
system description 

Ven dor product reliability 

Patient throughputANorkflow 

Service response tim e 

Parameter adjustabilily 

Patient throughput,workflow 

Easy data handling 

Easy data handling 

Clinical support of the 
vendor 

Relationship wilh vendor 

Clinical support of the 
vendor 

Ven dor (reps) accuracy 

Vendor innovaliveness 

Initia! price 

Easy system description 

Procedure duralion 

Personal experience with 
brand and reps 

Software upgradeabil ily 

Oplion price 
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Fragm. 

2.1.1 

2.2.4 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

2. 3.4 

2.3.5 

2.3.6 

2.3.7 

Cltatlon 
That when you ever buy a Philips 
scanner. or ever buy a Siemens 
scanner. you see that most hospitals 
will keep this systems 

Of course the re are price agreements 

Of course you wan t to have optimal 
coils 

the user interface could be improved 

With patient handling 1 !hink that the 
coils are very important 

bul also the comfort of the patient and 
so on 

for the patient ... how the system looks 
is fine 1 !hink 

In the past we had an ACS, and it 
happened daily that some didn~ go 
into the scanner . Nowadays we st ill 
have some now and !hen. 

the number of patients a day has 
increased a lot 

sequences lasted much longer those 
days 

for ordinary users il is easier to scan 
with 

to perform difficult examinations, 
where you have to change a lot of 
pat ient parameters, il is just very 
difficult 

the trdley is very bad in my opinion 

1 have received complaints about the 
ceiling of the MRI room more than 
once 

il all could be more robust and 
stronger than il is n<J,N 

Elaboratlon 
That's easier with terminology 

Philips makes a reasonable price for it. 
and of course a partnering contra cl 
exists 

that are easy to handle 

Having universa! coils of course 

because it is sti ll more and more 
friendly for the patient 

you expect of a trolley that you are 
able to move the patient form bed to 
table all by yourself 

Aspect 1 Aspect 2 

Same brand as IB Easy termindogy 
understanding 

Price agreement Partnering contract 

Availa ble coils Easy handling coils 

Use r-interface 

Easy handling coils 

Patient comfort 

Environment Patient friendly 

Claustrophobia 

Patient flow 

Langer sequences 

Easier to scan 

Changes in protocols Standardize complex 
examinations 

Trolley 

Environment 

Robust coils 

Benefit 
Product of same ven dor or 
family 

Initia! price 

Customization possibilities 
of the system 

Comprehensiveness of 
appl ications 

Easy patient handling 

Patient comfort environment 

Patient comfort environment 

Scan patients who can'! be 
treated elsewhere 

Patient through pul/Workflow 

Procedure duration 

Comprehensiveness of 
applications 

Parameter adjustability 

Easy patient handling 

Patient comfort environment 

Easy patient handling 

Benefit 2 
Comprehensiveness of 
applications 

Relationship with vendor 

Easy patient handling 

Protocol availability 
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2.3.9 

2.3.10 

2.3.11 

2.3.12 

2.3.13 

2.3.15 

hospitals and !heir waiting lists has of 
course everything to do with coils and 
lhat coils in the table work faster 

What 1 !hink !ha! is related to Best and 
Philips Netherlands, is that their 
communication is terrible 

Application offen is not that good 

the technica! support concerning repair 
and so on is perfect I must say 

the patient flow will just continue , and 
perhaps with these long waiting lists 

lt is of course an advantage that 
Philips Best is very close by 

lfthe system would have a fast scan 
time th is would be important for some 
things 

More possibilities of course 

What 1 !hink that more vendors have 
developed badly is the data handling 

they call it DICOM 

lying down uncomfortable could be a 
cause 

This could be because our knowledge 
is more than the average hospita!. 
pemaps our questions are ... too 
technica ! forthem 

Mainly for research projects and so on 
it is a bit easier to gel extra software 
for example 

Patches for example that are not 
available on the market yet , the newest 
of the newest 

the data storage medium. of course 
how the data is stored and the speed 
of data handling 

sen ding data between Philips and 
other Philips systems sometimes does 
not work 

Waiting lists Easy handling coils 

Philips intemal 
commun ication 

Application Knowledge of Philips 
reps 

Maintenance 

Patient flow Waiting list 

Same country as Available keys and 
Philips patches 

Scantime 

More possibilities Newest of the newest 

Data storage Data processing 

DICOM format Data transport 

Patient comfort 

Patient throughputtworkflow 

Personal experience with 
brand and reps 

Clinical support of the 
vendor 

Ven dor technica! support 

Patient throughputtworkflow 

Home country vendor 

Procedure duration 

Available applications and 
imaging techniques 

Easy data handling 

lnteroperability 

Patient comfort environment 

Easy patient handling 

Clinical support of the 
vendor 

Having state-of-the-art 
system 

Easy data handling 
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Fragm. 

3.1.2 

3.2.2 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

Cltatlon 
What also plays an important role is 
cornpatibility . if you al ready have 2 
systems of one brand. il would be 
strenge to put another system next to 
il 

prices are just about the same for all 
systems 

This concerns mainly the extra coils or 
extra software application s 

!here are always negotiations about to 
what extend upgrades are in the sales 
price fora certain period 

we want to have a new system with 
the newest applications. the newest 
functionality 

A system is only good for us if the 
image quality is good 

the system should not crash every day 

if il crashes , !here must be someone 
to fix it fast 

besides , mainly for research il is 
important !hal the system is 
accessible 

And that doesn'I mean that you should 
have to adjust everything with every 
individual patient: Scanning based on 
a protocol is better. 

A friendly design helps 

Elaboratlon 

if you want to have certain 
specifications, il costs that much , not 
matter if you buy il with vendor A. B or 
C 

that the vendor helps to achieve the 
things that are not standard 

further of course all kinds ofthings like 
music in the scanner, the ability to 
watch TV: 1 always !hink of these 
features being something for private 
clinics to attract patients 

Aspect 1 Aspect 2 Benefit 

Same brand as IB Product of same ven dor or 
family 

Sales price Initia! price 

Available coils Possible applications Available applications and 
imaging techniques 

Upgradeabilily Lifecycle casts 

Newest of the newest Possible applications Having state-of-the-art 
system 

Image quality 

Not broke a lot Ven dor product reliability 

Repair F ast service Ven dor technica! support 

System accesibility Parameter adJustability 

Protocol scanning Protocol availability 

System style Patient distraction Patient comfort environment 

Benefit 2 

Customization possibilities 
of the system 

Software upgradeability 

Available applications and 
imaging techniques 

Uptime percentage 

Service response time 
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3.3.5 

3.3.6 

3.3.7 

3.3.8 

that the system is able to 
communicate with a PACS 
environment 

what is an important issue. is the post 
processing 

we look what the lifespan of a scanner 
is 

How is the scanner in the product 
program of the vendor 

to buy more additional coils or 
applications 

at least il is not executable in DICOM PACS compatibility 
format and we cannot store the results 
in the PACS. These are disadvantages 
where you are confronted with 

that is not easy to execute, because Post processing 
you use the console for the post 
processing and then you are not able 
to scan a patient 

Lifespan of scanner 

So also that the re are upgrades Scanner in vendor 
available and that the system is further program 
developed 

Availabl e coils 

DICOM format lnteroperability 

Console in use Easy data handling Doing same on workstation 
and console 

Lifecycle costs 

Scanner development Vendor innovativeness Software upgradeability 

Extra applications Available applications and Customization possibilities 
imaging techniques of the system 
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4.1.1 

4.2.1 

4.2.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

4.3.6 

Cltatlon 

1 am responsible for the marketing 
side 
because !here are more private clinics 
in the Netherlands you have to 
differentiate from the others with 
something 

Robust system: what I remember from 
the past is that !here was little 
downtime, high reliability 

People come from the whole country, 
they come from Amsterdam. from 
Groningen . il's so unpleasant when 
lhey arrive here and the system is 
broke or doesn ~ work. 

People must really !hink : that is a good 
image quality! 

that clinical has a fast access time 

lhey have to feel comfortable here, like 
this is even a bit fun . or at least non 
clinical 

There really area lot of patients of 
which the examination was successful 
here, while they had to be sedaled in-
other hospitals: that's not necessary 
here. 

Il should be the best to have a 
scanner thal produces a beller image 
quality lhan any other system 

Then you always have the price of 
such a system 

Thai is DICOM. The Philips v iewing 
software uses the Internet Explorer of 
the user 

Elaboratlon 

for us that is extremely important , 
because of the uniqueness of il in the 
Netherlands , and the coming years still 
unique 

other Philips systems have the same. 
however I have the feeling that it is 
little less reli able 

.. . or hey those images are really 
beautiful 

the reporting is fast 

taking away the hospilal environment 
assures relaxes people. Especially 
claustrophobics. they feel much more 
comfortable 

So, what you rally must not forget , is 
that your images are offered to 
customers somewhere 

Aspect 1 Aspect 2 

Marketing responsible 

Differentiate from 
competition 

Robu st equipment Reliable product 

Not broke a lot 

Waiting time Fast diagnosing 

Patient comfort Environment 

Sales price 

DICOM format Data Iran sport 

Benefit 

Marketing assistence 

Being different from 
competition 

Ven dor product rel iability 

Uptime percentage 

Image qualny 

Diagnosing patients quickly 

Patient comfort environment 

Scanning less patients 
sedated 

Image qualny 

lnitia l price 

lnteroperability 

Benefit 2 

Image qualny 

Easy data handling 
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4.3.7 

4.3.9 

4.3.10 

4.3.11 

4.3.12 

4.3.13 

4.3.14 

some sort of a Windows like structure 
il has new, which makes il a lot easier. 
Easier to leem as well 

However. now and then !here are 
some fatter. .. . we have a population 
lhat is difficult to scan, all fat people 
from the Netherlands come to our 
clinic . The claustrophobic still moves a 
little bit more because he is scared. 
The fat people just don1 fit in a closed 
MRI 

Thai really is important, they just must 
not move 

they are simply not go in a closed MRI 

We have managed to keep our waiting 
limes at one week 

Before the scan some details are 
discussed with the patient. !hen he 
goes in the scanner, and alter the 
scan the images have been discussed 

1 !hink we could use some marketing 
assistance from Philips 

You have to keep your start-up costs 
as low as possible 

And towards the customer il is a sort 
of a waming function to teil !hal if you 
start this business, don'I forget the 
extra cooling system, and don'I forget 
extra power supply. 

Take data transport and data handl ing 
into account 

Il must not be needed to reed large 
books to be able to operate the 
system. 

Claustrophobics sometimes shake a 
little bit , they can not lay calm 

lfyou want to be competitive to others, 
people should be scanned wilhin one 
week 

People will have an excellent service 
!hen 

Of course il is important for Philips as 
well . because our marketing is of 
course Philips' marketing 

Easy to leam Comprehensiveness of 
appl ications 

Claustrophobia Obesitas Scan patients who can1 be 
treated elsewhere 

Moving patients lmproved imaging during 
movements 

Don't want to be Scan patients who can1 be 
scanned elsewhere treated elsewhere 

Patient waiting time Diagnosing patients quick ly 

Patient comfort Patient comfort environment 

Marketing assistance 

Start-up costs Initia! price 

Entrepreneural Entrepreneural assistance 
assistance 

Data Iran sport Easy data handling 
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5.3.1 

5.3.2 

5.3.3 

5.3.4 

5.3.5 

5.3.6 

5.3.7 

5.3.8 

Cltatlon Elaboratlon 

lt is nice being able to help over 
weighted patients and claustrophobics 

Sometimes l'm a bit disappointed 
about the images. l'm not so 
commending as Philips is itself 

1 see it more as a disadvantage that Because you must always put 
takes such a long time to put people something over the patient to create a 
on the table signal 

At the moment we have a lot of only that patient handling ... . they have 
troubles with the tab Ie of this system tdd us that they are werking on it . bul 

that will take a while as well l !h ink 

The thorocal images are really below 
average. We do not manage to create 
a good image ofthat area 

We have a new coil now. but I cannot 
say that the images are more beautiful 
now 

if you are werking in the rest of the 
ExamCard . il changes automatically 
everything what's in front 

the complete environment is of course 
very unusual. Also because of the 
unusual light and so on 

Yes people are really scared . We have 
to wam them for the noise before the 
examination starts 

il is patient friendly 

the environment is very nice. Just the 
round corners in the examination 
room . The system just looks friend ly 

Aspect 1 Aspect 2 Benefit 

Claustrophobia Obesitas Scan patients who can1 be 
treated elsewhere 

Image qualtty 

Patient positioning Coil positioning Easy patient handl ing 

Table movement Easy patient handling 

Not a good image Image qualtty 

Available coils Image qualtty 

ExamCard Protocd availability 

Environment Patient comfort environment 

Noise Low-noise MR procedures 

Patient friendly Patient comfort environment 

Environment Patient comfort environment 

Benefit 2 
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5.3.9 

5.3.10 

Yes, people come to this cl inic having Patient expectation 
heard of open MR I. Often theythink management 
!hal they are put just on a table in a 
room to have an MRI 

lfthe patient flow per day increases Patient flow 
that will be important 

A system what is more patient friendly Patient friendly 

Openess Patient comfort environment 

Patient throughput/workflow 

Patient comfort environment 
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6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

6.3.1 

6.3.2 

6.3.4 

6.3.6 

6.3.9 

Cltatlon 
Developmenls are fast in radiology 

That's what we have been discussing 
with cardiology. they have the same 
wishes; 

VI/hal requirements the system has to 
meet? This goes from data storage, 
bits and bytes. data compatibility 

Soit is more than just the price 
the system itself. the delivery. 
ma intenance . service 

il is easy to operate 

lfyou are able to insert protocols . 
change protocols. or find the right 
ones 

Do you know. your expectations are 
that an MRI scanner, when you 
purchase one. is conform your 
expectations of what you're planning to 
dowith it. 

lf so. the vendor must assure !hal the 
coils are available 

the service must be good 

Appl ication must be good 

Good agreements about maintenance 
and service must be made 

ifthe system breaks down today I want 
il up and running tonight 

Yes. by indicating exactly what the 
system can do and cannot do 

the contact with the vendor. Of course 
besides all the technica! issues 

These are the most important: vendor. 
maintenance . application 

Elaboratlon Aspect 1 
Buying exactly the same . however the Fast radiology 
newest type developments 

This means a little exchange of Possible applications 
procuction form cardiology to 
radiology. 

Data storage 

Sales price 
Maintenance 

ease of use is of course important for Easy to use 
them applications 

Product conform 
expectations 

Available coils 

Service 
Application 

Ven dor accuracy 

So I can tune my patient flow to il Fast service 

lnidcate system's 
abilities 

lt is nice to be informed about the Contacts with vendor 
developments in radiology 

Maintenance 

Aspect 2 Benefit 1 

Newest of the newest Ven dor innovativeness 

More procuction to MRI Available applications and 
imaging techniques 

Compatibility Easy data handling 

lnitial price 
Servi ce Ven dor techn ical support 

Comprehensiveness of 
appl ications 

Protocol availability 

Product conform 
expectations 

Cu stomization possibilities 
of the system 

Clinical support of the 
vendor 

Maintenance Vendor (reps) accuracy 

Patient flow Service response time 

Easy system description 

Relationship with vendor 

Product of the same vendor 
and family 

Benefit 2 
Having state-of-the-art 
system 

Taking over diagnosis form 
other mocality 

lnteroperability 

Clinical support of the 
vendor 

Parameter adjustability 

Ven dor technica! support 

Pat i ent th rou gh put,workflow 

Vendor technica! support 
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7.2.1 

7.2.2 

7.2.3 

7.2.4 

7.3.1 

7.3.2 

7.3.3 

7.3.4 

7.3.5 

7.3.7 

Cltatlon Elaboratlon 

Compared to the price of the system Price is important. yes. 
and the maintenance contract 

also for the completeness. what is all coils. and so on 
included? 

Il also depends on the willingness of 
the vendor to do research with the 
hospita Is 

Need help from the ven dor to further so that you can develop sequences for 
optimize the system the system yourself 

This elso depends on the purchese of Package deal I mean. This also plays 
other equipment a role . 
Further !here are some building 
aspects as well 

\11/hat also is very important. is how to Thai il is not needed to handle the 
position on a moveable lable patient too often 

bul also from mouth-to-mouth : that 
one is not so good on that aspects. the 
other one is not so good to those 
aspects 

The experiences you have had with a 
certain vendor also play a rcie 

service and maintenance if something is broke. il must be 
repaired tast 

support for research 

according to me the maintenance 
contracts are eventually the highest 
costs. Thai is important as well. 

Thai is the ability to scan faster 
Less long. Theoretically you can do 
more palients as well 

Because you see that especially 
putting the patient on and of the table 
costs a lot of time 

Aspect 1 Aspect 2 

Sales price Maintenance contract 

Available coils 

Research possibil ity Support research 

Optimize system 

Package deal 
possibility 

Building aspects 

Tabla movement Patient positioning 

Mouth to mouth 
consulling 

Maintenance Fast Service 

Research support 

Maintenance contract 

Scantime 
Scan more patients 

Patient positioning 

Benefit 

Initia! price 

Available applications and 
imaging techniques 

Clinical support of the 
vendor 

Clinical support of the 
vendor 

Vendor's multi modality 
solutions 

Easy to insta Il 

Easy patient handling 

Friend or colleague's advice 

Personal experience with 
brand and reps 

Ven dor technical support 

Clinical support of the 
vendor 

Yearly maintenance price 

Procedure duration 
Patient throughputi\Yorkflow 

Easy patient handling 

Benefit 2 

Yearty maintenace price 

Customization possibilities 
of the system 

Avai lable applications and 
imaging techniques 

Parameter adjustability 

Service response time 
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7.3.10 

7.3.11 

7.3.12 

7.3.13 

7.3.14 

7.3. 15 

lt's important to have a good quality of The ones that look beautiful , are the 
images ones we want. Thai plays a role of 

course . 

and the availability of applications in su ch a plan of requirements 
everything is mentioned 

Some images you must be able to 
process on a workstation 

There are certain options to have That is important as we ll: the post 
special processing techniques processing of the data 

the cardiological package . how th at is 
designed 

Also if the system is compatible with 
the PACS system 

Yes, easy operating as well , a user 
interface that is easy to use 

Image quality 

Possible app lications Available applications and 
imaging techniques 

Workstation Doing same on workstation 
and console 

Data processing Easy data handling 
techniques 

Possible applications Available applications and 
imaging techniques 

PACS compatibili ty lnteroperability 

User interface Comprehensiveness of 
applications 
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8.2.2 

8.3.1 

8.3.2 

8.3.4 

8.3.5 

8.3.6 

8.3.7 

Cltatlon 
Financial aspects play a tremendous 
role of course 

Even more important when the 
purchasing of other modalities plays a 
role as well. 

What is very important is that it is a 
friendly system for the patient 

Easy to use the system 

tools that are easy to handle 
what is of course very easy to learn a 
large group of operators work on the 
system 

Thai il looks like somelhing we al ready 
have. Say that we already have a 
system ofvendor A, and then you go 
to ven dor B, and afterwards to vendor 
c ... 
Bul of course il is nice when new 
people learn to operate the system 
very fast 

new equipment always generales new 
possibililies 

il is also possible to have application 
trainings of the vendor 

That someone like that is easy to 
reach 

How does the examination room look 
like 

then I mean easy and comfortable 
lying down 

or things like tools and accessories 

!hal the hospita! wants to have some 
partnerships with the ven dor for some 
research 

going outside the standardized 
procedures . for research or tools 

Elaboratlon 

Thai for example some package deals 
can be arranged. 

How small looks il form the outside 
and is il trom the inside 

the faster you knowhow. the faster 
you can actuallywork with the system 
again 

Let's say short communication lines, 
direct access to someone like that 

What is the impression on a palient 
when he/she enters 

Thai they are to be positioned a bil 
comfortable 

the abi lity to extend the possibilities of 
the system somehow 

Aspect 1 Aspect 2 
Sales price 

Package deal 
possibility 

Scanner styfe Openess 

Easy to use 

Coil positioning 
Easy to leam 

Same brand as 1B 

Easy to leam 

Newest of the newest 

Application 

Short communication 
lines 

Environment 

Patient comfort 

Coil positioning 

Partnering contract Research support 

Optimize system 

Benefit 
lnitial price 

Vendor's multi modality 
solutions 

Patient comfort environment 

Comprehensiveness of 
applications 

Easy patient handling 
Comprehensiveness of 
applications 

Product of same ven dor or 
family 

Comprehensiveness of 
applications 

Having state-of-the-art 
system 

Clinical support of the 
vendor 

Vendor regional service 
infrastructure 

Patient comfort environment 

Patient comfort environment 

Easy patient handling 

Clinical support of the 
vendor 

Parameter adjustability 

Benefit 2 

Customization possibilities 
of the system 

Relationship with vendor 
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8.3.8 

8.3.9 

8.3.11 

when the system is down. keep the 
downtime as short as possible 

Direct access toa service technician . 
that is important as well 

There are very long waiting lists. Every 
interruption of the planned 
examinations is very uncomfortable 

of course the financial aspects are 
very important then as well 

lfthere are more purchases at the 
time and you are able to obtain a 
package deal for that. it would be 
interesting 

No downtime 

Do not have to wait for some Short communication 
representative of the ven dor to scive lines 
certain problems 

Waiting lists 

Budget 

Package deal 
possibility 

Uptime percentage 

F ast service Service response time Vendor regional service 
infrastructure 

Patient throu gh put/workflow 

Initia! price 

Vendor's multi modality 
solutions 
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9.1.1 

9.3.1 

9.3.2 

9.3.3 

9.3.4 

9.3.5 

9.3.6 

9.3.7 

9.3.8 

9.3.9 

9.3.10 

9.3.11 

Cltatlon 

the ability to do more patients, for 
example clinical patients 

lfyou work on a Siemens CT scanner. 
you can also work on a MRI scanner. 
Thai interface is exactly the same 

the coils you have are important as 
well 
il is important to the patient that he 
knows that he can communicate with 
US 

Maybe il is the noise for the patient , 
however you are trying to minimize 
lhis 

Why are the tables so small and hard, 
that kinds ofthings 

Furthermore il is of course the width of 
the bore .. . what is the impression to 
the patient 

Yes. we try to make il more 
comfortable for !hem 

il would be good to distract the patient 
by doing somelhing in the system 

People are focused to the system itself 

Il must not be a mess in the 
examination room. l think people find 
!hal important 

Image quality is always related to the 
field strength and the speed 

Wilh clinical patients you see that they 
are less mobile than others : lhey are 
very difficult to position on the table 

the possibility to do angio exams for 
example. Thai is important indeed. 

Elaboratlon 

it is also a little btt intuitive 

that you are able to change coi ls fast 

Il is important that the table enables 
the patient to lay down comfortable: 
people have to lay on for an half hour 
minimally. 

Il often happens that people want to go 
out of the scanner due to 
claustrophobia 

Tuis is more an aspect what the 
radiologist will mind 1 !hink 

Having all connections also available 
in the room 

Aspect 1 Aspect 2 

Scan more patients 

User interface 

Easy coil handling 

Patient communication 

Noise 

Table size Patient comfort 

Openess Claustrophobia 

Patient comfort 

Palient distraction 

System sty1e 

Environment 

Scantime 

Conn ections available 

Possible applications 

Benefit Benefit 2 
Patient lhroughputfworkflow 

Comprehensiveness of 
applications 

Easy patient handl ing 

Patient comfort environment 

Low-noise MR procedures 

Patient comfort environment 

Patient comfort environment Scan patients who can1 be 
treated elsewhere 

Patient comfort environment 

Patient comfort environment 

Patient comfort environment 

Patient comfort environment 

Image qualtty Procedure duration 

Easy patient handling 

Available applications and 
imaging techniques 
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9.3.12 

9.3.14 

9.3.15 

9.3 .16 

We also want to deepen out the 
possibilities !hen 

Il is good when !here is support from 
the vendor; for example an application 
specialist 

Also as an operator you do not like 
when the system is broke olten 

The workflo-w is absolutely an 
important aspect 

What we find important is the ab il ity to 
do angio examinations on il 

Doing non-
standardzied 
procedures 

Application 

l lhink il is relatively reliable. 1 mean Not broke a lot 
reliable . 

They !hink we have toa ltttle capacity Workflow 

The possibility to replace some of the Possible applications 
conventional angio examinations 

Parameter adjustability 

Clinical support of the 
vendor 

Reliable product Uptime percentage Ven dor product reliability 

Capacity Patient throughput/workflow 

Replace conventional Available appl ications and Taking over diagnosis from 
diagnosis imaging techn iques other modality 
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10.1.2 

10.2.2 

10.2.3 

10.2.4 

10.2.6 

10.3.1 

10.3.2 

10.3.4 

Cltatlon 

!here are waiting times of 7, 7. 
somelimes 8 weeks 

lt is a shame !hal you lel these 
patients go away, from a management 
point-of-view of the hospita! this is not 
the way it should be 

Eventually Philips delivers all 
modalilies 

We have specified certain amounts in 
the contract 

And of course there are interesting 
discounts 

We are talking about the complete 
modality park, but also the PACS: lhis 
was put into one total plan 

scanners generale maintenance , 
which is an important aspect as well 

l lhink !hal a hospita! must not take the 
risk that the vendor does not exist 
anymore alter 6 ye ars 

Perhaps othervendors were from 
price perspeclive cheaper 

A good turnover of course 

maintenance: information about the 
maintenance is very important 

il is also important to have a rel iable 
MRI 

make sure !hal the maintenance on 
such system is as short as possible 

1 want a super fast service on the 
systems 

Remote servicing is important as well 

Elaboratlon 

In facl l lhink lhis is obsolete. should 
not happen anymore 

Eventually these are the gross prices 

lt is often sornething like 10% of the 
sales price 

Eventually the system must work 
normally. Downtime generales 
problems 

1 find the service more important than 
for example on a bucky station 

1 would like that expanded further 

Aspect 1 Aspect 2 

Waiting lists Waiting time 

Capacity 

Partnering contract 

Sales price 

Discount 

PACS compatibility All modalities in one 
contract 

Maintenance Maintenance costs 

Vendor existence 

Sales price 

Turnover 

Maintenance 

Reliable system No downtime 

Preventive 
maintenance 

Fast service 

Ven dor remote 
services 

Benefit 

Patient throu ghput/workflow 

Patient throughput/workflow 

Relationsh ip with vendor 

In ili al price 

Discount 

lnteroperability 

Ven dor technica! support 

Vendor existence during 
scanner lifecycle 

In iti al price 

Patient throughput/workflow 

Ven dor technica! support 

Uptime percentage 

Pro-active support 

Service response time 

Ven dor technica! support 

Benefit 2 

Diagnosing patients quickly 

Vendor's multi modality 
solulions 

Yearly mainlenance price 

Vendor product reliability 
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10.3. 5 

10.3.6 

10.3.7 

10.3.B 

10.3.9 

10.3. 10 

of course I would like an uptime 
guarantee of 100% 

Preventive maintenance is that uptime 
as well , or is it downtime? 

The refills : 1 would like them to be this decreases your downtime as well 
superfluous as well, however th is 
might not be realistic 

The user interface is of course of great 
importance 

how fast they can work with the this means !hal il has an impact to the 
system learning time of the operators 

you should work more with protocols ExamCards are perhaps in the 
direction l'm thinking new 

They have to do more with all the lnfluencing the parameter settings to 
parameter settings make th is possible 

the environment must be a 
ergonomically and operator friendly 
space 

1 !hink !hal decisions about software 
packages must be taken afler intemal 
discu ssion s 

1 !hink that a department must look 
across !heir borders: What do olher 
specialties want from you? 

Sometimes we must even look across 
the borders of the hospita! for certain 
things. because we are in such a busy 
region with hospitals. 

Uptime percentage 

Preventive Pro-active support 
maintenance 

No Helium refills No downtime Ven dor innovativeness 

User interface Comprehensiveness of 
applications 

Easy to leam Comprehensiveness of 
applications 

ExamCard Protocol avail abil ity 

Parameter adjustability 

Environment Ergonomie workplace Patient comfort environment 

Possible applications Available applications and 
imaging techniques 

Possible applicat ions Available applications and 
imaging techniques 

Differentiate from Bein g different th an 
competition competition 

Uptime percentage 

Uptime percentage 

Easy patient hand ling 
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11 .2.1 

11 .2.2 

11 .2.3 

11 .2.4 

11 .2.6 

11 .3.1 

11 .3.2 

11 .3.3 

11 .3.4 

11 .3.5 

11.3.6 

11 .3.8 

Cltatlon 

Vendors having much equipment in 
the Netherlands for service and 
maintenance after the purchase 

He is more concerned about the 
financial aspects 

1 have someone advising me who 
knows far more of this than I do 

\Il/hal are the expectations of the 
system 

You often start with a rough budget 

Is il heavy, is il large , does it blocks 
some spaces or entries 

Of course you need a good image 
quality 

lt's one of the goals to have scan 
times that are as short as possible 

The ease of use is very important 

However the system should be flexible 
aswell 

of course il is possible to work with 
protocols only 

concerning the patient. we have to 
cope with claustrophobic patients 

However il makes some noise 

Il is possible to research vascular 
aspects of the body 

Il is possible to do functional 
examinations 

In our case you just buy a package of 
opt ions 

We don~ have to have dinner with all 
these representatives anymore 

Elaboratlon 

From outside the hospita! 

This should be done togetherwith 
medica! specialists 

there are of course a lot of practical 
constraints . which are important as 
well 

There are operators wh o know little of 
MRI . bul routine examinations must be 
performed without any problems by 
them 

Il must be possible to adjust a lot of 
parameters 

Using headphones with a little bit of 
music helps a lot 

Normally we had to use hoses and 
things. with all the risk for 
complication s 

Aspect 1 Aspect 2 

Large regional IB 

Budget 

Mouth to mouth 
consulting 

MRI conform 
expectations 

Budget 

Practical issues 

Scantime 

Easy to leam 

Flexible system 

Claustrophobia 

Noise Patient distraction 

Possible applications 

Replace conventional 
diagnosis 

Available options 

Dinner with Philips 

Benefit 
Ven dor regional service 
infrastru ctu re 

lnitial price 

Friend or colleague's advice 

Product conform 
expectations 

In itial price 

Easy to install 

Image quality 

Procedure duration 

Comprehensiveness of 
applications 

Parameter adjustability 

Protocol availa bility 

Scan patients who can't be 
treated elsewhere 

Low-noise MR procedures 

Available applications and 
imaging techniques 

Taking over diagnosis from 
other modality 

Customization possibilities 
of the system 

Personal experience with 
brand and reps 

Benefit 2 

Patient comfort environment 
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11.3.9 

11 .3.10 

11 .3.11 

What we still miss here is a mammo 
coil 

In the period of purchasing we have 
been treated very coulant 

li's important to have a good education 
for the operators and radiologists. 

Aftersales is organized very good with 
Philips 

Bul also the organizalion that is able 
to manage that 

Available coils 

Relationship with 
Philips 

An application specialist is visiting the Application 
site fora relatively long period. 

lfthe system breaks down, or apart Fast service 
breaks down . il normally works within 
24 hours 

Vendor service 
organization 

Customization possibilities 
of the system 

Personal experience with Relationship with vendor 
brand and reps 

Clinical support of the 
vendor 

Service response time 

Vendor regional service 
infrastru ctu re 
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12.2.9 

12.3.1 

Cltatlon Elaboratlon 

how to use the scan time as efficient this has to do with the increasing 
as possible waiting lists 

offering the highest quality as possible 

shortening the protocols 
we have done a request for the 
upgrade of the other MR 
We want to have mammo coils with 
that . an MR punction table 

We make an investment request prices minus the expected discount 
based on the expected prices 

What I would like to have with Philips 
is a clinical science agreement for 
train ing 

Just because l like to work with new more state-of-the-art as we do naw 
developments and innovations 

Smaller ven dors just cannot deliver 
what we want . not the specifications 
we want 

Based on price . and what we can have 
for th at price 

Toe building costs are included in 
the re. all those kinds of things 

Yes, the ease of use must be high Toerefore a good user interface is 
needed 

A very high flexibi lity is needed. In Toat there is an enormous degree of 
such a way that you can really adjust freedom in changing your protocols. 
your protocols . 

Besides. certain functions you expect 
from MRI have to be done correctly 

lmagine. you want to do vascular 
studies, the system must technically 
be equipped to do this 

So the slew rate . field strength and 
that kind ofthings must be very high . 
High gradients 

Aspect 1 Aspect 2 Benefit 

Efficiency Waiting list Patient throughputAYorkflaw 

Image qual ity 

Parameter adjustability 

Upgradeability Lifecycle costs 

Available applications and 
imaging techniques 

Sales price Discount Initia! price 

Clinical physicia n Clinical support of the 
support vendor 

Newest of the newest Having state-of-the-art 
system 

Vendor existence during 
scanner lifecycle 

Sales price lnitial price 

Start-up casts lnitial price 

User interface Comprehensiveness of 
applications 

Parameter adjustabilily 

MRI conform Product conform 
expectations expectations 

Possible applications Available appllcations and 
imaging techniques 

Image quality 

Benefit 2 

Protocol availability 

Discount 

Protocol availabi lity 
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12.3.2 

12 .3.3 

12.3.4 

12.3.6 

12.3.7 

Do we need a system that is able to 
do all the technically heavy things, 
such as : perfusions . spectroscopy. 
MRA's. dynamic imaging, real high-
end lhings 

An enormous flexibility on the 
department 

Service after the purchase is 
extremely important 

Cooperation of the ven dor to adapt 
certain protocols is extremely 
important 

lfyou start using the system, you want 
to optimize il further and further 

every scanner is delivered with 
standard protocols 

Exactly, that is apart of it. However 
every vendor has the online 
community to exchange protocols 

And the price of course. plays always 
a role 

What I think is also very important. 
especially regarding the price. is that 
the system is updateable 

Especially for the operators il is 
important that the table movement is 
good enough. creating ergonomically 
work environment on the scanner 

The amount of available coils . !hal 
kinds of lhings 

if one breaks down. having the ability 
to do it on the other. exchanging coils 

Good support for the operators: good 
training and education possibil ilies 

Tweaking of protocols. f ine tuning: so 
far th at il fits exactly in the setting you 
want to use it for 

ven dors come with protocols trom all 
over the place 

Also maintenance, you are forced to of 
course 

Research possibilities Available appl ications and 
imaging techn iques 

Logislics flexibility Efficiency Patient lhroughput,workflow 

Application Clinical support of the 
vendor 

Support research Clinical support of the 
vendor 

Optimize system Clinical support of the 
vendor 

Protocol availability 

Protocol availability 

Sales price Maintenance costs Initia! price 

Upgradeability Lifecycle costs 

Table movement Ergonomie workplace Easy patient handling 

Available coils Customization possibilities 
of the system 

lnteroperability 

Parameter adjustability 

Parameter adjustabi lity 

Yearly maintenance price 

Software upgradeability 
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13.2.1 
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Cltatlon Elaboratlon 

This has something to do with write-off 
periods 

Il can also influence your exploitation And of course the accompanying 
budget. For example maintenance can maintenance costs 
be a h igh amount 

Outdated technology, state-of-the-art 
is not possib le anymore. That plays a 
role as well . 

Oiscuss this with ether specialists. 
Cardio is a good example now .: Hoe 
do they look at recent developments 
within !heir specialty concerning MRI 

Always looking at the available 
finances 

Specifically to that system , with its 
possibil ities and packages 

Environmental building aspects where Concerning the environmental aspects 
the system has to comply with such as : airco, safety aspects etc . 

The hospita! network. il must always 
work with the requirements of A&A 

So we have to be able to connect to Il must comp ly with certain DICOM 
our network. to our PACS norms 

it is nice if you are able to keep the 
investment amount 

\11/hat is important to me. that are the 
operaling casts 

The contacts , the current contacts, 
than is something you already know 
then 

Toen il is relalively logical to buy the when you don1 have a certain 
fiflh system of brand A. this has a lot preference fora vendor the IB gives a 
of advantages certain direction 

and the price of course 
the ongoing relation with vendors is 
important as well 

Aspect 1 Aspect 2 
Lifespan of the scanner 

Maintenance costs 

Possible examinations 

Budget 

More possibilities 

Building aspects 

Werking with network 

PACS compatibility DICOM format 

Sales price 

Maintenance costs 

Contacts with vendor 

Same brand as IB 

Sales price 
Contacts with vendor 

Benefit 

Lifecycle costs 

Yearly maintenance price 

Having state-of-the-art 
system 

Available applications and 
imaging techniques 

Initia! price 

Available applications and 
imaging techniques 

Easy to install 

lnteropera bility 

lnteroperability 

Initia! price 

Yearly maintenance price 

Relationship with vendor 

Product of the same vendor 
and family 

Initia! price 
Relationship with vendor 

Benefit 2 
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13 .3.4 

13.3.5 

the service level of the ven dor 

1 want for example that the service will 
look like this ... , the downtime will be 
described 

the speed level of service de livery 

Besides as much as possible objective 
factors , some experience related 
factors play a rele as well 

One part of a site visit is talking with 
de user 

Also to arrange the beverages when 
traveling, evaluating is also important 
and nice 

Il could also be important when a lot of 
operators have to werk on a system 

You look at the ergonomics of the 
system 

claustrophobia . fear of the patient for 
the system. plays a role of course 

in some cases il is with a tremendous 
noise around you 

il is already incorporated in the lights. 
the design of the room . and the colors 

You describe it as the system must 
me patient fr iendly 

Some percentage X of the 
examinations fails because the patient 
won't go in . You could decrease th is 
by making the system more attractive 

Close by service. W does the 
infrastructure of the service network 
look like in the Nether1ands 

especially for the more expensive 
systems , of which !here is only one . 
there are no rescheduling options 

So the environmental noise is much 
less 

to make it as comfortable as possible 
for the patient 

Vendor service 
organization 

Nodowntime 

F ast service Capacity 

Mouth to mouth 
consulting 

Dinner with vendor 

Easy to leam 

Ergonomie workplace 

Claustrophobia 

Noise 

Environment Patient comfort 

Patient friendly 

Claustrophobia 

Ven dor regional service 
infrastru ctu re 

Uptime percentage 

Service response time 

Personal experience with 
brand and reps 

Friend or colleague's advice 

Personal experience with 
brand and reps 

Comprehensiveness of 
applicalions 

Easy patient handling 

Patient comfort environment 

Low-noise MR procedures 

Patient comfort environment 

Patient comfort environment 

Scan palients who can, be 
treated elsewhere 

Patient throughputtworkflow 
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13.3.6 

the adaptation of building aspects. an Buil ding aspects 
existing building , or new building 

There are no vendors delivering bad 
image quality. Thai plays a role 

lt concerns a lot with the processing Data processing 
steps, and the software pa ckages 

How fast is the data transport from Data Iran sport 
one system to the other 

reporting stations. on which you have Workstations 
to diagnose, that is extremely 
important 

Easy to insta Il 

Image quallty 

Easy data handling Available applications and 
imaging techniques 

Easy data handling 

Doing same on workstation 
and console 
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Cllatlon Elaboratlon 
1 doubt if lt will happen with a future 
MRI as well . since we have two Philips 
machines already 

So the budget you have is already 
fixed 

also considered are the building costs. 
the cage construction . that kinds of 
things 

il must be patient friendly l lhink 

lt should also be easy to use Speed of the computers. speed of the 
system 

What I think is important is the 
freedom the vendor gives to adjust 
things in the protocols 

You are used to play with the protocols 1 think that if you are used to il the 
other way. it is nota problem as well 

Give our post-processing station . the 
EasyVision. Thai is totally not user 
friendly 

then you have those ExamCards. that 
would increase the ease of use 
enormously 

lt is also the way the coils are 
designed 

Yes. the manageability of the software 

Yes. that has already come up with The design of the system itself. that 
that shorter bore influences some patients 

The percentage claustrophobia was 
tremendously high there 

Of course that is important . aftersales 
is very important 

lf we buy a scanner nowadays, so far 
il always is a system with everylhing 
on il 

we often use if for cardiology and 
vascular examinations 

Aspect 1 Aspect 2 

Same brand as 18 

Budget 

Start-up costs 

Patient friendly 

Processing time 

Flexible system 

MRI conform 
expectations 

Post-processing 

ExamCard 

Easy handling coils 

User interface 

Openess System style 

Claustrophobia 

Appli cation 

Newest of the newest 

Possible applications 

Benefit 
Produ et of same ven dor or 
family 

Initia! price 

Initia! price 

Patient comfort environment 

Easy data handling 

Parameter adjustability 

Product conform 
expectations 

Easy data handlin g 

Protocol availability 

Easy patient handling 

Comprehensiveness of 
applications 

Patient comfort environment 

Patient comfort environment 

Clinical support of the 
vendor 

Having state-of-the-art 
system 

Available applications and 
imaging techniques 

Benefit 2 
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at this moment we are just behind with 
technology, because the system is net 
upgraded for 6 years 

Regarding the waiting lists we are the 
number one in the Netherlands 

When the system is faster , everything 
is faster 

TO be able to do research on il. 
together with the UT 

Look, our relation wlth vendor Philips 
is. for MR. very good 

aftersales is just perfect 

Every year we buy application time , a 
number of application days 

bul listen , everything is so naturally 
nowadays - il is rolling for years now 

And of course you have the service for 
the software 

Upgradeability 

Watting list 

Scantime 

Research possibility 

communication lines are fast and short Relationship wilh 
Philips 

lflhere is som et hing , defects for F ast service 
example , il really is solved in no-time 

Application 

You often start valuating things that Service conform 
don'I work out well. However things expectation 
that are obvious .... 

The first one to contact is the Application 
application specialist of Philips, ór the 
helpdesk, at least one of these 

Lifecycle costs 

Patient throughputfworkflow 

Procedure duration 

Having state-of-the-art 
system 

Short communication Relationship with vendor 
lines 

Service response time 

Clinical support of the 
vendor 

Personal experience with 
brand and reps 

Clinical support of the 
vendor 

Software upgradeability 

Vendor regional service 
infrastructure 

Performance expectation 
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Cltatlon Elaboratlon 

Our main aim is to make the patient 
management better and more 
comfortable 

Also we have a lot of claustrophobic 
patients here 

because it was a goed compromise 
between the patient comfort and the 
image quality 

The main problem was to find a 
build ing for 38 !ons of the system, 

to make a goed planning and to make 
the workflow and things like that 

advantages of the 3T system are only we were very impressed about the 
maybe: diffusion weighted imaging. possibililies in comparison to our 0.6T 
special parts of neural imaging 

and some other colleagues that will Sometimes it's beller to have an 
support for the system as. maybe like outside view . 
a consultant. 

Because we have the experience with We are familiar with each other 
this system. And we work together 
with Philips , 

The problems we have are more with sometimes they are not lying very 
claustrophobic palients calm , and move a little bit , and !hars 

what decreases our image quality. 

1 will have a look at the 1.0 system 
and the workflow 

At first . the comfort for the patient. 
they should feel good 

The style of the system. lt' s very 
important 

Thai il works quite well , without any 
technica! problems. 

new employees, they could make in a 
short time a very good job at the 
system. 

You need a goed application time. it depends from the intensity and the 
person who was treating : 

Aspect 1 Aspect 2 Benefit 

Patient comfort Patient comfort environment 

Claustrophobia Scan patients who can 't be 
treated elsewhere 

Patient comfort Patient comfort environment 

Building aspects Easy to insta Il 

Workflow Patient throughput/workflow 

Available applications and 
imaging techniques 

Mouth to mouth Friend or colleague's advice 
consulting 

Personal experience with 
brand and reps 

Claustrophobia Moving patients Scan patients who can'! be 
treated elsewhere 

Workflow Patient through put/workflow 

Patient comfort Palient comfort environment 

Scanner styte Patient comfort environment 

Not broke a lot Ven dor product reliability 

Easy to leam Comprehensiveness of 
applications 

Application Clinical support of the 
vendor 

Benefit 2 

Image qual~y 

Relationship with vendor 

lmproved imaging du ring 
movements 

Uptime percentage 
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Soa good relationship is making a You can use the short way. with any 
better work for all parts kind of problem 

the second part is the technicians, 
which are familiar with the system are 
doing a very, very good job . 

1 think that the image quality and the 
comfort of the patient 

we·ve modified a lot of sequences, 
sequence parameters , for our own 
workflow 

11's beller to make a mid-quality 
picture , with a calm patient. than 
having a high quality picture and the 
patient is moving 

Price is an important factor that you need a special part of price that 
depends from our healthcare system you can work in break-even . 

one perfect benefit for the 0.6 would 
be possible to make a new application 
for whole body imaging. 

This is the only open system, which is 
used for examinations for the public 
health system in this region 

Relationship with Relationship with vendor 
Philips 

Repair Ven dor technical support 

Patient comfort Image quality 

Workflow Changes in protocols Patient throughputtworkflow 

Moving patients lmproved imaging during 
movemenls 

Sales price Break-even Initia! price 

MRI innovations Ven dor innovativeness 

Openess Differentiate from Being different than 
competition competition 

Patient comfort environment 

Parameter adjustability 

Yearly maintenance price 

Patient comfort environment 
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Cltatlon 

we have managed to reduce the 
patient access time for examinations a 
lot 

the adequate offering of the 
examination in a patient friendly way 

The main objective is to offer 
examinations fast and adequately, 
combined with very fast diagnosing 
and reporting. 

The lifecycle of the equipment is very 
short nowadays 

Bul it is also possible that a certain 
hospita! already has some relations 
with certain ven dors 

having cars of different brands on one 
department is not always easy to work 
with . 

Employees have to leam working on 
multiple systems 

So you are looking for some sort of 
partnership with such a vendor 

Bul it should be offered for a 
competitive price as well 

What is the list price, normally you can 
subtract 30% or something 

To perform certain examinations , you 
must have some unusual technologies 

you are looking for state-of-the-art 
possibilities to perform a certain 
examination 

Things that could possibly have my 
interest are that a lot of patients . 
suffering claustrophobia , have trouble 
to go in such a system 

Elaboratlon 

lt's not state-of-the-art anymore. so in 
the mean time you have to do 
something 

that ahs a lot of consequences for the 
management, because you need ether 
protocols, other ways of work. 

what is the eventual price , that is 
important 

Aspect 1 Aspect 2 
Waiting time Waiting list 

Patient friendly 

Fast diagnosis 

Relationship with 
Philips 

Easy to leam 

Ven dor partnering 

Competitive price 

Sales price Discount 

Extra applications 

Claustrophobia 

Benefit 
Diagnosing patients quickly 

Patient comfort environment 

Diagnosing patients quickly 

Having state-of-the-art 
system 

Relationship with vendor 

Product of the same brand 
and family 

Comprehensiveness of 
applications 

Relationship with vendor 

Initia! price 

Initia! price 

Available applications and 
imaging techniques 

Having state-of-the-art 
system 

Scan patients who can~ be 
treated elsewhere 

Benefit 2 
Patient throughput 

Protocol availability 

Discount 
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systems have become more patient but it still remains a large system 
friendly during the years 

Those days we have also discussed to 
go for open MRI or not 

Images of open MRI have a different 
quality than of a closed MRI 

Some patients have claustrophobia, 
but there are also patients who have 
such a weight, that they are not able to 
go in the gantry 

Because the lable we are using is 
limited to 150 kg, however there are 
enough patienls who manage to 
create a larger number on the balance 

the ease ofuse, the table, with MR a 
lot of coi ls are used that are heavy, 
light , difficull to handle 

That can be important when focusing obesity for example 
on a certain target group 

But il should cost more than a 1.5T Price is important 

Patient friendly System style Patient comfort environment 

Openess Patient comfort environment 

Image quality 

Claustrophobia Obesitas Scan patients who can 'I be 
treated elsewhere 

Table movement Easy patient handling 

Easy handling coils Easy patient handling 

Obesitas Target niche market Scan palients who can'I be 
trealed elsewhere 

Sales price Initia! price 

Being different than 
compelition 

s: 
til 

~ 
--f 
::,
(1) 
Cl> 
ciï 

--f 
(") 
~ 

ai 
::, 

I 
(1) 
(1) 
Cl> 
(1 
::,-

""Cl 
~ 
-ë" 
Cl> 

s: 
(1) 
C. 

~ 
(/) 
'< 
Cl> 

ro 
3 
Cl> 

s: 
til 

<C 
::, 

~ 
o" 
::0 
(1) 
Cl> 
0 
::, 
til 
::, 
(1 
(1) 

,:, 
~ :c .,, _ 
(1) .... 

! -
~ ,:, 
3' "' "2. 
~: 



)> 
"O 
"O 
CD 
::::, 
a. 
ê'ï 
CD 
en 

-1>
<D 

Fragm. 

17 .1.1 

17 .2.3 

17 .2.5 

17.2.7 

17.3.1 

17 .3.2 

17.3.3 

17 .3.5 

Cltatlon Elaboratlon 
il mainly concerns optimizing protocols 

what could for example be addilional 
options 

in the meantime we have looked to 
have an upgrade 

Also the requirements to the building and the connections to the PACs 
system 

Thai is always indicated in beautiful 
terms as 'Proset' or something -to give 
an example - bul what does il imply 

buying those options or packages 

1 mean: in the end everything has its 
own price 

New techniques and options become 
available conlinuously 

due to the extra trainings and all kinds You hear the advantages, bul also the 
of things you hear what the systems disadvantages 
do in practice 

Bul on the other hand !here is the 
production that must be made 

Alt least all new technologies 

And so you are able to optimize the that you perhaps don't have all the 
image coils for il 

l lhink that al least all technologies Or scanning some lhings fa ster 
that are able to gain extra time . Thal's 
of course very important 

And to have more beauliful images as 
well 

Al the moment, we perform a lot of 
breasl examinations , where the breast 
must be scanned very fast and 
dynamic 

Aspect 1 Aspect 2 Benefit 

Optimize system Parameter adjustability 

Available oplions Cuslomization possibilities 
of the system 

Upgradeabilily Lifecycle costs 

Building aspecls PACS compatibility Easy to install 

Complexity of the Easy system description 
system description 

Available options Available applications and 
imaging techniques 

Option prices 

Available applications and 
imaging techniques 

Mouth to mouth Friend or colleague's advice 
consulling 

Turnover Patient lhroughpulf-Norkflow 

Newest of the newest Having state-of-the-art 
system 

Optimize system Available coils Parameter adjustability 

Scantime Procedure duration 

Image qual~y 

Dynamic procedures Dynamic imaging 

Benefit 2 

Software upgradeability 

lnteroperability 

Customizalion possibilities 
of the system 

Customization possibililies 
of the syslem 
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Perhaps it depends on the fact that we 
are close by 

Mostly it is a software problem that is 
possible to solve from a distance 

So if you are out whole day, you must 
catch up a lot , that is simply not .. 

Well , the emphasis is on the patient 
access time !here 

You look to certain options, and you 
also look to the prices 

There are things that are already and if you know that they exist , you 
incorporated to new releases , it's really want to have il 
easier to use as well 

Because you are able to standardize that everybody is able to work with it 
beller as tast as possible 
lf it was my call, 1 would say: enlarge 
the bore of system 

Th ere are also a lot of people, who just 
think of the laad noise as extremely 
unpleasant. 

And ether things, focused on the lying that you are able to put them on the 
down of the patient table comfortably. that the patient can 

lie down comfortable 

1 think that the coils are somehow well 
designed already 

Same country as Home country ven dor 
Philips 

Remote services Ven dor techn ical support 

Not broke a lot Uptime percentage 

Wa~ing time Diagnosing patients quickly 

Available options Option price 

User interface Comprehensiveness of 
applicalions 

Standardize complex Protocol availability 
examinations 
Openess Patient comfort environment 

Noise Low-noise MR procedures 

Patient comfort Patient comfort environment 

Easy handling coils Easy patient handling 

Customization possibilities 
of the system 
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Cltatlon Elaboratlon 
You have a Philips scanner. which you 
are satisfied with . Therefore the next 
one will be a Philips as well 

The ease of use. protocol sty1e 
werking 

In the beginning , less needed 
nowadays, the support of Philips 

Il was a budgeting problem. that is not 
good 

without a doubt very well. however 
little support and service in the 
Netherlands. you cannot rely on that 

Look. !here must be a certa in market 
to further developed the system 

Let me start aboul the packages . the 
packages and coils 

lfyou want to work efficiently. you the efficiency we have now. could be 
should do backs all aftemoon much higher 

il also says something about the 
speed of the system. very important 

Yes. that is the noise. And also whole 
the claustrophobic effect. that is 
extremely important 

\/Vith a little bil of sedalion we try to. 
bul will that not work , we'II quit 

Toen you should change the system 
So you'd really have to go to open MRI 

Disadvantages in coil effect you want 
to have 

every single screw you need costs When you want to have addilional 
money software packages. you pay head price 

with Phi li ps 

You never know ifyour system is Yes. that is not very transparent 
complete with Philips 

Aspect 1 Aspect 2 Benefit 
Personal experience with 
brand and reps 

Protocol availability 

Application Clinical support of the 
vendor 

Budget Initia! price 

Ven dor service Vendor regional service 
organization infrastructure 

MRI innovations Ven dor innovativeness 

Available coils Cu stomization possibilities 
of the system 

Efficiency Patient through put/workflow 

Scantime Procedure duralion 

Noise Claustrophobia Low-noise MR procedures 

Scanning patients less 
sedated 

Openess Patient comfort envi ronment 

Available coils Image quality 

Option prices 

Complexity of the Easy system description 
system description 

Benefit 2 

Available applications and 
imaging techniques 

Scan patients who can't be 
treated elsewhere 
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Let me give an example : a MRI Possible applications 
cardiac package, what can I do with it? 

lt means a beller signal-to-noise ratio SNR 

In this way you are not rea lizing il all. So the development of coils will be the Scanner in vendor 
we are completely coil dependant most important program 

Available applications and 
imaging techniques 

Image quality 

Ven dor innovativeness 
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17% - 18% 17% 13% 11% 15% 16% 7% 14% 15% 16% 14% 16% 
20% 21% 18% 17% 18% 14% 18% 6% 

_. Clinical Performance J_;:~ 21% . 20% 15% 20% 
c.n Ease of use 21% 19% 5% 0J 

8% 7% 5% 8% 11% 6% 14% 4% 8% 3% 7% 
4% 2% 4% 8% 8% 7% 14% 3% 5% 3% 4% 6% 

lrotal in Top 2 CSR 1 ~JI· j Total not in top 2 CSR 1111 1 Percentage in top 2 CSR 67% 1 
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Appendix 23 AHP CUSTOMER VALUE ANALYSIS TOOL 

Scoring the Value Elements 

most important indifferent most important 

Return on lnvestment ~ J .Il Patient Differentiation 

Return on lnvestment ~ J '.!El Clinical Differentiation 

Retum on lnvestment ~ J .!.l Clinical Performance 

Retum on lnvestment EJ J .,!J Ease of use 

Return on lnvestment ~ tl m Venclor rnputation/Differnntiation 

most important indifferent most important 

Return on lnvestment ~ J .!.l Brand 

Patient Differentiation .!.l Clinical Differentiation 

Patient Differentiation ~ _!_] Clinical Performance 

P,1tient Differentiation .:.!l tJ _!_] Ease of use 

Patient Differentiation ~ J _!_] Venclor reputation/Differnntiation 

most important indifferent most important 

Patient Differentiation J Brand 

Clinical Differ entiation ~ J lil Clinical Performance 

Clinical Differentiation .'.!J m Ease of use 

Clinical Differentiation _!_] Vendor reputation/Differentiation 

Clinical Differentiation ~ J _!_] Brand 

most important indifferent most important 

Clinical Performance ~ J _!_] Ease of use 

Clinical Performance ~ J _!_] Vendor re1111tation/Differentiation 

Clinical Performance ~ !J _!_] Brand 

E.1se of use ~ IJ Venclor re1rntation.lDiffernntiation 

Ease of use ~ Jfil Brand 

Vendor reputation/Differentiation ~ _!_] Brand 
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