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Appendix 1 Sustainability network organogram 

Sustainability Deployment PMSN 
Phiips Su<tainabilly Board 

PMS representatWe 
Greg Sebasky 

PMS a&R 
Clem R evotti [1} 

Te rry s ..... ney (2} 

PMS Sustainability 
Cathy McC affuy 131 

Hans van der Wei f1 

SusUlnabiity PMSN 
Roel F onvile [1} 
Mariko Willems 

r---------+======:::::-::.:--=--.:::..;-----------------------1 
Environment Sile Best 

J .,, Oerlemans 121 
Catt¥ Tesselaar 

Erw ironment Components Best 
Joop Derk>< (1) 
Helene Moonen 

Environment CV Best 
Joop van dor Wielon (1) 

Erwironment GX R Best 
Pim BogHrs (GXR) [1) 

Erwiron mont MR Best 
Duane Praschan (~)(1] 

H enny van Geffen 

Environment C Cl Best 
Trudy K..,nen [1} 

Envi'onment CT Best 
Guus van Keimpema (1) 

Environment other units Best 
Cathy Tesseloar 

Healh & Salety ( H&S) Sile Best 
Jan OerlomilnS 121 

Ad van R oo j 151 
Ton vi1n Ommen (6) 

H&S Components Best 
Ton van Ommen (1, 6J 

Hain H .. s (5. 61 

H&S CV Bes t 
Monique N ... s [1, 6} 

Paul Maas (5, 61 

H&SGXR Best 
H oster van B f [1 . 61 

Et lo Elslak (5 , 6} 

H&S MR Bes1 
Ton vanVeenen (1. 6J 

Heooy van Geffen (5, 61 

H&S CCI Bes t 
Linda Pieters (1. 6} 

Fred van den Belk (5. 6} 

H&S CT Best 
Wendy Uchtman (1. 6} 

Gertjan SP<Uil (5. 6) 

H&S other units: Bu t 
Ton van Ommon (1. 6J 

Ad van Rooij I Bien van der Von (5. 6) 

Source : Mari ke Willems, Sustainabil ity Manager PMSN 
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Social Business lnitiltwes: Sle Best 
Roe l Fo""ile [1) 

Sustainability Image lntti\Sifiers Heerten 
VincentWestenberg (1) 

Susta inabilly BiomotB< Eindho ... n 
Frans Spiortz (1] 

Suslainabity PMRS Veldhcven 
Wim Bois [1 } 

[1] Management Representative 
[2) De legated Ma nageme nt Representative 
(3] PMS Sustainability Director 
[4} Sr. PMS Manager Ecodesign &Susta inability 
[5} Safely 
[6] Health 
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Appendix 2 MRI-market information 

""""" ~ l.IR: ... ::.~oum X·r'.r. ......- ~ :cit& 

?hilip< M<diad Sr<= 
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Othe r.; 
Agb. He althcare 11 .!W. 

GE He al th ca.re 2 .4% 

S:~meni: Mediu.J. 

Solutio:i:~ 

Leading competitors in the Diagnostic Imaging market, by country, Europe, 2005. 
(MRG,2006) 

Total 
Campanv !'=ce G==: lt.>ly UK Europe 

S:•mi::i; M.ecfiall Saluti.a= 20.3. 53.0'!& 26.5% 

GEH""1mcne 50. t~ 16. 1'& 45. 1% 

l'bilip< Medical~ 27.3 ~ 28. 1~0 26..{)% 

0th= 2.5% 2.8% 2..4 % 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

Nat=: 

(1'1 llla.rbt leader. 

(21 O&=s i:ncl-.ide f'anM, Hitachi l'-"dial Sy<=, and Tc--..him. Eu."<>pe. 

Sauro:: MiI!emmu:n ~ Group. 

39.2% 36.5% 

30.3% 33.6% 

28..l i a 27.5% 

2..4% 2- '}O 

100.-0% 100.0% 

S~tem io 

27 5% 

Othe r !: 

2.1,. 

GE Healthcare: 

33 6"!;l. 

Siemenc Medi c.al 

Leading competitors in the MRI-market, by country, Europe, 2005. (MRG,2006) 
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Appendix 3 Philips Medical Systems Sales Figures 

Sales on a geographic basis 
in m illions or euros 

7,500 
• Europe • North Amcnca • l..abn Amen:.. • A..a f>.dlk 

6.841 6,7'42 

5.000 

.SOO 

0 

Figure axl: Sales on geographic basis 

Earnings before interest and tax (EBIT) 
in mi llions of euros • EBIT 8 as a% of sales 

1,000 

7SO 

500 

?SO 

0 

2002 2003 2004 2005 

Figure ax3: Earnings before interest and tax (EBIT) 
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795 
1t 8 

1006 

4 

Sales and net operatin1 capital 
in billions of euros 

8 

6 

0 

Figure ax2: Sales and net operating capital 

• Sales 8 1\JOC: 
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Appendix 4 Definition Green Flagship 

Our envho;onmental performance Green Flagships 

Definitions 
EcoOesigned pcoducts 

A produce 'or prod11a family is defiilll!d as 

my non-softw<ire, ,consliSTier or- busin~s-to

bllsiness prodocc.. milllubaured or purdiased 

and s:old ;ind br¥1ded as lrlhilips or ic:s affiliated 

brands e.g_ Norelco.' ta. e«.)_ 

EcoDestgJI is defined as ~in,g a formall!z;ed 

divisiorul procedure as part of the product 

ae;itia1{mrn::iralian to Dlilrlki!t process. aimed 

at im,pr<Ml!ig the environmental perfomuooe 

of a pl"oducc or- producl brnily a.s 
rDl!fliioned above_ 

• Ar l!Ytt dtr·ee GFAs need ro be in~ted, 

olll! GFA needs co be be1Eer llWi1h a given 

perol!l'I~ Cs1gBilic;lm: leYe1 defined bf 
pro<IUc:c diYision) .AND the ~I Life qde 

Score (alc:ulu~d in Ec:oSan ~ 10%better. 

OR IF die GFA is substnnces lhe 

:Philips GF shoukl be be trer on the GFA 

suhsonoes widl a gjYef1 pen:El\Qgl!! (sigJlifianr. 

level defin.ed by product ·livision . CDfT'lpareG 

with !he c:onipel[tor with !best environmt!llCAI 

performance on dlis. GFA.. On other GF.As 

(a't lease two) the sm.-e l'llll5t be bmer- then 

~be -age of the whole competitor- gro~p. 

The F'1iftps ~ Focal.An9s (GFAs) -~ The significance le¥el per product ,lifivision is 

Haurd:Olll5 subsuntJl!S. Enery CDllSU~ di!filll!d a.s follows: 

Recyding and disposal. Pacbging and Lifetime 

(ifot'" ~ - are defined as die areas dlat 
have ro be ukl:n inr.o a.«(J(Jnt in a divisiooal 

EmDesigJI procedure and Greem Raphip 

se1ecting process... Evideooe cl Ec:oDesigned 

pmdum should be. recorded in a pc-ojjea: file 

for verific:amm purposes_ 

Green Flagship products 

A Grel!fl ~ip is d@fined as: a product or
pmduct f3mily th-at is desigrled aoc.ordiag to 

~ divisiional E<loOesign proi:ed!res. 

has a better enYironmental penfomance than 

die coosen reference iilfld is aW!Ched in the 

reporting )'elill: 

• At lea<st three GFAs need ro be in~ted. 

b'i'O GfAs need to be beEter w ith a ~ 

percetl~ {~t [e . dem.ed by 

pt'OOUCC divisioo , OR 

~spec 

~naikr ... 

1CI% 

DolMd In product 
........... 
1ft 

1o:t 

~ 1CIX 

A cbosen reference for a. Green AilgShiJ> 

is a ,predecessor or die a.verage of a BCC 

(1Best CorrmercDI C-Ompeator) group. The 

IBCC grioop corrta.ins die two most relearn: 

rnmmerrial competin>rs in the ~n based 

on rmrllet share. which offers a product w- h 

a comparable fundiamllity. The c:horoe for 

reference (predecl!'5Sor or BOC gr~p) mwt 

be substantiiiltied in !he bendvnilMk report by 

Jll1!51!1ltin,g used criteria for choice. a.ic~ml 

- 'ormaoon must be zyai able, Of1 the same 

of as in me benchrmrlt srudy. e,g_ 

product level ,or produa group ev 

sense <ltld 5implicity 
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U.Unch dilte is defined ;as oommerciJI rekme 

date.The diYisiOllS Ligflling. oe.J> ;and 

Semiconc:kJc:tors hm! specified CXlllltnerc.UI 

re'lsse date ;as fdllows: 

• uuncb elite lidlting = mer passing 

milesrone 1 (MS1 

• uuncb dilte OAP = Product ~sign Relsse 

!Decision (PORO) doament si:J1led by 

businMs~t 

• uuncb dilt@ Senilconductors = mt@ ~~ 

R-Gl>Jf in BC.6JM. 

The benchmuik report Should n1l!fliion: 1) an 

EcODl!!sign procecUre ~for ·di!velopment .,.tml!!nt 2) w-gecs setmig ;n mrt al PCP 

iU1d 3) eYilluation of J"Slized ~ ;at end of 

FCP. Refe"ence, Giii be made to cbeddi:!its or 

milestone doaments. IAI~ intormmoo 

md •dOllt<l shoUd be J.Viiabl'e for review. 

For CEHt'OOM prod'lJcts :reference to ;m 

EcoDesign p;rooeckire is not requiried But 

die folliowjng l"eqliremenls ;are m11 ~ 
for EOKf(X)M produm.: iC surt set i tilrgl!t 

on !peCific GE-A compill!d with i ~titor 

or pred~essor (in die specs or ~ 

docisnem:) md e¥ililmte die result at de&very. 

Thl!!Se reqiilt!mmts slho d be 11H!11Doned 

in the benchmirtk report m d wideriyi11g 

intarmatio.n illld diti shodd be il\!ililabf!e 

for review. 

Pl'"OWct Dmily 

A product t.imily is a. .gro\ij) of prod.Jd:5 v.tl!h 

die Sii.mi!! emiroomt!llal performance - lhe 

Simi!! type of ~tion_ This~ dten 

has ~o be seen ilS one product reg,vdq: the 

alcula.tion of the peroenarge of 

Eco[)es{gned products. 

6 

PHILIPS 

Cd'een FOG.I Areas 

There Me fwe Green Foal NYS: ~t. 

Hiurdous SUbstmces, EnefD" oonsumption,. 

Rec and ·cispos;ll and hCbgilg. 

l.ightirig has one exin: Lifetime. To s~:rt 

dte EooOesign proce!SS, l:bl!! Philips Ec.oVISioo 

prq;rm1 R!qUil'11!!S focusing on dte Green 

focal Area.s when~ product!>. 

sense and simplicity 
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Appendix 5 

Appendices 

Achieva 1.ST 

'1o.:l~.,,,111 Achieva 1.5 T R2 MRI system: Smarter products with 
lower operating costs 

With recent innovations, the Achie va 1.5T MRI scanner provides 
a more cost-effective solution for hospitals. The new Achie va 

1 .5T feature SmartExam increases operator efficiency by 30 % 

and impro ves diagnostic reliability. The system feat•Jres 
advanced energy saving provisions that reduce energ y 
consumpti on by 40%. With the new Achieva there are also less 
cooling cabinets so that the scanner requires a smaller technical 
room - another benefit and cost saving for hospitals .The 
environmental impact, measured with our EcoScan tool , is 
reduced by 42°/., , 

7 R.G.W. van der Sloot 
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Appendix 6 PMSN One Page Strategy 

PH I LI PS PMSN One Page Strategy 

Strategic Direction Business Excellence Enablers Results (CSFs & KPls) Key Initiatives 

Mission 
We will build and maintain a wortd class 

competence oenterto serve PMS 
customers with wortd class innovation 
and suppty chain performance 

\Jlsim 
We will transform PMS N from a traditional 

Philips factory irto a high tech health care 
campus with international stature 
The available clinioal knowledge makes t 
attract:fve fur custcmers to cooperate with 
us on c lin~al and scientific level 
It is a place customers Ike to visit 
experiencing how we serve their current 
and f l.Jure needs 

tt ts an <i'tractive working environment for 
top-talent with excellent facillies, 
infrastructure , available knowledge and a 
positive and challenging culture 
It ts an atractive location for partners: in 
PCP and ORP 
Excellent shared servioes and 
competence centers are :available 
It is an e'ib">f and attractive sle to 
experience for colleagues frcm other 
Philips sites 

Strategy 
We support the PMS strategy in the context 

of the governance structure 
• We drive competence management, 

focused on clinical excellence 

t We establish an entrepreneurial cu t ure. I 
with a clear oerfonnance orient<tion 

• we provide the structure and processes 
to develop and share best practioes 

• We establish adequate shared servi>es 
Strateaic Ob'e<tives 

t Signifoant mprwernent of performance I 
culture 
Continuous productivity mprwernent 
Reach benchrnalk cost for site services 
Continuous redu<tion of Cycle t imes 

I 
Drive the growth opportunit ies of PMS I 
taking advantage ofthe available 
competences in lnterveniional X-ray, MR 
and M>dical IT 

Leaderslip 
PMS N board members will lead their unit and 
be collectivety responsible for the realization 
of the PMS N mission and \lision 
They will crecte an entrepreneurial and resut 
oriented culture, with a will do can do 
mentality, an eagerness t o copy and the 
determination to win from comp~ition 

Policy & Strategy 
We invest in people and resources t o b"ild 
and maintain a t otal set of competences 
We strive 1or continuous inprovement crf 
productivity and cycle t ines in all we do 
We drive the BEST quality program - with 
focus on breakthrough managemert 

People 
We live the 4D's 
We stimulate continuous education on people 
skills 
We support managers to create a 
professional and st irnul<ring working 
environmert 
We drive the recognition to be the employer 
of choice, able to attract top quality people 

Partnershos & Resot.rces 
We focus on partnerships with t op clinical 
institltes 
We st imulate strategic partnerships with top
quality suppliers 
We a<tivetyfosterthe possibilities of the 
reg ion: knowledge institlles and suppty base 
We wori< with goverrment bodies on 
European and National level 
We imrest in a proper ste infrast.r1Jtture 

Processes 
We strive for standardization crf processes 

Business strategy and planning process 
Order kquisit ion process 
Product Creation Process 
Order Realization Process 
Customer Servk:e Process 
Human resource management 
Information Technology Management 
Purchasing Management 
Financial AJrninistration and Controlling 
lvtinagernent 
Total Quality Management 

One Page Strategy of Philips Medical Systems Netherlands 

Appendices 8 

Finaicial 
CSF : productivity 
• KPI : Prirnarycosts SS B 

Customer 
C SF : Customer satisfa<tion 

KP I: Customer v isit Centec inprwed customer 
feedback measurement in 2006 
KP I: internal customer satisfa<tion rate FMB 
KP I: internal customer satisfa<tion rate IM 
KP I : Internal customer satisfa<tion rate 18 S 
KPI : internal custornersatisfa<tion rate F&A 

C SF : Partner s<r isfaction 
• KP I: s"pplier satisfa<tion rate 

Processes 
CS F: Best in aass HRM process 
• KPI : PST score HRM 
CSF : Best in a ass IT process 
• KPI: PST score IM 
• KPI : PST score IBS 
CSF: Best in class F&Aprocess 
• KP I: PST score Finance 
CS F: Cornpliart Quality Processes 
• KP I: <i; olldated procedures 

Competences 
CS F: CornpElent workforoe 
• KP I: Number of Top and High potertial employees 
• KP I: Succession planning ratio 
CS F: Employee rnotrv<rion 
• KP I: <i; Sl>kness absence 
CS F: Sustainable site 
• KP I : P 8 E score on chapter 8 

Must Do actions 

Growth 
Attractiveness for top 
talent and partners 

• Realization of Housing 
plan P MSN (JO) 

Talent 
Put the Philips values at 
wcrk 

• Further deployment of 
the Phi Ii ps values in 
PMSN (RF/hQ) 

Simplicity 
• Structure and processes to 

share experience across 
the srte 

Quality (JC) 
Supply chain(RF) 

• PCP (SS) 

PM Sll20010~1 

R.G.W. van der Sloot 
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Appendix 7 PMS Sustainability Strategy Plan 

PHILIPS A PMS Sustainability Council 

2006 - PMS Sustainability Council Strategy Plan 

Strategic D1rect1on Busmess Enablers Results Init1at1ves Vear 2006 

lfs'S1<1f1 
Ocve1Uo •nd t m'bed :iiiD.t.iiin.11*: 
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.work_ing thtTto 01:.ltt .t 

~""'"' 1o<>9 .. ...,, .dulb. """'*" SllWllnabillY - r~m 
jb-dtegy 

Jmplenet\t .ii PIQ9film wh'k:tl 
..._,.,...,.50bmtiilltt 
GW1'> 

Dnebp~ hann-l'MS mad<!I 
f<H CIDVilng OOrt11)6;inOe (0 

""lu:llillon•. Olllblhhcd Ptil .... 
....uJowliiar poli<iie• 

f~blih ltndmttt11MS tocM:Mon 

"'""'ts 
SC..V aliin:a~ of .tnd Slll~tlci:: .. whett: 

·~···~· emfriSnr?c~\ htHh It wfMy 
re_ llticNh •nd ~t.rld.dnb. 

LDlwna._l'hllpicAlilin!I hcJoU. •nil 
.wtetw, dNcn.Jtr othd ind&i:o. · 

nd MJ!d.tt Wrwc.5otr.ncn4. p f6.utam~ 

J.uthrship 
The Pl<IS •taln.illll ... C<K!ncl ,,.. -i<h! le•ctcnhip, ...,.,..,.;,.,, 
Jind dhetiOll '6 PMS &t.irle~S 
-wi<le, lirM:IUdi119U..Qil.R 
Cbund\ Ct:Cb •nil lhc l•"~ ..... 
Te•m 

P.vph 
lead ed\IUl<: •nd motlwob: PMS 
lo •..ewte S..St.linabilf( 
pm.Qt'lliu:t• 

let!!~ .1 netwo ek of •1t11l,,ble 
n!KN.rrtie~ 41u6M. PMS 

P./J<;y & jtrc~!l)I 
tll!.1lillilil\' <o1ld~l50t.ln.lbilly 
WUlilfe.& klo•li;nwlh 
PNS tic& ....... p-Rle• 

Wall< lo lnm•..e •-•IY •nd 
•Yi•ICM» Of ~ ..... lll.., 
""°"IJho<l tPIOS 

~=-=(!'~.;!•~ur~s 
d4'~d>11ment...,.~~ 
p.1"'1en • nd ben&m•rk wllin 
Phlipl. .ind OJ bidt! 

Tiw:QltR Cbut\l. l..illp10Yiolc 
Jd•nce •nd O'fenig bt 

Pr1>C•J'sY 
1--•l< 8lSTprKtiobinlo 
S...Uln.lbi•y lilili>U.6-~ ........... 

Lie •t.~me.tMlO 
twrmonln: 

.111Cid/S 
... _ ;ottHkle.- .. i ...... 

"""'~ .... •""9e b 
~m•rs 

PHS --thci..Rlb ol 
lh!! PMS SiJslaln;o••tv PID9••iio 
•nd .... s.3Ls1Mbllty C:OU.Cll 

C111p>p~mief 
Sboft9 re lllo ry ho-
...... re....ai1'9 ln-tiir• iinj;Kt 
in d1Hi1n9 CM . in: 

RegwtDry >i.oindord .. 

PNlpoland•rd> 

PHSS..i'l.llrwbi ... palcy 

Prllt:•s:).Y!S 

Coo'lio.i> n R• pOrtiftcl 

Temporarily edited strategy plan of the PMS Sustainability Council 
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6. 
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.2005 PMS ~UN.blly Prog:um.t. 
l_,Mrui lf ... y) 
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&Hi.nt) 
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Appendix 8 Research planning 

The duration of the research project will be eight and a half months. The project 
officially started November 5th, but the first three weeks were ,used for literature 
research and the development of the research approach. Therefore, the planning of 
the project will comprise the months December 2006 up to July 2007, eight months 
total. A visual presentation of the planning is given in figure x, followed by a list of 
deliverables for this research. As you can see, problem Pl is handled from December 
until halfway March, resulting in a definition of the concept social sustainability 
together with its focal areas and their adjoining indicators. The tackling of problem 
P2 will start in January already, but on a low level. This early start can be considered 
as creating a good start-up for the second part of the research. The month July will 
be used for conclusions and recommendations and for finishing the report. During 
the project two presentations will take place, one will be in the end of January and 
the other will be in the end of July. 

QI 

Pl Ql 

QJ 

Ql 

Q5 

Q6 

December January 

I 

~ 

Project Time Planning 

Appendices 

February 

Project Time Span 
March April May June July 

) 

10 R.G.W. van der Sloot 
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Appendix 9 Generic Customer Purchasing Progress 

Prepare ,_..... investment -request 

Determine Preparing for Lobbying to 
Acquire approval 

headline strategy - purchasing and - acquire - to purchase -for MRI for the - making strategic - investment -
next years choices approval 

scanner 

Determine if 

~ 
purchase fits in -long-range plan 
of department 

1. Identification of need and acquiring budget 

Determine 

- headline strategy - for MRI for the 
Determine next years Determine 

~ 
headline strategy - headline strategy 

for MRI for the - for MRI for the 
next years Determine next years 

- headline strategy - for MRI for the 
next years 

2. Identification of the specifications of MRI scanner 

Combine POR's, 
Sending POR to Select best 

Further 
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Appendix 10 Social Model 

Theoretical concept Focal ArHs 

Appendices 

Indicators 

Health complailltl! of operators because of use of the system 

Health corrl'laint:; of patients because of use of the system 

Proactive Bnlicipation safety regulation 

Operator comfort 

Patient comfort 

Ethical performance of the company 

Ethical pefformance ol supplier.; 

Product accesslbHlty for patients with physical or mental dlsadvantages 

Product availability at emerging rnari<elS and base at the p~rrJd 

Contribution ID science (e.g . new health solutions) 

Increase level of living (e.g . by new jobs) 
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Appendix 11 Social Focal Areas 

Von Geibler et al. 
The authors elaborate the social dimension of sustainability concerning a 
biotechnological process (Von Geibler et al, 2006). The social aspects they define are 
related to biotechnical production and products. Von Geibler et al. mention that the 
social effects can occur at different levels, and therefore divide these effects in three 
levels: technology development effects, application effects, and systemic effects. In 
this research there no distinction will be made from what level the social effects 
arise. The author identified the following social sustainability aspects: 

Health and safety 
'Health and safety' is an aspect that can be directly taken over as a Social Focal 
Area. In their article, Von Geibler et al. lay focus on the organizational possibilities 
considering the aspect. For this research it will be used with the view on the health 
and safety aspects concerning a MR-scanner. It concerns health and safety aspects 
of employees during different processes of production, transportation, installation 
and removing of a MR-scanner. This view of health and safety is covered within the 
Social Focal Area 'Ethical production'. It is important that the employees of PMS will 
not be physically harmed during these life-cycle stages. It is also important that 
during the use-phase both users as patients will not experience any physical 
damage. This will fall under the Social Focal Area 'Customer Health and Safety'. 

Quality of working conditions 
'Quality of working conditions' can be actually divided in two different aspects. First, 
it is important that a good quality of working conditions is guaranteed for employees 
that are involved with the production of a MR-scanner. This aspect is also translated 
into the Social Focal Area 'Ethical production', also including issues like child labor 
and forced labor. Besides this aspect, it is important that PMS attempts to create a 
good quality of working conditions for both users as patients by means of its MR
scanner, or at least prevent the product for diminishing this quality. This Social Focal 
Area will be named 'Customer comfort', and concerns issues like comfortable patient 
table or to restrain and reduce the sound that a MR-scanner produces. 

Employment 
The perspective Von Geibler et al. assign to the aspect 'Employment' is that of 
creation and safeguarding of jobs in society. For the social sustainability of the 
product, this aspect is about what direct or indirect contributions of the product are 
for society. For example, the production of the product enables jobs to be created 
which is an advantage for society as large. Therefore, these issues are part of the 
Social Focal Area 'Contribution to society'. 

Education and training 
'Education and training' is a more organization-related aspect and can be a part of 
the Social Focal Area 'Ethical production', because it relates to the degree to which a 
company offers education and training for its employees as means to develop their 
selves. 
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Knowledge management 
'Knowledge management' are aspects that concern organizational aspects that are 
non-product related. 

Innovation potential 
As the aspect 'Employment', this aspect also fits in this Social Focal Area 
'Contribution to Society', because on one hand the product can contribute to science 
and on the other hand an innovative product can create a new solution for a 
particular health issue. In case of a MR-scanner this can mean that an innovative 
scanner brings new scanning possibilities. 

Product acceptance and societal benefit 
'Product acceptance and societal benefit' includes organizational and process aspects 
as client and stakeholder involvement and the use of genetic engineering methods. 
Another indicator of this aspect Von Geibler et al. mention is contribution to society. 
Because it is assumed that this indicator is the main topic of this aspect, for this 
research 'Contribution to Society' will be one of the Social Focal Areas. It can also be 
stated that product acceptance is followed from the degree to which a product 
contributes to society. 

Societal dialogue 
The aspect 'Societal dialogue' is about in which way and to what degree a company 
informs to and communicates with the different members of society, and participates 
in political dialogue. Because this aspect has no relation to the product it will be 
neglected. 

Seuring et al. 
In their article, the authors do not merely focus on product-related social 
sustainability issues, but on sustainable development concerning a detergent 
manufacturing company and its product. By use of two stakeholder workshops and 
several interviews, Seuring et al. established a set of sustainability aspects, 
concerning the following social sustainability aspects: 

Health 
The authors state that the aspect 'Health' is about the protection of the health of 
employees and consumers. Because of protective attribute, the choice of the Social 
Focal Area 'Customer Health and Safety' used in this thesis is a responsible one. The 
duty of the company to protect the health of its employees is an aspect of the Social 
Focal Area 'Ethical production'. 

Social responsibility 
This aspect is about the company's social responsibility towards employees, 
customers, suppliers and NGOs. This aspect is thus no product-related aspect and 
will therefore not be taken into consideration in the Social Sustainability Model. 

Equity 
'Equity' is a term that can be interpreted concerning multiple stakeholders. The 
equity of employees of a company relates to the Social Focal Area 'Ethical 
production' that is used for this research. The reason is that the Social Focal Area is 
about to what degree the production of a specific product occurs in an ethical 
manner, this includes issues of equity. Seuring et al. state that the equity of 
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consumers is an important social sustainable aspect. In their article, the authors did 
not cite any reasons for its importance. In relation to the product that is subject of 
this thesis, the MR-scanner, equity concerning consumers can be translated into the 
Social Focal Area 'Product Accessibility' concerning the ultimate consumers of the 
product, namely the patient. The thought behind this is that every single potential 
patient should be given the opportunity to be scanned with a MR-scanner at the 
moment it is necessary. 

Individual contentment 
The aspect 'individual contentment' mentioned by the authors can be literally 
referred to as the happiness of an individual with one's situation in life. The focus of 
this aspect in this article was mainly on the employee's situation. This can be placed 
in the Social Focal Area 'Ethical production'. 

Satisfaction of needs 
'Satisfaction of needs' has its main focus on the consumers, which means that it is 
important for a company to satisfy the needs of customers to a degree as high as 
possible. Besides functionality, comfort is also an aspect of need satisfaction and 
adds something to the quality of life and the quality of working life. Comfort is about 
the ease of a task and the experience of a consumer working with or using a 
product. Therefore 'Customer Comfort' has been defined for this research as a Social 
Focal Area. 

Participation and communication 
'Participation/communication' is a social sustainability aspect that finds itself on 
organizational level and not on product level. 

Education 
The same thing can be concluded of the aspect 'Education', except that this aspect 
as mentioned in the article of Von Geibler et al. (Von Geibler et al., 2006) can be 
part of the Social Focal Area 'Ethical production'. 

Gauthier 
In her article, Gauthier suggest a broader version of the LCA (Life Cycle Assessment) 
methodology as means to include objectives of social performance in corporate 
activities to support sustainable development (Gauthier, 2005). The author adds on 
the one hand additional phases to the product life-cycle and on the other some 
criteria of social performance of a product. The social sustainability criteria she adds 
are: 

Taking the employees into consideration 
Considering this social sustainability indicator, the author refers to issues as the 
existence of company code of conducts, dialog with employees, and education & 
training. A company's performance on these issues decides what kind of social 
impact the production of a product has on the employees. Therefore, these issues 
can be subdivided in the Social Focal Area 'Ethical production'. 

Quality. Health and Safety at work 
This criterion is about the Health and Safety criteria to which a product must comply 
during all stages of its life cycle. In the model developed in this thesis this criteria 
concerns two Social Focal Areas, namely 'Ethical production' and 'Customer Health 
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and Safety'. The first one is because Gauthier also takes into account the health and 
safety aspects during production of the product. The last one because that Social 
Focal Area concerns the health and safety aspects during the product's use phase. 
The reason why health and safety aspects concerning the employees during 
production are not part of the Social Focal Area 'Health and Safety' but of 'Ethical 
production' is because these aspects concern the social impact of the production of 
the product. 

Relations with stakeholders 
This criterion takes into account the relations the company has with all kinds of 
stakeholders, for example local communities, customers, suppliers, and the society 
in general. This aspect is not relevant for product sustainability, only for corporate 
sustainability. 

Fiksel et al. 
The authors handle the concept of sustainability performance measurement in their 
article. Besides that, they present a framework that supports the development of 
sustainability performance indicators for a product. This framework is mentioned and 
treated in the literature review of this thesis. The categories for product social 
sustainability performance indicators that are given by Fiksel et al. are discussed 
below: 

Quality of life 
Two aspects are placed under this category: breadth of product availability and 
knowledge or skill enhancement. The first one is about how many members of 
society are able to use the product, so to whom the product is available. This aspect 
is categorized in this thesis as the Social Focal Area 'Product Accessibility'. The 
second aspect knowledge or skill enhancement can be viewed from two different 
angles. The first one is the knowledge or skill enhancement of the employees, which 
would fall under the Social Focal Area 'Ethical Production', because it is about what 
opportunities there are for the employees ate the company to develop their selves. 
The second angle is the knowledge or skill enhancement of the customers, so in what 
way the product contributes to the development of the different members of society 
regarding these aspects. This can't be found in the Final Social model, because this 
aspect doesn't concern MR-scanners. For a model on Philips Corporate level this can 
be an interesting aspect. 

Peace of mind 
The two aspects mentioned with this category are perceived risk and complaints. 
Perceived risk is thought of as risk concerning the health and safety of the customer, 
therefore this aspect concerns the Social Focal Area 'Customer Health and Safety' . 
Complaints concerning functionality are in this thesis not regarded as a social 
sustainability aspect because functionality is more of a economic aspect rather than 
a social one. Complaints regarding comfort are taken into consideration within the 
Social Focal Area 'Customer Comfort'. 

Illness and disease reduction 
Both aspects illnesses avoided and mortality reduction are in the Final Social Model 
placed under the Social Focal Area 'Customer Health and Safety'. Issues concerning 
the illness and disease of employees can be found in the Social Focal Area 'Ethical 
Production'. 
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Accident and injury reduction 
The aspects concerning this category can also be found back in the Social Focal Area 
'Customer Health and Safety'. 

Health and Wellness 
The aspects concerning this category can also be found back in the Social Focal Area 
'Customer Health and Safety'. 

Steurer et al. 
In their article Steurer et al. discuss the relation between sustainable development, 
corporate social responsibility, corporate sustainability and stakeholders relation 
management (Steurer et al., 2005). In one section of their article the concept of 
sustainable development is operationalized for the microeconomic level, giving a sort 
of framework in which also some issues of social sustainability for corporate level are 
discussed. These issues are the following: 

Equity within a corporation 
The authors state that a company should try to reach a more equal distribution of 
income within a corporation in a certain country. This aspect is to some degree one 
issue that concerns the Social Focal Area 'Ethical Production' of the Social 
Sustainability Model, because ethical production also includes that no employee 
should work for a loan below minimum and that is at least ethical responsible. 

International equity 
Another aspect of social sustainability on corporate level they mention is that a 
company should try to reach a more equal distribution of income and wealth between 
countries. This aspect is categorised in two different Social Focal Areas. The first one 
is 'Contribution to Society', and more specially the indicator 'Increasing the level of 
living', because this indicator concerns that the company is able to increase the level 
of living within emerging and base of the pyramid countries as means to reach this 
more equal distribution between countries. The second Social Focal Area is 'Product 
Accessibility', and with this Social Focal Area more specific the indicator 'Product 
availability at emerging countries and base of the pyramid', as it concerns how many 
people in which countries have acces to this health solution. If the number of 
persons in these countries that have accessibility to be scanned on a MR-scanner 
increases, the distribution of wealth concerning health care increases, and thereby 
the social sustainability of the MR-scanner increases. 

Internal social improvements 
This aspect is reffered by the authors as improving the social conditions of its 
employees within a company. This aspect is to some degree categorized within the 
Social Focal Area 'Ethical Production' because the Social Focal Area concerns having 
the social conditions of employees at least at an ethical responsible minimum. Issues 
like forced or child labor are issues that are not ethical and therefore should be 
improved (i.e. exiled) within the company. 

External social improvements 
The authors argue that a company should strive to improve the social conditions 
outside a corporation. This aspects supports the four Social Focal Areas 'Customer 
Health and Safety', 'Customer Comfort', 'Product Accessibility', and 'Contribution to 
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Society', as these Social Focal Areas all concern the social impact of the product on 
members of society that are outside the company. 

Tanzil and Beloff 
The article of Tanzil and Beloff (2006) provides a short overview of several 
sustainability indicators and metrics, especially developed for the chemical and 
manufacturing industry. Although focus of the article is on the development of 
indicators and metrics and selection criteria for this development, the authors 
summarize different corporate-level sustainability indicators and metrics for all the 
three dimensions of sustainability. As one of their inputs, the authors used 
information regarding community level sustainability indicators. The following social 
sustainability indicators were mentioned by the authors: 

Issues concerning Employee Workplace 
The authors mention five issues considering the workplace of an employee of the 
company: workplace conditions; employee health, safety and well-being; security; 
human capital development (education and training); Aligning company values with 
employee values. All five indicators are issues concerning the Social Focal Area 
'Ethical Production', because these indicators are concerning the social impact of the 
production of the product. 

Social impacts of operations 
This aspect concerns the social impact of the company's operations to the 
community. The issues from this aspect that concern the production of the product 
are placed within the Social Focal Area 'Contribution to Society'. Other issues within 
this aspect that are not related to the product are left away. 

Stakeholder engagements 
This aspect is about if the company engages its stakeholders in a social sustainable 
way, and will therefore not be considered. 

Quality of life in community 
This is more a company-related aspect, and is only relevant for product sustainability 
when the product in any way contributes to the community (e.g. by being 
innovative) or the production of the product increases the level of living (e.g. by new 
jobs). These issues are part of the Social Focal Area 'Contribution to Society'. 

Human Rights 
This aspect concerns the issue that the company respects the rights of the different 
members of society and is not product-related, therefore not of interest regarding 
product social sustainability. 

GRI Guidelines 
The GRI (Global Reporting Initiative) is a multi-stakeholder network of thousands of 
experts from many countries. These experts participate in GRI's working groups, use 
the GRI guidelines to report or contribute in other ways to develop the GRI reporting 
framework. The vision of the initiative is that reporting on the performance on the 
three dimensions of sustainability is as routine and comparable as financial reporting. 
The initiative focuses on reporting aspects of corporate sustainability including 
corporate social sustainability, and only a few product social sustainability categories 
are mentioned. The categories of corporate social sustainability fall under the Social 
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Focal Area 'Ethical Production', and the product social sustainability indicators 
developed by the initiative are discussed now: 

Customer health and safety 
This aspect can directly be found in the Social model, namely as the Social Focal 
Area 'Customer Health and Safety' . The health and safety aspects concerning the 
user of the MR-scanner are entailed by th is SFA. In this case, the user includes both 
the customer as the patient of the customer. 

Product and service labelling 
This aspect is about the issue if the information of the product is equal to the 
information requirements . This aspect is in the social model only regarding 
information about the safety aspects of the MR-scanner. The reason is that if a 
product lacks on this aspect and accidents and/or injuries occur, it has a negative 
social impact on the injured person. Information about functional aspects is 
considered as part of the functionality of the product. 

Customer privacy 
Although this aspect can be regarded as an aspect of product social sustainability, 
the aspect can't be found in the social model. During the interviews and brainstorms 
it became clear that customer privacy was not an issue regarding a MR-scanner, and 
could therefore be left away in the model. This aspect can play a role when other 
products are subject, it should be judged by the company if the aspect does play a 
role in it. 

Compliance 
This aspect is about the total monetary value of significant fines for non-compliance 
with laws and regulations concerning the provision and use of products and services. 
This aspect is more company-related than product-related and therefore this aspect 
will not be found in the social model. 

SIGMA Guidelines 
SIGMA is a partnership of three organisations: British Standards Institutions, 
AccountAbility and Forum for the Future. The partnership is giving Master Classes on 
the field of organizational sustainability and their aim is to provide practical advice to 
organizations and governments to make a meaningful contribution to sustainable 
development. Together with a number of organizational partners and a range of 
different stakeholders the partnership has piloted some guidelines for organizations 
concerning different susta inability issues, concerning the three dimensions of 
sustainability . The partnersh ip created a guide for sustainabil ity issues (website 
sigma) and a list of explanations and comments for common sustainability issues. 
The following social sustainability issues or categories of issues are mentioned: 

Ethical production 
Many sustainable aspects concerning ethical production are mentioned, examples are 
bribery and corruption; child labour; abuse or inhumane treatment at the workplace; 
diversity & opportunity. These issues all fall under the Social Focal Area 'Ethical 
Production'. 
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Accidents or incidents 
Accidents or incidents can be on the one hand part of the Social Focal Area 'Ethical 
Production' if it concerns the employees of the organisation . On the other hand it can 
be part of the Social Focal Area 'Customer Health and Safety' if it concerns the 
accidents or incidents by the customer that occurred because of use of the product 
by the customer. 

Accessibility to key services 
The aspect concerns the accessibility of communities to facilities as post offices, 
transport and medical help. The partnership states that as less accessible the 
facilities become, the greater the disadvantages will be for vulnerable groups like 
disabled people, older people and poor people. This aspect is translated in the Social 
Focal Area 'Product Accessibility' . 

Community Development 
This aspect concerns the company's effort to help governments and communities 
improving the educational, cultural, social, economic and environmental well-being of 
those communities. This aspect is a company-related sustainability issue in the 
guidelines, only if the product itself will improve communities on one or more of 
these well-being aspects it can be integrated within the Social Focal Area 
'Contribution to Society'. A MR-scanner contributes to society in a way that the 
product can be used to provide healthcare to the members of that community. 
Therefore this aspect is part of the Social Focal Area 'Contribution to Society'. 

Noise Pollution 
This issue concerns excessive noise that can cause annoyance, stress, sleep 
disturbance, and eventually degradation in overall health. This is a negative social 
impact that can also be applied to MR-scanners, because of the noise that the 
scanner produces when it is in use. Because this noise pollution doesn't necessarily 
have to be damaging but can also be only annoying and disturbing, this aspect falls 
under the Social Focal Area 'Customer Comfort'. 

Product Labelling 
This aspect is about the issue if the information of the product is equal to the 
information requirements. This aspect is in the social model only regarding 
information about the safety aspects of the MR-scanner. The reason is that if a 
product lacks on this aspect and accidents and/or injuries occur, it has a negative 
social impact on the injured person. Information about functional aspects is 
considered as part of the functionality of the product. The partnership also puts 
emphasis on the safety aspects of the product. 

Regeneration and Rebuilding Communities 
This aspect is regarded to be the same as the aspect 'Community Development', also 
mentioned by the partnership. The reason for this is that the aspect is concerning 
community development for deprived areas. 

Discussion paper Sherwin 
In 2002 an at that time employee of Ph ilips Design, Chris Sherwin, created a 
discussion paper and project proposal as means to initiate a project to entail social 
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sustainability aspects also in the sustainable design of a product, among the 
economic and environmental aspects. In the proposal are two short case study 
examples of how a total product sustainability assessment could look like. From 
these case studies the social aspects that were mentioned have been taken into 
account. 

Intellectual assets 
In the discussion paper this issue is about if the product contains any new skills or 
aspects. This can be directly translated to the Social Focal Area 'Contibution to 
Society', specifically to the social sustainability indicator 'Contribution to Science' 
which is about the innovative aspects of a product. 

Employment (meaningful) created 
This aspect is also directly found in the Social Focal Area 'Contribution to Society', 
but then specifically in the social sustainability indicator 'Increase level of living' as 
this indicator is about how the production of the product or the product itself 
increases the level of living by for example creating new jobs. 

More equitable/accessible 
This aspect is about what markets the product targets, so in what markets the 
product or access to the product is available. In the Social Sustainability Model this 
aspect can be found at the Social Focal Area 'Product Accessibility', specifically in the 
social sustainability indicator 'Product availability at emerging markets and base of 
the pyramid'. 

Raises awareness 
This aspect is also discussed by Sherwin in an article (Sherwin, 2004) where he 
explains that this aspect is about creating awareness of the customer concerning his 
or her environmental behaviour. Because this aspect is not about the social impact of 
the product on the different members of society but has a more environmental 
nature, this aspect is left out of consideration. 

Supplier issues (fairness) 
This aspect is about if the suppliers are not squeezed out in the total production 
process of the MR-scanner. This issue is an aspect of the Social Focal Area 'Ethical 
Production'. 

Shareholder goodwill 
This is more an economic aspect as it concerns if the product is sold and profitable 
thereby creating this shareholder goodwill. Therefore this aspect is left out of 
consideration. 

Customer satisfaction 
This aspect has a somewhat economic perspective, as it is about the product being 
purchased and being successful. It will not be directly found back in the Social 
Sustainability Model. 
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Appendix 12 Market pyramid 

Sustainability is a business opportunity in aU maric:et"S 

••• 

Markets Workl p-0pulation Philips focus 
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Appendix 13 Customer perception interview format 

Vind u deze indicator belangrijk? 

Duurzaamheidsind icator Argum entatie 

Zeor 
Of>b•l- ijk Bol;oogrijll 

z-
Onbelangrljk belan~k 

Energieverbruik van de MR scanner 

Gewicht van de MR scanner <hoeveelheid 
rnaleriaatgebruik) 

Hoeveelheid verpakkingsmaterialen van de MR 
scanner (voor transport van de scanner) 

Aanwezigheld schadeUJke I mllieu-i'el&11ante 
stoffen 

Recycling en veiwljderlng van de scanner op een 
zo milieuvriendelijke manier laten verlopen 

Het proactief bezig zijn van het producerende 
bedrijf met vei ligheidsregulerlng belreffende de 

MR scanner 

Gezondheldsklachten van operators dOOf het 
gebrulk van de MR scanner 

Gezondheidsklachten van patienten door het 
gebrulk van de iv1R scanner 

Productbeschikb<iarheid van de MR scanner voor 
mensen ult tanden waar hel welvaartsnlveau erg 

la<ig ligt (bijv. Oerde wereld landen) 

Toeg<inkelijkheid van de MR scanner voor 
paUenten met fysieke of menlale tekortkomlngen 

(bijv. kinderen of mensen met clauslrofoble) 

Eth isch verantwoord gedrag van het bedrijf dal de 
MR scanner produceert {bijv. geen klnderarbeld 

or dwangarbeld) 

Ethisch verantwoord gedrag van de leveranciers 
van het bedrijf dat de MR scanner produceert 

{bijv. geen kinderarbeid of dwangarbeid) 

Operator comfort (bijv. last van geh,1iden van MR 
scanner) 

Patient t;0mfort (bijv. oomfortabele t<ilel om op le 
llggen, of ook getuld) 

Bijdrage van hat product aan de wetenschep 
(bijv . door innovatie op gebied van 

gezondheidstechnologie) 

Verhogen van de levensst<indaarden van mensen 
(l>ijv. door het creeren van nieuwe banen) 

Appendices 23 R.G.W. van der Sloot 



Tu I e technische universiteit eindhoven PHILIPS 
sen se and simplicity 

Appendix 14 List of Interviews 
Dale llllalVleMe Function Company 8ubjacl cf the lntervlaw Elabora1ad 

Sr. D~ AaM;til; Noise 
Philips Medical Systems 

17-11-2006 Geert.Jan Platte! Raductlon I Ecodeslgn 
(PMS. Best) 

Project dascripUon No 
Facittator 

Cathy McCalhy 
Antonio Artll!IO 

Danny Eveo-Chen 
Frank van de Ven 
Hans van der Wei 

Marika Willems 
Henny van Geffen 
Geen-Jan Ptattel 
Haim Folkman I> 

Hans-Joachim S1ark 

0&-12-2006 
Herman Meinders 

(Brainstorm .ioo.t Jacobs Partly Eoo-facililatas Philips Medical S)'51ems Social sustainabllky Indicators No 
Joos\ Spoerenbuflfo beside normal fun<:llOf'I$. {PMS. Be!!\) session) 
Kristine~ 

Li Ying 
Seija Kyhala 

Stefan Kreider 
TheoKeppet 
Ulrich Hove 

Walter Bleyen 
BertWolms 

RobwnOost 
TeroVlrta 
WlmBols 

22-12-2006 John Postelmans Consuhant Diagnostic Philips Medical System& Project description I Social Yes 
Imaging Systems {PMS, Best) Mllillllinability if1dicators 

MR Marketing Black Bell & 
Philips Medical Systems Project description 1 Marketing al 

0>01-2007 Jumjan van din Bremer Product Manager .Achieva 
(PMS. Best) environmemal aspects 

No 
XR 

25-01-2007 .loop van den Heuvel Ponfollo Manager 1. 5T 
Philips Medical Sysiems Markeling al environmental Yes 

(PMS. Best) indicators 

Philips Medical Syslems 
Mark&ling of sustalnabllll)I 

26-01-2007 Maurits WolleswinlcBI Portfolio Manager 1. OT 
(PMS. Elll5t) 

inmcators I Social sust!irrability Yes 
indicators 

Philips Medical Systems 
Marketing of sustalnabllty 

31-01-2007 Mart van L-.-i Account Manager 
(PMS. Best) 

indicators I Social sustainability Yes 
indicators 

ll-02-2007 
Pieter Velheijen/ Eindh~ Un~of 

(Brainstorm Students Social sustainability indicators Yes 
li8SSion) 

Mariiri ven de Ven T eohoology (TUJe) 

Philips Medical Sys1Bms 
Matkeling of sustalnabllry 

19-02-2007 Sjef Gulpers Account Manager 
(PMS, Ele5t) 

incicalors I Social sustainability No 
indicators 

21-02-2007 John Postelmans Consuttant Diagnostic Philips Medical Syslems Social sustainability indicators Yes 
Imaging Systems (PMS, Best) 

27-02-2007 Hans Schnalar 
Sr. Dirtlciof Quality & Philips Medical Sys1ems Social sustainabilfty indicators No 

Regulatory (PMS, Best) 

02-03-2007 
(Short A PhO and a prof- frcm PhD/ Pbilip!; Medil;al S)'Siem:; I 

Social sustainabijity indicators No brainstorm 1he University of Bath Prof- Uni~ofBath 
S86Si0n) 

L.Jlrl,(;10( !;!!. _ _.,, _,_, 
Social sustainability indicator.; 1 

13-03-2007 Ingrid Zeeger.; 
Business Development Philips Corporate Sustainabifity Martreting possib~rties of No Marketing & New Business Oflice (Elndhollen) sustainability Indicators 

Initiatives 
MR Marketing Black Bell & 

Philips Medical Syslems 
29-03-2007 Jul11]an van den Bremer Product Manager Achleva (PMS, Best) Social sustainability indicators No 

XR 

05-04-2007 C. van Rijswipc Radiologist Leids Unlver.iitllir Medisd! Social sustainability indicators No Centrum (LUMC, Leiden) 

05-04-2007 P. van den Boogaard MRI Operator 
l.eids Univer.;it!llir Medisd! 

Social sustainability indicators No Centrum (LUMC, Leiden) 

05-04-2007 W. Verduyn 
Manager Department Leids Unlversltair Medlsdl Social sustainability indicators No Radiology Centrum (LUMC, Leiden) 

10-04-2007 Petra Beekmaos MR MB!Com MaPager 
t'nitlps M80lcal Sys1Bms Marketing possibilitl8S of 

Yes (PMS. Best) sustainability indicators 
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12-04-2007 G.L. Gult Radiologist Kmnemer Gastliuis Customer perception inteM&w Yes (KG, Haarklm) 

12· 04-2007 
Maarlje vim Pommeren and MRI Operator.; 

Kennemer <loasthl~S Customer perception inteMew Yes Eliza Meljer (KG, Haartem) 

12-04-2007 Jacques van der Peet 
M!111ager Department Kennemer GllSlhuis 

Customer perception interview Yes Radiology (KG, Haarlem) 

Philips MedK:al Systems 
Marketing possibilities ol 

16-04-2007 Robbert Maeye- Aroount Manager 
(PMS. Best) 

sus!ainabi~!y indicators I Contact No 
persons 

17-04·2007 Ttiomas te lloekhorst Radiologist 
Canislus Wllhetmina Zlekenhuls 

Customer perception inlilfview Yes (CWZ, Nijmegen) 

17-04-2007 Sjaak \llln den Boogaard MRI Oper.ator 
Canlslus Wilhelmina Zlakenllul$ 

Customer perception interview Ye5 (CWZ. Nijrnegen) 

17-04-2007 Ton Litjes 
Manager Oepa11ment Canislus Wilhelmina Zlekenhuls 

Customer perception interview Ye5 Radiology (CWZ. Nijmegen) 

17-04-2007 Jos Verbruggeo Patient 
Canlslus Wilhelmina Zlel<enhuls 

Customer perception interview Yes (CWZ. Nijmegen) 

23-04-2007 Peter Bergmans MRI operator DiaSana (Mill) Customer perception interview Yes 

23-04-2007 Diel< Veodrink Radiologist OiaSana (Mill) Customer pen;eplion inte<view Yes 

03-05-2007 T oos Schakel Environmental depar1me11t 
Onze Llev& VroooN& Gasthuls 

Cust0"1ef perception interlliew Partial (OLVG. AmslMdam) 

03-05-2007 J<l6 Wei;\er Physician 
Onze Ll8118 Vrouwe Gasthuls 

Customer perception interviwf Pllrtial (O..VG, Amslefdam) 

03-05-2007 Technician Teohoician 
Onz.a Ll8118 Vrouwe Gasthuls 

Customer perceplian interview Partial 
(0..VG. Amstel'dam) 

22-05-2007 Erik Rarisctiaert RadiolQgist 
JerOB11 Bosch ZMkenhuis 

Customer pen:eption ill1efview Yes (JBZ. 's-Hertogenbosch) 

22-05-2007 Harrie Dirksen 
Head of Department Jeroer1 Bosch Ziekenhuis 

Customer perception interview Yes 
Radiology (JBZ. 's-Hertogenbosch) 

22-05-2007 i<arin Oomen MRI operator 
Jer0811 Bosch Ziekenhuis 

Customer perception interllleW Yes (JBZ. 's-Hertogenbosch) 

24-05-2007 Henk Schoerimaken; Team leader Radiology AcadenWsdl Ziel<enhuis 
Customer perceptiorl illterview Yes Maastricht (AZM) 

24-0$-2007 Ralph GMllen Technlcal Engineer Academisch Ziekenhuls CUS!amer perception inte<lllew Yes 
Maastncht CAZMJ 

29-05-2007 HansE~ 
MR Health and Safety Philips Medical Systems Customer perception inte<lliew No 

director (PMS.Best) 

31-05-2007 Jan Veldhuls H~ of Unit Radiology Geldetse Valle! (Ede) Customer perception intetlliew Yes 

31-05-2007 Janine van Soe&t Operator Geldetse Valle! (Ede) Customer perception intetlllew Y1,1s 

31-05-2007 Radiologist Radiologist Gelderse Valle! (Ede) Customer perception lnterlllew Yes 

Sr Designer Acoustic Noise Philips Medical S'{Slems 
01-06-2006 Geert-Jan Platte! RedliClloo l Eoodeslgn (PMS, Eles1) 

Product pertonnance on SF As No 
Facililator 

~06-2007 lne Guk:helaar Department Manager MRl-oat1trum ('s-Hen.ogenbosch) Cusiomer peteeptlon intetlliew Yes 

07-06-2007 C. van Rljswijk Radiologist Leids Universi!air Medisch Customer petceptlon interview Yes 
<Aotl\Jm (LUMC, Leiden) 

07-06-2007 P. van den Boogaatd MRI Operatot 
Leids Universi1air Me!lisch 

Customer perc;ip!lon interview Yes 
Oeotrum (LUMC. Leideo) 

07-06-2007 W. Vercluyn Manager Oeparttnent LeiOs Universitair Medisch Customer perception inteM&w Yes 
Radiology Certtrum (LUMC, Leidel!) 

03-06-2007 Koen Brakal Radiologist St. Arma ZH!kenhuis Customer perception intsrW.W Yes 
(Geldrop) 

03-06-2007 Ploegmakers & Verstappen MRI Operatin St. Anna Ziekenhuis Customer perception in1erlliew Yes (Geldrop) 

03-06-2007 Ton Thijssen M11nager Oeparlment St. Arina Zlekerihuis Customer perception interview Yes 
Radiology (Gel drop) 

26-06-2007 Pwa Beekmans MR MarCom Manager Philips Medical Systems Marketing possibililies ol 
No 

(PMS, Best) sustainabi li ty Indicators 

03-07-2007 Joseph Benrnair 
F;etd Marl<elirig Manager f'hitips MedK:al Systems Marketing possibllttles ol 

No Europe (PMS. Best) sustalnabl 11 ty Indicators 
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Appendix 15 List of elaborated interviews 

1 22-12 John Postelmans (internal) 
2 17-01 Mark van Leeuwen (internal) 
3 25-01 Joop van den heuvel (internal) 
4 26-01 Maurits Wolleswinkel (internal) 
5 19-02 Sjef Gulpers (internal) 
6 10-04 Petra Beekmans (internal) 
7 12-04 Radiologist KG 
8 12-04 Operators KG 
9 12-04 Radiology department manager KG 
10 17-04 Co-owner DiaSana 
11 17-04 Radiologist CWZ 
12 17-04 Operator CWZ 
13 17-04 Patient CWZ 
14 17-04 Strategic purchaser CWZ 
15 23-04 Operator DiaSana 
16 23-04 Radiologist DiaSana 
17 03-05 Interview Intensive Care department at OLVG 
18 22-05 Radiologist JBZ 
19 22-05 Radiology department manager JBZ and operator JBZ 
20 24-05 Team leader MR AZM 
21 24-05 Technician AZM 
22 31-05 Head of unit MR Gelderse Vallei 
23 31-05 Operator Gelderse Vallei 
24 31-05 Radiologist Gelderse Vallei 
25 07-06 Department manager LUMC 
26 07-06 Radiologist LUMC 
27 07-06 Operator LUMC 
28 11-06 Radiologist St. Anna 
29 11-06 Operators St. Anna 
30 11-06 Department manager St. Anna 
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Appendix 16 Elaborated Interviews 

Interview 1 22-12-06 

John Postelmans 
Consultant Diagnostic Imaging Systems PMS 

[Introduction to the research J 

1.1 Kunt u uzelf introduceren en iets vertellen over uw positie in het bedrijf, uw 
taken en verantwoordelijkheden? 
Mijn achtergrond is 20 jaar ziekenhuiservaring, werkende op de radiologie 
afdeling en als medisch technicus voor de cardioloog. Vanuit de functie 
radiologisch laborant. Daarnaast heb ik een elektrotechniek opleiding gedaan, 
HTS, i nformatietech nologie. Mijn scriptie was de omzetting van de analoge 
naar de digitale rontgenafdeling. En daar de IT aspecten van, dus image, 
storage and distribution . Mijn functie hier is die van consultant, focus op de 
eindgebruikers waarbij mijn belangrijkste taak is om als integrator te 
functioneren voor alle modaliteiten die Philips aangeeft, dus Philips als totaal 
oplossingsprovider. Gericht op de werkomgeving van de eindgebruiker. Wat 
een gemiddelde kl ant hier bij het Customer Visit Centre hier doet is .. Meestal 
hebben zeal 1,5 a 2 jaar onderzocht wat ze ongeveer willen hebben. En als ze 
hier komen willen ze bewijs hebben van dat dat wat ze verwachten binnen 
hun diagnostische omgeving wat ook voldoet aan hun verwachtingen. Daar 
hebben we allerlei specialisten voor als productmanagers en fieldmarketeers. 
Een deel van mijn taak is om ze tijdens mijn sessies, rondleidingen door het 
eve, te ondervragen hoe hun patientenstromen zijn. Hoe hun combinatie van 
onderzoeken zijn, de onderzoeksmix, dus de flow in het ziekenhuis. En hun 
onder de aandacht brengen wat we nog meer zouden kunnen bieden, dus 
eigenlijk in commerciele termen het upsellings proces. En proberen empathie 
te kweken bij de klant en hun potentieel gevoel van bezorgdheid - heb ik wel 
de juiste keuze gemaakt - weg te halen en ervoor te zorgen dat zij overtuigd 
worden van het gelijk van hun keuze. Ik probeer er ook zo goed mogelijk 
achter te komen hoe de processen bii de klanten verlopen. 

1.2 Wat voor mensen komen hier allemaal op bezoek bi} het Customer Visit 
Centre? 
Een belangrijke groep bestaat uit maatschappelijk hoog geplaatste mensen die 
op zoek zijn naar liefdadigheidsprojecten waar zij in willen investeren. 
Daarnaast komen natuurlijk, ongeveer de helft van de bezoeken, kopen en 
apparatuur bekijken en kijken wat de apparaten allemaal kunnen . Daarnaast 
kunnen interne medewerkers van Philips komen kijken, maar ook journalisten. 
Van alles komt hier langs. Bij journalisten verschuift mijn taak natuurlijk om 
de brand image van Philips te promoten. En dan kan het sustainability verhaal 
natuurlijk een integraal onderdeel zjjn van het verhaal. 

1.3 Is dat het OJJ dit moment al? 
Dat is al vele iaren binnen Philips. 

1.4 Gebruikt u sustainability ook bij de gesprekken met die medici over de 
aooaraten? 
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Oat komt er meestal niet van. Oat hangt er een beetje vanaf waar ze vandaan 
komen. Als het West Europezen zijn , hier meer dan 80% van wat langs komt, 
is het meestal niet van toepassing. Deze zijn puur commercieel gefocusseerd 
op de uitbreiding van hun afdeling. Functionaliteit gaat het altijd om, naast 
budgetkwesties. Sustainability is daar niet een hot issue. Komen er bezoekers 
uit bijvoorbeeld China, India, Pakistan en Afrika, dan wordt sustainability wel 
een belangrijk verhaal. Van die kleine instellinkjes uit die landen komen niet 
voor die hele dure systemen, deze komen voor andere zaken., Dan komt 
sustainability hard in en is het belangrijk dat wij kunnen uitleggen wat we 
kunnen betekenen in de sustainability omgeving . Dan kom je ook op subsidies 
en het uitzenden van studenten om lokaal onderzoek te doen en dat 
studenten mee kunnen helpen bij het ontwikkelen van microdiagnostisch 
apparatuur. Oat zou bijvoorbeeld kunnen zijn een digitale camera gekoppeld 
aan een PDA, een PDA met communicatiemogelijkheden zodat iemand van 
bijvoorbeeld een huidkanker wat in bepaalde gebieden veel voorkomt, een 
foto maakt en doorstuurt naar een kenniscentrum en daar besloten wordt wat 
voor actie er genomen moet worden. Om de grote afstanden toch te kunnen 
overbruggen. Oat men mogelijkheden krijgt die nog niet bestaan . Ze komen 
dus niet shoppen. Het meewerken aan het opzetten van een goede 
gezondheidszorg, dan praat je over een stukje sustainability. 

1.5 Val/en India en China onder emerqinq markets? 
Ja. China, India, Rusland en Brazilie, dat zijn de vier ge"identificeerde snelst 
groeiende economieen op het ogenblik en per definitie voor Philips emerging 
markets. Daar speelt sustainability een grote rol. 

1. 6 Mijn onderzoek is eigenlijk gericht op product sustainability, dus kijken wat 
een product toevoegt of afbreekt aan de maatschappij en haar /eden. Een dee/ 
van mijn onderzoek is het ontwikkelen van Social Focal Areas. Een dee/ 
hiervan is dat ik ga kijken wat het product in dit opzicht kan betekenen voor 
de klant. Weet u hier nag aspecten voor? 
Misschien gebruiksvriendelijkheid. Binnen de diagnostische wereld is veiligheid 
natuurlijk een hot item. We hebben het over MRI, radiofrequent, 
magneetvelden. Je deponeert wel energie in een patient, en ook daar zijn 
wettelijk grenzen aan gesteld. De veiligheidsaspecten zijn totaal anders bij 
MRI dan bij rontgen. Het probleem bij MR is bedienbaarheid, dus hoe 
makkel ijk is een apparaat te bedienen. Het is per definitie een ingewikkeld 
apparaat. Wat wij proberen te doen is het apparaat zo in te richten gezien de 
interactie, dat het voor een laag opgeleide operator zo makkelijk mogelijk 
gemaakt wordt ten aanzien van mogelijke fouten die gemaakt kunnen worden. 
Ik weet niet of dit met sustainability te maken heeft, het is het voorkomen 
van fouten, dus indirect heeft het toch wel raakvlakken . 

1. 7 Oke. Even over sustainability, bent u van mening dat gebruiksvriendelijkheid 
een aspect is van de social sustainability van een product? 
Oat is een kwestie van hoe definieer je jouw project. En welke definitie van 
sustainability wil je hebben. Als het gaat over hoe gebruik je een MR systeem 
in een ruraal gebied in weet ik veel waar, dat is in mijn perceptie de echte 
vorm van sustainability. Verder kun je wel een groene firma zijn, dan heb je 
het over verpakkingsmaterialen, veiligheid, het recyclebaar zijn van 
materialen. Oat doen we al vele iaren en dat is een vanzelfsprekendheid. 

1.8 U doelt meer op het de emerging markets, en daar een soort van sustainable 
omgeving voor creeren zeg maar. 
Precies. Oat zie ik echt als sustainability . Oat is de echte sustainability in de 
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perceptie. De rest is qewoon qreen company. 
1.9 Het zijn van een aroen en aoed bedrijf dat haar omaevina niet afslooot.. . 

Inderdaad, een niet vervuilend bedrijf. Je hebt de mensgerichte en de 
milieuomgeving gerichte sustainability. Dus het is belangrijk waar we het over 
hebben. 

1.10 Ja dat is oak zo, je hebt natuurlijk als bedrijf oak een plaats in de 
maatschappij en je wilt deze oak niet afbreken. Oat is natuurlijk oak 
sustainability. 
Ja dat is ook zo. 

1.11 Bijvoorbeeld de panorama 1. OT is speciaal ontworpen voor mensen met 
diabetes kloot dit? 
Nee dit klopt niet. De panorama is een MRI apparaat wat zo ontworpen is dat 
het apparaat makkelijker aanvaard wordt door de gemiddelde patient. Een 
normaal MRI apparaat daarvan is de gemiddelde perceptie dat het een tunnel 
is waar men in verdwijnt . Dat roept angst-, on rust- en claustrofobische 
gevoelens op. Dat betekent dat het heel lang duurt voordat de patient 
gescand wordt, omdat men deze eerst gerust moet stellen. Bij de panorama 
heeft men aan de zijkanten veel meer ruimte, dus minder claustrofobie en ook 
meer mogelijkheden voor onderzoek, nu kan de patient zijn of haar arm 
bewegen. Over sustainability weet ik niet precies waar daar de raakvlak mee 
is. 

1.12 Ik bedoel eiqen/ijk oak voor de wat qezettere mens, eiqen/ijk de dikke mens. 
Ja omdat je links en rechts meer ruimte hebt, past de patient er ook 
makkelijker in dan in een cilinder, dat snap je natuurlijk wel. Maar dat is een 
bijkomstigheid, daar is hij niet speciaal voor ontwikkelt. 

1.13 Maar is hi} dan ontwikkeld voor claustrofobische mensen? 
Hij is ontwikkeld omdat hij een aantal onderzoekstechnische voordelen heeft, 
en hij is meer efficient. Het biedt een uitbreiding op 
onderzoeksmogelijkheden, dan denk ik aan dat je bijvoorbeeld de arm van de 
patient bewogen kan worden. De toegankelijkheid tot de patient is makkelijker 
zodat allerlei interventieonderzoeken, allerlei verrichtingen makkelijker uit te 
voeren ziin daar qaat het eiqenliik om. 

1.14 Maar oatient comfort is eiaenlijk een bijzaak ... 
Patient comfort is in het totaal design altijd een onderwerp . Dus wordt wel 
degelijk ook meegenomen maar is een secundair ontwerpeis. Achter patient 
comfort zit meer, namelijk als een patient zich comfortabel voelt, is ie rustig, 
een rustige patient is relaxed en die luistert goed naar instructies, volgt 
instructies goed op. De laborant heeft het makkelijker en kan beter zijn werk 
doen en kan betere plaatjes maken, dus de arts is weer happy. De patient is 
eerder klaar en ook happy. We zijn tot de conclusie gekomen dat als je een 
patient zo snel mogelijk zo kalm mogelijk kunt maken, dit ten goede komt aan 
de patienten doorstroom . Ziekenhuizen kijken wel steeds meer naar de totale 
omgeving van de patient. Dit is wel een trend aan het worden, dat de 
ziekenhuizen gaan kijken hoe de patient nu eigenlijk door het hele ziekenhuis 
loo pt. 

1.15 Zou je dat oak niet als sustainability kunnen zien? 
Niet in de terminoloqie van Philips. 

1.16 Wat is dan eiaenldk orecies de terminoloaie van sustainability van Philips? 
Dan denken we aan emerging markets, dus op en breed maatschappelijk vlak 
significant proberen bij te dragen aan gezondheidszorg en het welbevinden 
van de mens zo'n hooq abstractieniveau is dat. De maatschappii als qeheel 
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en niet de patient als individu, want de patient als individu is automatisch 
onderdeel van die maatschappij. Het is dus heel belangrijk welke sustainability 
je pakt; gaan we maatschappelijke sustainability in of gaan we technische 
sustainability in . Dus qreen machine of denken we aan de maatschappij. 

1.17 Oke, maar met technische sustainability bedoelt u dus alleen het groene, 
milieuvriendelijke? 
Ja. Precies. Dat is wat een product kan bijdragen aan de maatschappij. Kijk of 
een T-shirt gemaakt is door kindertjes daar hebben we het nu niet meer over. 
Die fase zijn we al lang voorbij. We denken aan heel andere zaken. Als we 
denken aan sustainability denken we aan bevolkingsgroepen die niet of 
nauwelijks toegang hebben op gezondheidszorg in al zijn sociale en technische 
aspecten zoals wij die in West Europa bijvoorbeeld gewend zijn. Dus hoe 
kunnen wij bijdragen aan de verhoging van de gezondheidszorg in emerging 
markets. Het gaat om groepen die helemaal geen toegang hebben tot 
bijvoorbeeld bepaalde diagnostische mogelijkheden. 

[Closure] 
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Interview 2 17-01-07 

Mark van Leeuwen 
Accountmanager 

Hubert van Slagmaat 
Quality and Regulatory manager key market Benelux 
[Introduction to the research} 

2 .1 Kunt u uzelf introduceren en iets vertellen over uw positie in het bedrijf, 
uw taken en verantwoordeli;kheden? 
Mijn naam is Mark van Leeuwen . Ik ben accountmanager van Philips 
Medical Systems. Dat betekent dat ik commercieel verantwoordelijk ben 
voor een gedeelte van Nederland voor de verkoop van a lies, van 
eenvoudige rontgenapparaat tot MRI en noem maar op . Dat gaat in tonnen 
tot miljoenen. Dat zijn trajecten die so ms enkele maanden maar meestal 
jaren kosten. 

Mijn naam is Hubert van Slagmaat. Ik werk bij de quality and regulatory 
afdeling van de key market Benelux, zeals dat tegenwoordig heet. Ik heb 
het stukje kwaliteit en regulatory, een ander iemand gaat meer over best 
improvements richt . En bij mijn vak hoort het stukje sustainability ook bij . 
Hier in het gebouw hebben we ook een milieuafdeling en vanuit daar is 
toch wel duidelijk de richting aangegeven dat milieu een aandachtspunt 
gaat vormen, een speerpunt in onze reclamecampagne, van Philips 
Nederland, maar ... 

2.2 Daar zou ons werk dan ook van nut kunnen zijn natuurlijk 
Ja. Ik lees hier iets over sociale sustainability ... 

2.3 Oat klopt. Oat is onderdeel van ons project om daar invulling aan te geven 
en geef daar eens handen en voeten aan. 
Dat zijn dingen als ethische verantwoord produceren, de Ambient 
Experience dus comfort voor patienten, maar ook voor personeel. 

2.4 ((Uitleg GFAs en Green Flagships)) .. . Naast deze ecologische dimensie is er 
ook een sociale dimensie. Die dimensie ga ik in kaart brengen en dan ga ik 
kijken wat klanten belangrijk vinden en dan kijk ik of er dingen spelen bij 
die klanten en dan ga ik kijken hoe je dat naar de klant kan brengen, war 
de aangrijpingspunten liggen. Daarom zijn we ook hier, om te kijken wat 
er nu gebeurt aan marketing daarover en wat er gedaan kan warden. Mijn 
eerste vraag is wat zijn de verschillende klanten van de Business Unit MR. 
Deze BU gebruik ik als scope voor mijn project. Een vorige afstudeerder 
heeft een aantal verschillende klanten gei'den tificeerd met allerlei 
stakeholders bij het aankoopproces voor een MR-scanner. Ik wilde van 
ju/lie graag horen wat voor verschillende ziekenhuizen er zijn in 
Nederland? 
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In Nederland heb je gewone streekziekenhuizen, daarnaast heb je een stuk 
of acht academische ziekenhuizen en daarnaast heb je ook nog de prive 
klinieken. Die klinieken zijn er in kleine mate, maar ze zijn er wel en zullen 
de komende jaren toenemen. Oat zijn denk ik de drie belangrijkste 
categorieen . Een andere a pa rte categorie waar we de laatste tijd 
gesprekken mee aan het voeren zijn, zijn de universiteiten. Psychologie 
bijvoorbeeld. Je zou denken hebben die dan zoveel geld voor een duur 
MRI-svsteem ia. 

2.5 Oke. En hoe ziet ju/lie organisatie er onaeveer uit bij GSS? 
Waar we hier zitten is onderdeel van GSSI, Global Sales and Service 
International. Wij hebben hier zes accountmanager in Nederland, ik ben er 
een van. Op het moment dat ik via mijn contacten in diverse ziekenhuizen 
in Nederland hoor dat er een MR-scanner nodig is, dan definieer ik de DMU 
voor dat proces. Daar zitten mensen in van allerlei hoeken. Die probeer ik 
in kaart te brengen. Dan ga je gesprekken houden en op het moment dat 
er echt technische vragen komen over het product, in dit geval de MR
scanner, haal ik er mensen van hier bij zodat ze kunnen praten over een 
systeem. Oat kan ik niet, gewoon niet van alle systemen. Dan geven we 
gezamenlijk een presentatie, gezamenlijk bezoeken afleggen. Dus ik ben 
erbii van eerste contact tot en met dat de eerste handtekening staat. 

2.6 En die bezoeken, vinden die plaats vanaf het eerste contact of hee~ u ook 
periodieke bezoeken? 
Ja. Doen we eigenlijk altijd. Deze maand bijvoorbeeld zit boordevol met 
allerlei bezoeken om het komende jaar door te nemen. En dan kijken we 
wat we het komende jaar voor elkaar kunnen betekenen. De relaties zijn 
heel goed, zodat we gewoon relaxed kunnen praten. Je hebt wel natuurlijk 
steeds meer te maken met Europese aanbestedingen. 

2.7 Oat houdt in dat heel Europa mee kan dinqen? 
Ja. Sterker nog, buiten Europa ook. Oat betekent feitelijk dat academische 
ziekenhuizen wettelijk verplicht zijn om alle aanschaffen boven de 
€200.000 exclusief BTW Europees aan te besteden. Oat is bijna alle 
apparatuur dat wij verkopen. Dus er moet een Programma van Eisen 
samengesteld worden bij het ziekenhuis. We hebben mensen boven zitten 
die voortdurend websites scannen en signalen van ziekenhuizen krijgen. 
Op het moment dat het ziekenhuis is aangemeld en wij zien dat op de 
website dan kunnen we bestek opvragen en op basis daarvan kunnen wij 
een aanbieding doen. Het enige nadeel is natuurlijk wel dat je maar een 
kans hebt met Europese aanbesteding, je moet meteen je laagste prijs 
inzetten. Het is geen spelletje heen en weer meer. Oat spelletje maakt het 
leuk maar dat is op dat moment weg. Perifere ziekenhuizen zijn nog steeds 
niet aanbestedingsverplicht. Al speelt er wel een rechtszaak daarna maar 
op het moment is dit niet. Wat je ook ziet is dat er in die aanbestedingen 
steeds meer nadruk komt te liggen op allerlei regelgeving en allerlei 
andere randvoorwaarden voor het leveren van de apparatuur; elektrische 
veiligheid, milieuzaken. ARBO-zaken worden ook steeds belangrijker. Oat 
is wel zo, ARBO-technische afdelingen zijn steeds meer betrokken in het 
aanschafproces. Ik zie ze steeds vaker verschijnen bij presentaties en 
dergelijke. Het mooiste is als we dat kunnen afdekken met iets van TADA, 
alsjeblieft. Want je kan wel zeggen ja, maar als je dan ja hebt geantwoord 
bij zo'n aanbesteding dan is het van waaruit blijkt het dan. Dingen als 
hoeveel kracht kost het om iets te verplaatsen van het apparaat. Het zijn 
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ook belangrijke dingen maar ze warden steeds belangrijker. Oat geldt ook 
voor stralingsveiligheid. 

2.8 En het product marketen op zich, hoe doe je dat? Die gesprekken ga je 
dan dus aan, maar dat is eigenlijk meer voor denk ik MR-systemen 
alaemeen, van heeft u noa zo 'n svsteem nodia? 
Kijk meestal is gewoon bekend dat men een MR-systeem wil kopen. Ik 
weet al van een ziekenhuis ongeveer wat ze willen, ik ken de speerpunten 
van het ziekenhuis en de mensen daar. Dan ga je gewoon het algemene 
traject in van het geven van een presentatie, op basis daarvan stelt het 
ziekenhuis een algemeen PvE op, omdat ze ook presentaties hebben gehad 
van concurrerende firma's. Dan wordt dan ingediend in Luxemburg, en als 
het niet Europees aanbesteed is sturen ze dat naar ons toe. Dan ga je een 
offerte opstellen en indienen, dan ga je heel dat traject doorlopen en dan 
volqen de bezoeken en dan qa ie heel dat proces doen. 

2.9 Kamen daar in principe ook de milieuaspecten in voor? 
Daar kan ik heel kort over zijn: nee. Nee. Oat is echt afgezien van als je 
het hebt over milieu stralingsveiligheid voor CT en bucky niet voor MR, als 
je dat bij milieu zou scharen, komt er niets ter sprake. Bij MR weten we 
ook de consequenties nog niet op lange termijn , we leveren nu twee 7.0T 
scanners en we weten dat je daar in ieder geval niet te lang bij mag blijven 
staan ook als technicus niet. 

2.10 Oke. En de open Panorama 1. OT, dat is een Green Flagship. Wordt dit ook 
aemarket als een Green Flaashio? 
Nee, met name in Nederland is men niet zo ge'interesseerd in 1.0T 
systemen . Omdat 1.ST is wel het minste wat men eigenlijk nodig denkt te 
hebben hier in Nederland voor een beetje beeldkwaliteit . 

2.11 Oke, nu hebben we van de 1.ST ook een Green Flagship kunnen maken. 
Daar zijn die mogefijkheden ook voor. 
Ja. Maar de 1.0T open is vooral voor prive-klinieken die vaak patienten 
hebben met claustrofobische aanleg. Pas in Amsterdam is er ook een open 
gekocht voor de kinderafdeling, inclusief de Ambient Experience. Juist voor 
deze kindjes. Oat was echt de aankoopoverweging. 

2.12 Nou kijk wij zoeken dus aangrijpingspunten voor marketing mogelijkheden 
voor milieu en duurzaamheidaspecten. Dus als ju/lie ideeen hebben horen 
we het araaa. 
Ja het punt is een beetje klanten hebben het niet over milieuaspecten en 
hebben concurrenten bijvoorbeeld brochures met deze aspecten, met grote 
groene stickers erop. 

2 .13 Nou op corporate doen ze wet campagnes maar voor de rest volgens mi} 
ook niet, en op productniveau ook niet. En op productniveau willen wij nu 
aaan inzoomen zodat de klant eerder kiest voor ons als voor een ander. 
Het is geen issue. Een klant gaat er eigenlijk vanuit dat het spul op een 
normaal en fatsoenlijke manier geproduceerd wordt en dat er geen 
gevaarlijke stoffen inzitten, daar gaat een klant eigenlijk standaard vanuit. 
En op het moment dat ik tegen een klant zeg van dit wordt hergebruikt en 
dit doen we zo . En vervolgens gaan ze naar de concurrent en die roepen 
hetzelfde. Oat is qeen unique sellinq point op dit moment. 

2.14 En bijvoorbeeld een Green Flagship dat dan veel minder energieverbruik 
heeft, is dat iets? 
Ja als jij echt hard kan maken voor systemen, dan zou dat misschien iet s 
kunnen zijn. Maar vergelijking met concurrerende systemen is niet te 
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realiseren, a Ileen op voorgaande systemen van Philips zelf. Het geeft 
natuurlijk wel een visie aan van Philips dat wij nadenken over het milieu. 
En een van de factoren waarom een klant bij Philips koopt, is ook gewoon 
het gevoel bij het merk.Je hebt een bepaald gevoel erbij. Je hebt er geen 
slecht gevoel bij . En voor een klant speelt dat ook mee. Net als dat 'Let's 
make things better' niet werkt bij klanten en 'sense and simplicity'slaat 
enorm aan. Ik denk dat het belangrijk is dat je dat bij een klant doet, een 
feel good gevoel geven. Maar dat ze echt op basis daarvan zullen kiezen? 
Nee. Het is een en-punt zeg maar. 

2.15 Dus bijvoorbeeld een soort van brochure, zodat men er over kan lezen. 
Ja juist. Bijvoorbeeld ia. 

2.16 Want dat is nu ook niet het aeval. 
Nee klopt. Dat zou .. . Ja. Net zo goed als ik wel eens denk van doet Philips 
niet aan ontwikkelingshulp of zo. Ik krijg ook wel eens een verzoek van 
een ziekenhuis dat ze iets nodio hebben voor een kliniek in Gambia. 

2.17 We hebben bijvoorbeeld ook stand-by knoppen zitten op machines om 
stroomverbruik te verminderen. Gebruiken ju/lie dat in aesorekken? 
Nee. Ik wist niet eens dat die erop zaten. Het zou pas echt tof zijn als 
iedere business line er zo over zou denken, en iedere business line er zo'n 
knop op zou zetten. En dat is shit bij Philips, het zijn allemaal hokjes. En 
MR is heel erg vooruitstrevend, al nadenken over de ontwikkelingen. En 
sommige hobbelen daar wat achteraan. Het is geen over de business lines 
policy van Philips om daar iets mee te doen. Om echt een stempel te 
drukken zul je dat echt door moeten trekken. Dan heb je integrale unique 
selling points. En dan krijg je dat gevoel wat een klant bij een bedrijf als 
Philips heeft dat versterkt kan worden. Dat even over de milieuaspecten, ik 
denk dat de sociale aspecten een stuk belangrijker zijn voor een 
ziekenhuis. Dan moet je ook kijken niet alleen naar het systeem, maar ook 
de omgeving van de radioloog bijvoorbeeld. Wij hebben bijvoorbeeld ook 
daolichtlampen voor de kamer van een radioloog. 

2.18 En GE en Siemens, leveren die ook die daglichtoanelen? 
Nee, daar zijn wij de enige in. Dat is ook nog heel vers. Bij het LUMC 
hebben ze deze daglichtpanelen. Dit hebben ze in een kamer, maar dit 
willen ze eigenlijk doortrekken naar de hele radiologieafdeling. Het is dus 
eigenlijk een lichtproject. Het punt is ook dat Philips Lighting haar eigen 
routes heeft en eigenlijk niet aan ziekenhuizen levert. Een ziekenhuis 
bestelt ook niet direct bij Philips licht, die gaan naar hun eigen aannemer 
toe. Philips heeft dus ook afspraken met die aannemers. Dat maakt het 
traject heel anders. Wij doen onze eigen installaties en dat doet Lighting 
niet. Het lijkt makkelijk maar om zoiets administratief in elkaar te steken is 
echt een ramp. 

2.19 Dus als ik het zo zie en hoor zijn het volgens jou vooral de sociale 
aspecten die de klant raken. Hoe ZOU je die dan promoten? In een 
brochure of .. 
In gesprekken. En wat je zegt met een klant naar een ziekenhuis gaan 
waar ze dat hebben. Ja. Dat spreekt het meeste aan. Of bijvoorbeeld bij 
Lighting kijken wat licht allemaal kan doen met een omgeving. Als je het 
hebt over sociale sustainability .. 

2.20 ((Verdere uitleg social sustainability)) 
Het punt is een beetje voor wie is het belangrijk? In een heel 
beslissingstraject zit niet een persoon, maar meerdere. En als je kijkt 
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ziekenhuizen moeten steeds meer concurreren met elkaar. Patienten lopen 
weg als je het niet goed doet en gaan naar een ander ziekenhuis, je 
verliest inkomsten etc. het is gewoon een bedrijf. Dus je wilt je als 
ziekenhuis op een gegeven moment gaan onderscheiden . Een cardioloog of 
radioloog wil zich onderscheiden door gewoon de beste technologie te 
hebben . Maar een directeur of iemand van de raad van toezicht is alleen 
maar ge·interesseerd in de uitstraling van het ziekenhuis, dus die is 
misschien veel meer ge'interesseerd in enorme productiedraaien. En een 
ander is weer misschien ge·interesseerd in zo laag mogelijk kosten maken. 
Dat is heel erg verschillend . Al die beetjes druppelen uiteindelijk wel tot 
een beslissing, maar al die beetjes zijn wel belangrijk. Het is dus niet te 
zeggen dit ziekenhuis heeft besloten vanwege dit of dat, alles telt mee. Het 
enige wat ik kan aangeven is als je kijkt wat is altijd belangrijk, dat is healt 
and safety altijd en comfort and efficiency. Deze komen in bijna ieder 
gesprek wel ter sprake. Ethical production, nee. Accessibility, die ene van 
toegankelijkheid verschillende soorten patienten heeft ook met comfort te 
maken. Dan zijn dit wat mij betreft de belangrijkste parameters, deze 
twee. 

2.21 Zijn we nu noq dinqen verqeten vo/qens ju/lie? 
Ik zou misschien de EMF bij zetten, dus de electronic magnetic field. Of 
andere dingen die met comfort te maken hebben. En MR-geluid is ook heel 
belangrijk. 

2.22 Oke. Dan nag een ding. Wat zijn vo/gens ju/lie de beslissingmakers bij een 
ziekenhuis voor de aanschaf van een MR systeem. 
Voor een MR. Dat verschilt per BU namelijk heel erg . Als je kijkt naar een 
radiologie afdeling, dan bemoeien de radiologen zich vaak met de big 
irons, dus de CT en MR etc. Als je kijkt naar MR dan zijn het de radiologen 
en klinisch fysici die vaak uiteindelijk beslissen. Vaak met de boodschap 
jullie zijn even duur als de concurrent dus het ligt niet aan inkoop, hij moet 
het maar uitvechten. Dus bii MR is de radiolooq toch wel de belanqriikste . 

2.23 En wat ziin dan de anderen, die oak meesoelen? 
Vanaf dit jaar gaat dat veranderen. Juist omdat ziekenhuizen steeds meer 
moeten gaan concurreren, wordt er steeds meer businessmatig gekeken 
naar investeringen. Dus het moment dat een afdeling zegt van wij willen 
dat en dat systeem hebben vanwege het feit dat ie deze technologie heelt 
etc., die tijd gaat de komende jaren verdwijnen. Er zal gewoon gekeken 
warden welke functionaliteit hebben wij als ziekenhuis nodig de komende 
tien jaar en op basis van een bepaald groeiscenario ( in markt en in 
ziekenhuiscapaciteit), Philips zeg het maar hoe kunnen jullie dat invullen? 
Vertel het maar. En dan kan de radiologie roepen we hebben een tweede 
MR nodig, maar dan zegt de business man nee nu niet en we kiezen toch 
voor Philips omdat we daarmee onze doelstellinqen kunnen halen . 

2.24 Gebeurt dat bi; a/le ziekenhuizen? 
Ja. Pas heeft ook een gemiddeld perifeer ziekenhuis aangegeven van ga er 
maar vanu it dat wij de komende jaren zo gaan groeien. En het OLVG in 
Amsterdam, die werken in Business Units. BU Radiologie staat een 
radioloog aan het hoofd, en die is ook meteen commercieel 
verantwoordelijk voor zijn afdeling. Dus als hij zegt ik heb een paar PCs 
nod ig, dan doet hij een voorstel naar BU IT, die vervolgens een voorstel 
doet en dan kan er van IT gekocht warden. Dus er wordt veel meer 
businessmatiq qedacht en daar qaan we naar toe. 
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2.25 Oat betekent dat die directe sociale aspecten steeds minder een rol gaan 
spelen. 
Tenzij een ziekenhuis zich wil onderscheiden. Op basis van bijvoorbeeld 
milieuaspecten. Ik denk dat zaken als Health and Safety en comfort en 
efficiency ook voor een raad van bestuur heel erg belangrijk zijn . Want het 
is voor een ziekenhuis ook moeiliik om personeel te krijqen. 

2.21 Oke. Krijg je we/ eens te horen waarom een ziekenhuis voor een bepaalde 
scanner kiest en niet voor ons maar een andere. Kan dat op basis van 
bijvoorbeeld patientcomfort? 
Nee. Wat ik meestal te horen krijg, is dat Philips toch altijd wel aan de top 
zit van het prijsniveau en dat het vaak toch de doorslag geeft, met name 
ook omdat de verschillen tegenwoordig tussen de scanners zo klein zijn. 
Dat zegt de inkoper dan tegen mij. Als je dan gaat praten op de afdeling 
dan blijken er toch ook wel andere factoren te hebben meegespeeld, maar 
dat zijn geen environmental of social aspecten. Ik denk nogmaals health 
and safety en comfort en efficiency dat kunnen doorslaggevende dingen 
zijn voor zo'n afdeling en dat we ons daar de komende tijd op moeten 
focussen. 

[Closure] 
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Interview 3 25-01-07 

Joop van den Heuvel 
Portfoliomanager Achieva I .ST 

[Introduction to the research} 

3.1 Kunt u uzelf introduceren en iets vertellen over uw positie in het bedrijf, 
uw taken en verantwoorde/ijkheden? 

Appendices 

Wat doe ik nou ... We hebben binnen marketing product managers. Product 
managers zijn mensen die tussen de markt en het product zitten, die 
proberen mee te helpen te definieren hoe nu een product eruit zou moeten 
komen te zien. Er zijn eigenlijk heel veel krachten: je hebt technische 
roadmapping, je hebt applicatorische roadmapping en je hebt commerciele 
roadmapping. Dat moet allemaal bij elkaar komen en er zijn resource 
issues; je kunt niet alles ontwikkelen wat je wil. Het is echt een krachtspel, 
dus je probeert neer te zetten wat voor producten er ontwikkeld zouden 
moeten worden. Oat is zeg maar een stukje wat we up-stream doen, 
richting de ontwikkeling. Tegelijkertijd als een product langzaam klaar 
begint te komen contacten met de landen houden, het introductieproces 
begeleiden, zeg maar je hebt het product nog niet klaar maar je bent er 
mee bezig, dan moet er door de Sales and Service organisaties in de 
verschillende landen ook al heel veel gebeuren. Daar zijn ze ook voor 
verantwoordelijk, dat heet release-for-sales procedure. En uiteindelijk als 
dat product dan in de landen en bij de klanten landt, dan zijn 
productmanagers en is marketing verantwoordelijk voor het ervoor zorgen 
dat de brochures en de verhalen en de messages er zijn, dat de sales
training er is, dat er op commerciele shows en op congressen aandacht is, 
dat we aanwezig zijn. In principe reclame maken richting directe klanten 
maar ook richting sales organisaties die het soms dan weer vertalen en het 
stokje oppikken. We doen geen directe verkoop, dat doen de sales en 
services organisaties. Dus marketing is eigenlijk de schakel dat valt tussen 
de plants of de BU MR, en de SS organisaties/eindklant, en dan die 
eindklanten, dat zijn er heel veel. Ik geloof dat ze hier zelfs in de brochure 
van de Achieva 1.ST in staan. Dat is eigenlijk de rol van marketing. Nou 
hebben we ons zelf georganiseerd toch niet applicatietechnisch maar 
producttechnisch. Er is een groep mensen die verantwoordelijk is voor de 
1.ST producten. Een heel belangrijk aspect is life-cycle business; hoe 
verdien je geld over de levenscyclus, dus service en upgrades. Dan hebben 
we nog nieuwe applicaties: 7.0T, CV en IT. Dat zijn een aantal groepen en 
ieder van die groep heet een portfolio. Als portfoliomanager ben je 
verantwoordelijk voor de systemen in dat portfolio, en dat is op dit 
moment de Intera en de Achieva, en de Achieva is het high-mid, high-end 
systeem. En de Intera is je value systeem met een lager prijskaartje maar 
toch zo krachtig mogelijk. Oat zijn de twee systemen in de portfolio. 
Portfolio management is dan eigenlijk niet alleen zorgen dat de marketing 
aspecten goed behandeld worden maar ook dat je breder kijkt, dat j e zelfs 
kijkt naar de topline en de bottomline. Contacten met de landen om te 
zorgen dat de salestargets en de volumes gehaald worden, dat het geld 
binnenkomt voor een bepaald product, maar ook dat we voldoende geld 
verdienen met de svstemen. Je kunt het svsteem wel verkooen maar de 

37 R.G.W. van der Sloot 



PHILIPS Tu I e technische universiteit eindhoven 

sense and simplicity 

marge, de winst, die moet je zo hoog mogelijk zien te houden. Dat is 
eigenlijk zo'n beetje de rol van een portfoliomanager. Er komt nog iets 
specifieks bij moet ik zeggen, en dat is dat de 1.5T is de grootste markt en 
dat zal nog wel even zo blijven en dat eigenlijk algemene zaken 
(workstation, softwarereleases) dat zit allemaal bij 1.5T, daar hebben we 
heel veel contacten met andere portfolio's, het heeft klassiek heel veel van 
het platformspul op zich . Elke portfoliomanager heeft product managers 
die aan hem rapporteren en de productmanagers die aan mij zitten die 
houdt zich beziq met de softwarereleases. 

3.2 En die sales en service departments waar u contact mee heeft, zitten die 
wereldwijd of waar bevinden die zich? 
Dat is wereldwijd, je zou je moeten verdiepen hoe dat plaatje eruit ziet. 
We hebben twee GSS-en; Global Sales en Service organisations. Dat 
waren er eerst veel meer: EMEA, LATAM, Australie, etc. Dat zijn er 
inmiddels twee geworden, dat maakt het makkelijker. Je hebt GSS NA; 
Noord-Amerika. En je hebt GSS I (International); dat is alles behalve 
Noord-Amerika. Eigenlijk hebben we dus maar contact met twee 
organisaties, toevallig gisteren een meeting in Amsterdam met de GSS I 
en daar zit dus een heel breed gezelschap, van een land als Belgie naar 
een land als Japan. De opdeling in tweeen is gekozen in het volume van 
verkooo: 50% Amerika en 50% de rest. Dus we hebben contact met hen. 

3.3 Mijn project gaat vooral over de high-end, de advanced market. Omdat het 
voor het project makkelijker is, pakken we Nederland of misschien 
Nederland en Belgie als target markt, een relatief volwassen, high-end 
markt. 
Dus dat heb je vooral geografisch gekozen, niet zozeer high-end want ook 
in Nederland wordt ook alles qua producten verkocht, van low-end tot 
high-end ... .. De markt in Nederland is best te vergelijken met de andere 
markten, het plaatje is iets anders; ik denk dat wij niet zoveel refurbished 
systems doen dan andere landen, in andere landen zie je wat minder high
end. Low-end is een product voor een lagere prijs, met wat minder opties 
en performance. Je beschermt ook je marges op je high-end producten 
door een low-end in je portfolio mee te nemen. Bij lowend kijken we dan 
vaak naar applicaties, bijvoorbeeld ivm veldsterkte. Met een grotere 
veldsterkte kan je bepaalde applicaties. Je bent langer voorbereid, en het 
kan zijn dat je dat als klant niet perse hoeft. Dus goed is goed genoeg en 
ik hoef niet zozeer een 3.0T of een open, ik ram die patienten erdoorheen 
en dan is het wel goed . Of bijvoorbeeld minder kanalen of minder moderne 
spoelen. Dat is eigenlijk het verhaal tussen low-end en high-end. Je hebt 
wel als portfolio manager low-end producten nodig om de prijs van je high
end producten te beschermen. Als je dat niet hebt, zul je zien dat het 
andere product langzaam toch erin zal groeien. Dus eigenlijk zet je 
verschillende producten neer met verschillende prijzen om de marges van 
de hogere producten te beschermen. Dat zie je ook bij televisies en MP3-
spelers. 

3.4 Als we deze markt onder de loep nemen, kunt u dan de verschillende 
soorten klanten noemen binnen deze markt? 
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Ja dat kan. Luxemburg is geen aparte entiteit. Belgie is totaal anders dan 
Nederland toch wel. Eigenlijk is het jammer dat je Duitsland er niet bij 
pakt, deze heeft toch ook weer een paar extra klanten. We kijken eigenlijk 
naar de typen ziekenhuizen. Dus niet zozeer naar klanten die bepaalde 
applicaties doen, dus bijv chirurgie of cardiologie of orthopedie. We kijken 
vaak naar classificatietermen voor ziekenhuizen. Van boven naar beneden 
kun je praten over in Nederland, Belgie en Duitsland: 
Universiteitsziekenhuizen, de streekziekenhuizen ( dus bijvoorbeeld Maxima 
[het kunnen ook een aantal ziekenhuizen zijn] zonder universiteit eraan 
gekoppeld), kleinere streekziekenhuizen (meestal erg lokaal in kleinere 
steden) . Dit is met name het plaatje in Nederland, het volgende komt veel 
in Duitsland voor, ook wel wat in Nederland: prive imaging centers. Is niet 
gekoppeld aan een ziekenhuis, dat is gewoon ergens een gebouwtje met 
een MR of CT scanner, met als doel zoveel mogelijk patienten te doen en 
die worden daar naartoe verwezen, de scan en diagnose worden gedaan 
en dan gaat de patient met de film verder naar het ziekenhuis. Dat is 
alleen met een MR of alleen met een CT scanner of vaak die twee. Dit zijn 
eigenlijk ondernemers, entrepreneurs. Die hebben we heel weinig in 
Nederland. Bijvoorbeeld in Mill zit een heel groot sportcomplex en daar 
staat een l.OT panorama en dat is eigenlijk een imaging center, dus geen 
ziekenhuis functie. Die heb je in Nederland en Belgie niet zoveel, wel wat, 
maar in Duitsland zijn dat er veel meer, bijna 40% van de totale vraag. 
Dan heb je eigenlijk nog een laatste klasse, een laatste streepje wat 
eigenlijk in Nederland aan het wegebben is maar er zijn er nog wel wat. 
Dat zijn de mobiles, de mobiele systemen . Dat wordt nou interessant met 
de 3.0T. Dat zijn eigenlijk geen vaste systemen. Die rijden van de ene 
naar de andere plaats naar ziekenhuizen die geen MR systeem hebben. 
Daar staan ze dan bijvoorbeeld twee dagen in de week staan en dan 
ergens anders weer. Inmiddels zijn MR systemen zo betaalbaar dat het 
minder voorkomt, maar eigenlijk moet je het toch als een aparte klasse 
zien . 

3.5 Er zijn toch ook van die grotere inkooporganisaties, die voor ziekenhuizen 
inkopen? 
Dat klopt, die heten GPOs: Group Purchasing Organisations. Die 
classificeren we niet als klant. Kun je jezelf voorstellen dat een ziekenhuis 
een systeem wil tegen een hele goede prijs en dat ze dan in 
onderhandeling moeten met Philips. Als ik nou een bedrijfje ga maken en 
zeg van weet je wat beste Philips ik zie dat er 10 systemen gekocht gaan 
worden op een jaar. Als ik die order binnenkrijg, beste Philips, wat voor 
prijs kun je me dan geven. En dan zeggen zij voor die tien orders kunnen 
we wel wat van de prijs doen. En dan doet die GPO dat ook bij Siemens en 
GE. Dat zijn dus Group Purchasing Organizations, die tussen de klanten 
Philips zitten. Die heb je niet zozeer in Nederland maar in Amerika zie je 
die wel veel. Dat zien we niet als eindklant, maar meer dan 
inkooporganisatie. In Europa zijn deze niet noemenswaardig aanwezig. 

3.6 Wordt het product daar we/ apart naar qepromoot naar die orqanisaties? 

Appendices 

Elk ziekenhuis of type klant heeft toch z'n specifieke wensen. Dus niet 
alleen in termen van producten maar in termen van requirements, dat 
maken we wel degelijk onderscheid tussen . We hebben geen aparte 
brochures voor de verschillende ziekenhuizen, nee dat hebben we niet. We 
hebben productbrochures. Je gaat dus wel kiiken van welke producten 
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worden nou meer door welke ziekenhuizen gekocht. Hier is wel verschil in, 
maar de benadering gaat vanuit de producten. Je ziet bijvoorbeeld dat 
imaging centers moeten steeds meer moeten concurreren en bijvoorbeeld 
vaak 3.0T systemen kopen. Per klantsoort kan wel gekeken worden welke 
systemen door hen meer gekocht worden dan andere. Bij een 
aankoopproces bij een klant heb je te maken met: de radioloog, de patient 
die gescand wordt, je hebt te maken met de operator die het systeem 
gebruikt en de laatste is de administrator, en dat is eigenlijk de inkoper 
van het ziekenhuis. Dus je hebt verschillende klanten in verschillende 
ziekenhuizen . De patient natuurlijk bij allemaal, operator ook, 
administrator heb je misschien niet overal of kan een dubbelrol hebben. 
Eigenlijk heb je te maken met mensen die een verschillende rol hebben in 
verschillende situaties. Dit is een beetje het plaatje. Dus die GPO's liggen 
daar zeg maar tegenaan. Vaak is de administrator iemand die in een 
ziekenhuis spullen inkoopt van pleisters tot grote aanschaf. 

3.7 Dan gaan we nu verder met de milieuaspecten van sustainability. De 1.5T 
is oak een Green Flagship. De voordelen op de green focal areas, dus bij 
deze het energieverbruik, warden deze oak naar de klanten gepromoot? 
Heel erg weinig. Deze discussie heb ik al een keer eerder gehad een paar 
weken geleden. Veel te weinig en ik zag het gisteren weer toen er een 
model was van hoe kun je nou je kosten (dus Total Cost of Ownership) 
optimaliseren, en dan komen er toch dingen als elektriciteitsverbruik en 
heliumverbruik heel moeilijk in. Dan gaat het vaak over patienten, hoeveel 
patienten ik kan doen, wat de tijd is van het scannen en ook de 
handelingen voor en na het scannen, gebouwkosten, hoeveel mensen dat 
er omheen werken, dus het heeft altijd een secundaire impact. Er zijn 
echter wel landen waarbij het belangrijk is. Ik denk in de Westerse wereld 
dat wij weliswaar steeds meer bewust worden van groene aspecten. Er zijn 
een aantal landen daar is het meer een issue, bijvoorbeeld waar helium 
schaars is of waar energie veel kost, of waar ruimte veel kost. In Tokio of 
zo, of in Afrika waar bijvoorbeeld helium moeilijk is te krijgen. Maar dan 
heeft het vaak niet zo veel mee te maken dat mensen ecologische 
aspecten belangrijk vinden, maar dan is het toch gerelateerd aan kosten of 
andere dingen. Ik moet het toch steeds zeggen want het is steeds zo. Het 
is belangrijk, maar er zijn altijd andere zaken die net eventjes daarboven 
komen. 

3.8 En de disposal van een product, zit dat in het kostenplaatje van de life
cvcle? 
Ja dat zit zeker in het kostenplaatje van de life-cycle business en als 
mensen een systeem kunnen kopen wat zeg maar een hogere waarde 
heeft naar verloop van tijd en als ze een systeem wegdoen dan zullen ze 
daar zeker voor gaan want dan hebben ze lagere afschrijving, kunnen ze 
eerder een nieuw systeem kopen of ze hebben gewoon minder kosten bij 
het wegdoen van het systeem en de aanschaf van een nieuw systeem. Het 
feit dat je systemen kunt refurbishen, dus terug kunt zetten in de markt 
tegen een goede prijs, goede functionaliteit is heel belangrijk en eigenlijk 
krijgen we te weinig systemen terug uit het veld om die refurbished markt 
te kunnen bevredigen. Dit aanbod hierin is natuurlijk afhankelijk van wat 
moqeliik is om teruq te nemen. 

3. 9 De verwijderkosten van het systeem, zijn kosten die bij de klanten in zijn 
olaatje komen, ontmantelkosten? 
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Nee die ziet de klant niet terug in zijn kostenplaatje, omdat Philips dat 
vaak voor hen doet. Dan zeggen ze nou weet je wat we halen en het 
systeem eruit en je krijgt er niks voor terug want wat er aan waarde van 
het systeem over is, is net voldoende om de verwijderingsbijdrage te 
betalen. Soms krijgen ze daarna nog 100.000-300.000 euro terug voor het 
svsteem. 

3.10 Nag even terugkomend op het energieverbruik van een systeem. Bij de 
1.ST is deze significant omlaag gehaald door het aanbrengen van een 
stand-by knop. Wordt dit verder nag gepromoot. 
De stand-by tijd ja. Ja dat gaan we doen, dit is nog niet rond maar of er 
wordt een spreadsheet gemaakt of een whitepaper, dit staat nog op de 
actielijst. Omdat het toch een hele interessante is. Het bewustzijn is er niet 
zo zeer bij de klanten en bij de sales organisaties, aan de andere kant is 
het zo dat als je zo'n white-paper hebt en je zegt moet je kijken de 
energiekosten zijn lager, dan wordt dan toch belangrijk gevonden en dat 
hebben we toch weer qoed voor elkaar. 

3.11 U zegt nu zelf automatisch van het groene aspect energie dat u gaat 
denken in kosten. 
Ja dat is toch vaak aan elkaar gekoppeld. Het hangt nu nog vaak tegen de 
kosten aan. Nog even iets, een tegenhanger van het verminderend 
energieverbruik door de stand-by mogelijkheid is dat er een andere 
aansluiting aan moet komen die weer meer energievereisend is. Maar ik 
denk dat het terecht is als je zegt dat het vaak tegen de kosten aan zit. 
Het wordt gezien en herkend, maar in relatie met kosten krijgt het meer 
draagvlak. Ik denk dat het heel hard kan gaan als er regels komen, EU 
regels of Amerikaanse regels voor energieverbruik of heliumverbruik. Dan 
gaat her hard, dan komt er een regel en zul je zien dat de industrie daar 
op springt en dat het meer een verkoopargument wordt. Pas dan krijg je 
een enorme drive. 

3.12 Ju/lie hadden nu al een idee om het energieverbruik te gaan promoten 
naar de klant. 
Ja. Ik denk dat het een soort paper wordt waarin staat oke moet je eens 
kiiken dit ziin voordelen, dit hebben we gedaan op jaarbasis. 

3.13 Maar dit wordt puur op financieel gekeken, er wordt niets van milieu 
bnaezet, of .. ? 
Ja, nou, dat zou ik natuurlijk kunnen doen maar, ja misschien moet je dat 
wel doen. De vraag is of het aankomt. Het kan in het verhaal passen, als 
je me vraagt wat is nou het belangrijkst. Mensen zullen vooral naar de 
kosten kijken . Maar dat is wel een goede, misschien dat het er gewoon 
bijgezet moet word en. Het is een kans voor bepaalde dragers. Dat is 
misschien toch wel een qoede. Ja. 

3.14 Het energieverbruik is natuurlijk makkelijk naar geld om te zetten voor de 
klant, weet u of er nag andere interessante ecologische voordelen of 
verbeterinqen zijn die kunnen warden gepromoot? 
Ja heliumverbruik is mogelijk nog wel iets waar mensen bewuster mee 
bezig zijn dan energieverbruik. Omdat helium schaars aan het worden is 
en elektriciteit er zat is. En mensen zijn niet zo bewust van het feit dat het 
gemaakt moet worden in centrales die dan vervuild zijn. Maar ik denk dat 
het besef dat helium schaars wordt, kosten zijn daar misschien wel 
secundair, leidt ertoe dat mensen gefocusseerd zijn op magneten die geen 
helium qebruiken, dat heet zero boil off. Daar zit wel helium in maar over 
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de life-cycle van het systeem verdamp je geen helium. In tegenstelling tot 
energie is daarover wel een besef omdat het echt schaars is. Daar heeft 
hog ere ecologische aspecten dan energieverbruik, wat bet re ft het 
bewustziin. 

3.15 Dus dat is een milieuasoect wat ;e ook sterk kunt benadrukken? 
Ja. Dat wordt als ik mij niet vergis ook wel gepromoot. Ja dat wordt zeker 
qepromoot, zero boil off. 

3.16 En bijvoorbeeld minder gewicht of minder verpakkingsmateriaal, speelt dat 
ook een rol? 
Ja alleen als het zou zijn dat een systeem ergens niet ge·installeerd kan 
worden. Door bijvoorbeeld als het systeem te zwaar is en men bij voorbeeld 
een extra gebouw moet worden gebouwd. Het is wel aantrekkelijk als er 
echte grote ruimtevoordelen worden gehaald. Gewicht alleen als het een 
belemmering is voor de installatie. Maar gewicht op zich niet. Compactheid 
is dus wel belanqriik maar qewicht niet. 

3.17 Dan is er ook noq de Green Focal Area qiftiqe en qevaar/ijke stoffen .. . 
Giftige stoffen ik denk dat daar ook de component van als er regels zijn, 
EU regels of Amerikaanse of internationale regels, dan zijn mensen heel 
alert. Ik denk ook wel dat het bewustzijn meer is dan bij elektriciteit. Als 
mensen weten dat er schadelijke stoffen inzitten dan zal het meer 
afschrikken dan dat het elektriciteitsverbruik veel is. Dan gaat het ook 
meer om de volksgezondheid. Mensen worden ook steeds meer 
gezondheidsbewust. Er zijn bijvoorbeeld ook nog steeds mensen die 
sterven van het 11 september incident in verband met asbest dat destijds 
gebruikt is. Mensen worden heel erg op de feiten gedrukt met betrekking 
tot schadelijk materiaal. 

3.18 Maar in de marketinggesprekken en communicatie doen dat soort dingen 
niet... 
Nee niet echt, dat moet je gewoon goed geregeld hebben. Het is wel heel 
vervelend als je het moet invullen en je valt door de mand, dus dat je er 
niet aan voldoet. Dan heb je een probleem. Maar als het niet in de tender 
staat en er zijn geen lokale regels, dan zullen ze er niet naar vragen en 
gaat men er vanuit dat het goed geregeld is en dat het niet abnormaal 
hoog is en er geen gekke dingen inzitten. Er wordt verondersteld dat je de 
reqels kent en dat ie qeen qekke dinqen doet. 

3.19 Wordt er eigenlijk ooit door klanten vragen gesteld naar aanleiding van 
milieuasoecten? 
Zelden. Dan zou je eigenlijk toch een keer een discussie moeten hebben 
met mensen van de GSS, accountmanagers of salespersons. Ik heb een 
jaar in Duitsland systemen verkocht en het is destijds een of twee keer 
naar boven gekomen. Meestal gaat het gewoon om kan ik patienten doen, 
wat biedt het systeem, wat zijn de unieke dingen. Klanten zullen niet gaan 
vragen van nou zijn er schadelijke stoffen gebru ikt. Dat hangt ook af van 
het soort klant, als je iemand hebt met geitenwollen sokken aan dan zul je 
die vraag eerder krijgen, maar anders zelden . 

3.20 Wordt er ook niet gevraagd naar ethische aspecten, zoals kinderarbeid en 
dergelijke? Dus de sociale aspecten? 
Daar wordt niet naar gevraagd en de reden is dat de systemen klassiek in 
Westerse landen gebouwd worden. En dat het hightech apparaten zijn. 
Daarom wordt het niet gevraagd . Het is een goede vraag, maar van MR 
systemen verwacht je niet dat het in elkaar gezet wordt door Chinezen die 
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onder druk qezet worden en dan niks verdienen. 
3.21 Weet u wat er bekend is en wat voor waarde de klant hecht aan 

productprestaties op gebied van milieu? Vanuit die stakeholders bij de 
ziekenhuizen. 
Ik denk dat die stakeholders daar ieder allemaal anders tegenaan kijken. 
De administrator zal er denk ik meer bewust van zijn . De patient denk ik 
minder en de operator zal zich misschien meer bewust zijn van het feit dat 
er schadelijke stoffen gebruikt kunnen worden of niet. Bij een operator is 
dat dus omdat deze het systeem veel aanraakt en er veel mee bezig is. De 
radioloog zal het worst wezen, die leest z'n plaatjes en die zal het worst 
wezen. Hoewel de radiologen lezen van films, maar er wordt steeds meer 
naar elektronisch lezen gegaan omdat het makkelijk is en sneller is. Maar 
je hebt dan ook geen film, plastic en chemicalien en toners nodig. Dat is 
wel een drive. Het is ook veel sneller. Maar voor de rest zal het hem ook 
worst wezen. Dus misschien dat het wel aardig is om te kijken naar 
allemaal die stakeholders en eens een keer daar ook een interview mee te 
doen. Pak die vier eens, want ze hebben toch allemaal een eigen insteek. 
Dan moet ie een keer met wat van die mensen babbelen. 

[Closure] 

Appendices 43 R.G.W. van der Sloot 



Tu I e technische universiteit eindhoven 

Interview 4 26-01-07 

Maurits Wolleswinkel 
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[Introduction to the research J 
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4.1 Kunt u uzelf introduceren en iets vertellen over uw positie in het bedrijf, 
uw taken en verantwoorde/ijkheden? 
Wat ik ben dat noemen ze dan business director of portfolio manager van 
alle open MR-scanners. We hebben net laagveld en midveld scanners 
uitgefaseerd, dus we hebben eigenlijk nog maar een product, dat is de 
hoogveld. Dit is de kracht van een magneet veld. MRI scanner worden 
gekenmerkt vaak door de magneetsterkte. Dus de panorama l.OT is de 
1.0 tesla panoramische product waar ik integraal verantwoordelijk voor 
ben in de zin van wat je dus in marketing termen een opsplitsing maakt 
tussen up stream en downstream. Upstream wil dus zeggen dat je dus 
definieert wat er in de toekomst ontwikkeld gaat worden en downstream 
wil zeggen alle activiteiten die te maken hebben om de sales organisatie te 
helpen om het product makkelijker te verkopen. Dat kan zijn brochures 
maar ook alle sales programma's etc. Dus die hele keten valt daar eigenlijk 
onder. Dus dat doe ik nu voor het open product, maar daarvoor was ik de 
projectleider van dezelfde scanner, de open scanner. Dus in die 
hoedanigheid weet ik ook iets meer van hoe het allemaal tot stand is 
gekomen en we zijn destijds ook bezig geweest met die Green Flagships en 
zulk soort zaken, dus mijn huidige job is alleen marketing maar hier voor 
heb ik het project geleid. Ik was proiectleider van de Green Flaqship. 

4.2 Was u puur project/eider van het ontwikkeltraject van de panorama? 
Nou dat ben je integraal. Dus dan ben je ook van de logistiek en de 
marktvoorbereiding. Projectmanagement is heel breed. Het 
ontwikkelcomponent is heel sterk aanwezig maar je bent net zo goed bezig 
met de andere componenten, bijvoorbeeld met de service en de fabriek 
ben je ook bezig. 

4.3 Henny van Geffen heeft mij verteld wat uw plaats was in het bedrijf. En 
dat u ook aan Ecoscans heeft qedaan voor het product. 
Ja. Mijn kennis is niet heel erg groot hierover moet ik heel erg eerlijk zijn, 
maar ik weet dat het destijds gebeurt is door een afstudeerder. En op 
basis van zijn rapport hebben we ons opgegeven om in aanmerking te 
komen voor de Green Flagship status. En die hebben we gekregen. Maar 
toen was ik een beetie op het punt dat ik naar marketinq toeqinq. 

4.4 Oke. Want in principe zijn er vijf Green Focal Areas, ik weet niet of u ze 
kent? 
Niet helemaal nee 

4.5 Oat zijn eigen/ijk de aspecten waarop gepresteerd en verbeterd moet 
warden. Oat zijn energieverbruik, gewicht, verpakkingsmateriaal, 
gevaarlijke stoffen en moge/ijkheden van recycling en disposal. Die student 
die u net noemde heeft dus eigenlijk gekeken wat de milieu-impact van het 
product is gedurende de /evenscyclus van het product. Heeft deze student 
ook de moqe/ijke verbeterinqen toeqepast of ontdekt van het product? 

Appendices 

Nou als jij dus een verbetering wilt aantonen dan moet je dat relateren aan 
iets anders, dus wat wij gedaan hebben: er bestaat een markt voor open 
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MRI-scanners en we hebben gezegd hoe ziet de gemiddelde scanner er uit 
en hoe ziet deze scanner eruit. Bijvoorbeeld op energieverbruik of dat 
minder is. Dat is minder en we blazen geen helium af bijvoorbeeld. Hij is 
veel lichter in gewicht. Verpakkingsmateriaal en gevaarlijke stoffen weet ik 
net maar dat zal niet veel uitgemaakt hebben. Recycling en disposal denk 
ik dat er ook geen fundamentele verschillen zijn. Maar met name op die 
eerste twee punten hebben wij een heel duidelijke stap gemaakt en veel 
punten op gescoord. 

4.6 Even nog teruggerelateerd aan dat 1.0T systeem kijkend naar de 
marketing. Hebben ju/lie dat Green Flagship ook zo gepromoot en aan de 
klant verkocht als Green Flagship? 
Nee. 

4.7 Geen enkele van die net qenoemde voordelen zijn qepromoot? 
Nou, niet als een Green Flagship. Dus wat wij wel promoten is het feit dat 
hij geen helium afblaast. Dat is een voordeel dat je hem niet hoeft te 
vullen elk jaar. En gewicht, want dat is met name relevant dat hij een 
minder ingrijpende verbouwing hoeft te doen. Als jij een heel zwaar 
systeem hebt dan moet ie extra bewapend beton hebben etc. Dus als wij 
zeggen beste klant dit is een Green Flagship dan zit ie je aan te kijken van 
wat moet ik hiermee. Maar als je zegt dit is een open systeem dat heel 
makkelijk te siten is, installeren, dan denkt ie he dat is interessant. Dus 
indirect vermarket je die voordelen wel, maar niet het feit dat het product 
een soort ecostatus heeft, dus een Green Flagship is. 

4.8 Dus het wordt niet echt als ecologisch ( economisch gezegd, spreekfout 
maar opgevat als ecologisch) verantwoord gepromoot. 
Nee, het resoneert niet echt in dit land. Eerlijk gezegd, men geeft er geen 
moer om. Dat is wat ik inschat. 

4.9 Is er iets bekend van hoe die klant ertegenover staat? Is er ooit een 
analyse qedaan, van klanten waarderen bepaalde dinqen wet of niet? 
Nou ik kan de getallen niet helemaal boven water fietsen, maar ik denk in 
algemene zin dat je ongeveer wel een klein beetje een idee hebt. Kijk de 
medische markt zit een beetje complex wel in elkaar, omdat je hebt een 
heleboel typen klanten, bijvoorbeeld in Nederland een groot ziekenhuis zal 
op een andere manier een scanner aanschaffen dan een academisch 
ziekenhuis of een streekziekenhuis, maar allemaal hebben ze ook wel iets 
gemeen in de wijze waarop bijvoorbeeld het systeem gefinancierd wordt, 
wat er gerelateerd wordt aan de Nederlandse gezondheidszorgsituatie, die 
weer anders is in Duitsland en weer anders is in Frankrijk. Dus je hebt 
verschillende systemen van gezondheidszorg, verschillende soorten spelers 
daarbinnen, waardoor je dus ook een verschil ziet in hoe de versch illende 
key decisionmakers zeg maar invloed hebben op het aankoopproces. Er is 
altijd een invloed van de directeur of degene die het geld heeft, laten we 
het zo maar zeggen, de radioloog die de beelden moet gaan lezen, maar 
ook degene die het apparaat bedient. In sommige landen is de stem van 
die laatste heel erg sterk, in sommige landen helemaal niet. Het kan ook 
zijn dat er heel sterk naar de patient geredeneerd wordt, van vindt de 
patient het fijn of niet. Dus in elke situatie is de balans van stem in 
besluitvormingsproces weer heel anders. 

4.10 Zelfs binnen Europa, of binnen de Westerse wereld? 
Oh ja ja grote verschillen, zelfs binnen Nederland is dat erg verschillend. 
Maar ja een academisch ziekenhuis kijkt heel anders naar haar aankoop 
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dan een streekziekenhuis, dat is toch wel een verschil. En je hebt ook 
opleidingsziekenhuizen, bijvoorbeeld het Catharinaziekenhuis in Eindhoven 
is een opleidingsziekenhuis. En bijvoorbeeld het Sint Anna in Geldrop is 
echt een klein streekziekenhuis. En daarbinnen kun je best kijken van ja 
waar kijkt een applicant (bediende, operator), waar kijkt die naar. 
Bijvoorbeeld naar ergonomische zaken, zijn die spoelen te zwaar of de 
knopjes makkeliik .. 

4.11 Maar dat is ook sustainability, de sociale kant 
Oke nouia .. 

4.12 Nou wij verkopen het niet als sustainability maar als je gaat kijken valt 
onder sustainability heel het people, profit, planet. 
Ja maar dan past het altijd. 

4.13 Nou dat k/opt op zich we/, want net als geldzaken die val/en ook onder 
sustainability. 
Nou zelf geven we deze een eigen plaats. Wij kijken heel erg naar 
workflow en ease of use, dus van de interface van de user, is het intu"itief 
etc. En dat het makkelijk is om van een Siemens scanner over te gaan 
naar een Philips scanner. Maar ook of alles makkelijk gaat, dat 
bijvoorbeeld de gewichten niet te zwaar zijn. Maar dat is ook puur een 
competitief argument; dat promoten we ook of het licht is. De categorie 
applicanten kijkt daar heel erg naar natuurlijk, de radioloog is veel meer 
geinteresseerd in softwareapplicaties en het processen van data; of je 
allerlei mooie 3d visualisaties kunt maken, of je Computer Aided Diagnoses 
(CAD) kunt doen, dus niet alleen het plaatje maar ook al een suggestie 
voor een diagnose. Oat ie al kijkt naar de plaatjes en dat ie dat dan al 
automatisch report, dus dat het rapport al wordt aangemaakt. En dat soort 
aspecten zijn heel erg relevant. Nou en de administrator, de man met het 
geld die kijkt hoe duur is dat ding, kan ik meer patienten per dag doen, 
wat is de restwaarde en is mijn ondersteuning goed, etc. Daar komt dit 
stuk misschien ook wel weer terug, niet zozeer economisch maar wat heel 
belangrijk is in de medische business is credibility; als ik een apparaat 
koop ga je eigenlijk een relatie van 10 jaar aan of zo. Het is niet alleen dat 
ding verkopen, maar vervolgens moet het ook ge-serviced worden en een 
keer een upgrade krijgen etc. Dus je gaat een lange termijn relatie aan. 
Als je dat doet, dan moet je dat met een partner doet waar je in gelooft; 
waar je vertrouwen in hebt die een historie heeft van betrouwbaarheid en 
die geen gekke dingen doet, en in die context is het heel belangrijk dat wij 
op een fatsoenlijke manier business bedrijven. En daarin past ook een 
beetje denken aan de patienten, dat we daar aandacht aan besteden, 
omdat dat dingen zijn waarvan men kan zeggen van he Philips daar willen 
we graag zaken mee doen. Oat is niet een echt tastbaars iets, maar meer 
een emotioneel punt. Men zegt wel eens dat Siemens wat harder is, wat 
technischer en specificatiegericht. GE is meer erg op de relatie gericht, 
marketing, beetje grote mond, wij zorgen voor u. Philips probeert daar ook 
een beetje zijn eigen space in te zetten, van wij begrijpen u en wij 
proberen te begrijpen dat niet alleen u het gebruikt maar dat ook de 
patienten belangrijk zijn en dat we die ook proberen te begrijpen. 

4.14 Dus een beetje meelevendheid? 
Ja. Patient-centric story. Maar Siemens zit dus echt op technologie as, GE 
op de relatie as, en wij meer van waar gaat het nou uiteindelijk om. Het is 
natuurliik ook allemaal een beetie positionerinq maar dat is wat we willen 
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zijn. Dus alle activiteiten die je doet, en dus ook eco-programma's en 
dergelijke die moeten er een beetje in passen . Je wil een soort congruente 
manier hebben waarbii ie naar buiten toe treedt. 

4.15 Je had het net over die rel a ties met die ziekenhuizen. Heb je zelf 
reqe/matiq contact met ziekenhuizen? 
Ja. 

4.16 Heb je we/ eens gemerkt dat zo'n ziekenhuis ook over de sociale dan we/ 
de eco-aspecten, dat zij daar belang aan hechten dat Philips daar meer 
aan do et, en dan niet zo specifiek voor product maar voor Philips 
alqemeen? 
Nee. Om heel eerlijk te zijn nauwelijks. Dat sociale wel, als je het vertaalt 
naar het beter begrijpen en het beter kunnen beredeneren vanuit de 
patient. Dan komt het heel dichtbij voor die patienten natuurlijk he. Of dat 
nou sociaal is dat weet ik niet, maar een van de dingen die wij ook doen, 
wij staan er in ons design; de kleurstelling en rondere vormen etc. 
onderscheidt Philips zich ook, wat zachter, warmer, vriendelijker, dat gele 
grijzige warme zachte kleuren. Kijk Siemens hebben blauw, dat is altijd 
een hardere kleur. In die zin komt dat patient-centered story elke keer 
terug. Nou je kunt het onder het pootje hangen maar dit gaat niet bewust. 

4.17 Nee dat klopt dat wordt er niet bewust onder geteld. Maar dat Ambient 
Experience hoort er wet bi;, bi; dat oatient centrisch? 
Ja absoluut, dat past er heel erg bij, vanuit die drive is dat naar voren 
gekomen. Maar je ziet ook dat het niet makkelijk aan de man te brengen 
is. Iedereen vindt het fantastisch maar als de beurs getrokken moet 
worden is men al flink minder enthousiast. 

4.18 Zi;n er Panorama's met Ambient Experience? 
Ja zeker, als er Ambient Experience is, dan is het meest met de 1.0T, 
omdat het vrij open is dus je kunt het zien vanuit de scanner. Dat is denk 
ik het grootste probleem met de Ambient en de cilindervormige scanner: je 
ziet niks als je in de scanner ligt. Een fractie van de producten heeft 
Ambient Experience. Als er 10 Ambients zijn is het veel . Zoiets, 
wereldwijd. We leveren elk jaar 600 systemen dus dat zijn er niet zoveel. 
Je ziet ook wel dat mensen erbij willen horen omdat je wat uitstraalt, 
bijvoorbeeld als ze zo'n Ambient op een beurs zien. Maar uiteindelijk moet 
er een deal gesloten worden en dan valt Ambient er toch af. Maar de 
Ambient Experience heeft absoluut een goede impact op gewoon ons 
imago als Philips. Absoluut. 

4.19 U noemde net al een aantal soorten klanten in Nederland. Kunt u die zo 
categoriseren? 
Nou wat wij aan marktsegmentering hebben, je kunt op een heleboel 
manieren je markt segmenteren . De meest klassieke manier is dat je naar 
de verschillende gebru i kersgroepen kijkt, en dan onderscheiden we 4 
verschillende niveaus: universitaire ziekenhuizen, grote ziekenhuizen die 
ook vaak teaching hospitals zijn, waar dus de opleidingsplekken zijn . Dat is 
namelijk heel relevant, want als jij als radioloog opgeleidt wordt o peen 
Philips systeem, wil je later ook sneller een Philips systeem. Dat is dus een 
relevant segment. Een derde segment is dan de kleine streekziekenhuizen, 
dus zo'n beetje alles onder de 200 bedden. En het vierde segment noemen 
we het entrepreneurial segment, dat zijn de diagnostic imaging centres . 
Hier kunnen de radiologiefuncties van ziekenhuizen naar ge-outsourced 
worden. In Amerika is de qezondheidszorq al veel verder qeorivatiseerd. 
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Dat betekent dat de radiologie afdeling als losse zaakjes werken, en 
feitelijk contracten sluiten met neurologen en orthopeden. Dus die moeten 
oak veel actiever aan marketing doen, niet alleen naar de patient maar 
met name naar de referring physician, zoals we hen noemen. En in 
Nederland vraagt niemand bij een ziekenhuis aan de patienten waar deze 
een scan zou laten willen maken, dit gebeurt gewoon in het ziekenhuis 
zelf. Maar zelfs niet de neuroloog kan beslissen met welke radioloog hij 
zaken doet. Dat zit in een gebouw en al vindt hij het nag zo'n waardeloze 
afdeling, dat is gewoon het systeem in Nederland. Nau dat is in een aantal 
landen al uit elkaar getrokken. Maar dat zijn die vier niveaus. En als je 
kijkt naar wat zij kopen voor producten kunnen eigenlijk al die klanten ans 
complete spectrum van apparaten kopen, om verschillende redenen . Maar 
als je nu je markt segmenteert in termen van klantengedrag, waar kopen 
ze op, dan krijg je een hele andere segmentering. Dus je hebt echt de 
economische buyers, die zeggen als die bells en whistles geloof ik wel, als 
ie de basisfuncties goed kan doen, wi l ik gewoon de deal met de beste prijs 
hebben en verder maakt het niet veel uit. Maar je hebt oak mensen die 
hun MR willen gebruiken om zichzelf te onderscheidden, die voorop willen 
lopen. Die kunnen dus misschien de Panorama 1.0T kopen. Maar er zijn 
oak klanten die veel klinischer kijken, naar de klinische needs kijken. Die 
kijken veel scherper naar specificaties. Die k ijken naar bijvoorbeeld de 
verschillen in softwarepakketjes van vendor A en vendor B en maken daar 
hun beslissing op. Dat zijn grofweg drie verschillende aankoopgedragingen 
die je in kleine ziekenhuizen tegen kunt komen, ook in reserahc 
ziekenhuizen. Kleine kijken vaak meer naar economisch en research kijken 
vaak meer naar de klinische specificaties. Dus er zit wel enige relatie 
tussen de seqmenten, maar ze lopen door elkaar. 

4.20 Die imaqinq centres, zitten die ook in Nederland? 
Heel weinig. We hebben een systeem verkocht aan een privaat kliniek. In 
Duitsland bijvoorbeeld veel meer. Ja . Daar zie je het veel meer. Maar in 
Nederland bestaat dat eigenlijk niet zo en wordt het zelfs nog moeilijk 
qemaakt door de overheid ... 

4. 21 Die verschillende klantengroepen, vereisen die nu ook allemaal een aparte 
marketingstrategie? Hoe marketen ju/lie bepaalde productaspecten naar die 
klanten toe? 
Nau dat is wel een goede vraag, want dat is best wel lastig. Dat is een heel 
diffuus beeld, je hebt verschillende typen klanten, je hebt oak weer 
verschillende koopgedragingen kun je zeggen, dus economisch, 
onderscheidend, en klinisch. En vervolgens heb je oak nag die vier mensen 
die ik net noemde in een ziekenhuis. Als je dus een gesprek hebt met 
degene die het apparaat bedient heb je een ander verhaal dan met een 
radioloog . De laatste is vooral met plaatjes bezig. Dus dat is best heel 
lastig, je maakt dus een heleboel sales materiaal wat voor iedereen wel 
een beetje relevant of interessant kan zijn. Je ziet dus dat in het sales 
proces, dat dat toch heel erg tailormade wordt gemaakt op die specifieke 
klantensituatie. Dus we stellen een heleboel materiaal ter beschikking, 
bijvoorbeeld een volledig klinische presentatie, of bijvoorbeeld een aantal 
powerpoint slides voor de businessrationalen en dan kun je dus kijken wie 
heb ik rand de tafel en daar pas je je verhaal op aan. Elke klant is in die 
zin toch weer iets anders ie verkooot qeen tandenborstels. 

4.22 En kom Je daar in feite op het moment va naesprek achter hoe die klant 
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erover denkt, of hebben ju/lie al een soort van database van klanten dat je 
weet wat je voor je hebt? 
De salesorganisaties in de regio's die kennen natuurlijk al hun klanten 
grofweg en ook hun profiel. Dus die weten natuurlijk wel.. Het 
aankoopproces gebeurt ook niet spontaan, het is een grote investering, 
dus een jaar van tevoren wordt het budget al gereserveerd, soms al twee 
jaren van tevoren loopt de accountmanager eens binnen. En dan komt het 
proces langzaam al op gang. Dat is met name bij MR, want dat zijn toch 
wel een van de duurste apparaten in een ziekenhuis, die salescycle is daar 
heel erg lang, ook omdat je vaak aanpassingen aan een gebouw moet 
doen: a pa rte kooi.. Een CT-scanner is bijvoorbeeld ook wel een groot 
apparaat, maar die kun je makkelijker ergens neerzetten. In bijvoorbeeld 
Amerika is het wel zo dat als je een deal maakt en dan de dag erop bij 
wijze van spreke het geld overmaakt en dan is het geregeld, in Nederland 
is dat weer heel anders, hier kan dat niet, hier zit je in een budgetcyclus, 
dat moet worden ingediend. En hier kijken ze dus ook echt hoeveel kan ik 
krijgen voor dat budget, welke specificaties allemaal. In Nederland is het 
echt een budgetmarkt. 

4.23 Maar de ecologische aspecten komen dus niet echt naar voren hierbij? 
Nee. Nee niet echt. Dat is nou niet echt het eerste onderwerp van qesorek. 

4. 24 Nee precies. Oke dan hebben we naast de ecologische aspecten ook de 
sociale dimensie. Wat betreft product, PMS heeft met eco-scan en de 
Green Focal Areas al gekeken naar de ecologische impact vaneen product, 
maar met de sociale dimensie is dit nag niet gedaan. Hier ben ik oak mee 
bezig. Dan heb ik een model gemaakt voor de sociale aspecten. (model 
laten zien) 
En het is aan iou om ze te bedenken? 

4.25 Nau dit is een soort eerste voorstel, na een paar brainstormsessies en 
interviews, en nu vraag ik oak uw feedback. (Uitleg model) 

Appendices 

Feedback: 
Ja de ene as is de patientenpopulatie as en de andere as is de 'affordable' 
as. Ja je moet alleen opletten dat je de juiste benamingen gebruikt. Je 
moet die twee, patientenpopulatie as en 'affordable' as, wel als twee 
aparte dingen zien. De patientenmix; wat heel vaak voorkomt is dat 
apparaten ontworpen worden voor en 98% acceptance level. Die andere 
2% kunnen claustrofobische patienten zijn, kinderen. Het gaat dus om de 
mate van exclusion van bepaalde patienten, zowel fysiek als psychisch. 
Wat lastig is, is dat dingen overlappen hebben. Bijvoorbeeld die area 
comfort, daar zit claustrofobie ook dicht tegenaan. 
Health and safety is een soort primaire behoefte van die klant. 
Efficiency moet eigenlijk weg. Dat is niet echt sociaal. Wei comfort. 
Ik denk dat je misschien moet kijken wat je nu precies met sociaal 
bedoelt. Een soort overkoepelende definitie, dus wat bedoel je nou precies. 
Kijk accessibility kan een kei hard verkoopargument zijn. En die ethische 
productie, volgens mij kijkt niemand er naar. En als het een keer fout gaat 
en je negatieve publiciteit krijgt, moet je proberen om het snel weg te 
stoppen, kijk naar IKEA, volgens mij groeien die nog steeds. 
Dus wat belangrijk is, is dat je het een beetje af gaat bakenen, anders past 
alles onder de noemer sociaal. 
Comfort ook wel goed, efficientie is te licht, te ver uitgerekt. Accessibility 
zeker, als iii dus apparaten maakt, waardoor ie een diaqnose kunt doen 
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voor een bepaalde patientengroep waarvoor het daarvoor niet kon, 
inderdaad. Goed, die ethische productie kan ik ook nog begrijpen. 
Veiligheid, gezondheid, ja. Kijk je hebt twee soorten factoren: de 
motivators en de hygiene factors geloof ik. Dus wat motiveert nu mensen. 
In een baan bijvoorbeeld. Dan zeggen ze: loon is geen motivator, mensen 
gaan er niet harder voor werken, maar als het niet goed is worden ze 
gedemotiveerd (hygiene factors). Dus negatieve impact. En daar valt 
ethische productie ook ender. Een soort ondergrens, en als je je daar te 
bont maakt lopen ze weg. Philips moet gewoon een betrouwbare partner 
zijn die er geen potje van maakt. Ze komen er niet voor naar je toe, ze 
zullen er alleen weg voor lopen als het niet zo is. 

4.26 Maar u heeft gelijk, er moet een duidelijke afbakening komen in het 
beg rip. 
Precies, als je bijvoorbeeld zegt ik wil alleen die dingen noemen, die een 
positief maatschappelijke impact hebben vanuit sociaal oogpunt. Dan is 
bijvoorbeeld ease of use helemaal niet interessant. Maar het feit dat je 
patienten kan toelaten die anders nooit kunnen gediagnosticeerd worden, 
of dat je met je apparaten een nieuwe diagnose kan stellen van bepaalde 
ziekten dat niet eerder kon. Dat is beter. Wat natuurlijk belangrijk is en 
wat nu heel veel gedaan wordt bij Philips op alle divisies, is dat er heel erg 
gekeken wordt naar de eindgebruiker, wat wil en kan hij allemaal met het 
product, wat is zijn need. En dat is heel belangrijk in de zin van simplicity. 
Bij PMS zijn er dus eigenlijk twee soorten eindgebruikers, patienten en de 
mensen uit het ziekenhuis. Waarom ik dit aanhaal, is dat je vanuit sociaal 
oogpunt natuurlijk deze twee verschillende invalshoeken hebt. Misschien 
zou je dat sociale op deze twee verschillende assen kunnen bekijken. 

4.27 Van deze sociale zaken, wordt zoiets nu gepromoot, die accessibility van 
de Panorama 1. OT? Is dit oak een marketinaaraument? 
(Pakt brochure Panorama 1.0T) Deze brochure is helemaal gericht op hoe 
dit apparaat voor dikke mensen gebruikt kan worden. Uitleg, en hoe we 
dat doen . 

4.28 Oke, dus dat wordt we/ gedaan. En die andere dingen? Wordt daar nag iets 
van gepromoot? 
Nou als je verschillende producten hebt, kijk je naar dingen waar het ene 
product het meer naar voren is te brengen dan bij het andere. Dus een 
standaard cilinder systeem, de 1.ST, dat heeft wat minder 
onderscheidende dingen in het apparaat zelf, dus dan maak je meer herrie 
over gebruiksvriendelijkheid . Hij is net zo gebruiksvriendelijk als die Open, 
maar niemand koopt het Open systeem voor de gebruiksvriendelijkheid, 
maar omdat ie open is . Maar als er 10 verschillende soorten gesloten 
systemen zijn, waarom moet de klant Philips kiezen? Nou omdat ie zo 
gebruiksvriendelijk is, dan focus je je als PMS daarop. 

4 . 29 En wat is dat precies bij de Panorama 1. OT? 
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Nou voor dit product hebben wij 4 gebieden ge"ldentificeerd, waarin we 
eigenlijk ons willen positioneren als dat we daar bijzondere capabilities in 
hebben. Dat is grote, zware patienten, dat is pediatrie, dus mensen die 
zorg nodig hebben, geriatrie, dus de ouderen, dus zwakkere mensen, dan 
hebben we een klinisch gebied waar we ons op concentreren, dat is 
orthopedie, we zeggen dit systeem is heel toepasbaar daarvan omdat men 
knieen kan buigen en ruggen kan strekken etc., en de vierde categorie is 
borstonderzoek op MR waarin wii eiqenliik een oolossinq kunnen aanbieden 
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[Closure] 

Appendices 

waarbij niet alleen de diagnose doet, maar ook het weghalen van het 
weefsel, een soort one-stop-shop. Hij kan al die andere dingen ook, maar 
ie moet iezelf onderscheidden, positioneren. 

51 R.G .W. van der Sloot 



Tu I e technische universiteit eindhoven PHILIPS 
sen se and simplicity 

Interview 5 19-02-07 

Sjef Sulpers 
Sales person Philips Medical Systems 
Subject: Marketing of social and environmental aspects 

{Introduction to the research} 

5.1 Wat zijn uw taken en verantwoorde/ijkheden? 
Ik ben Sjef Gulpers. Modality Specialist MR heet dat hier. En dat is in feite 
de link tussen sales en service en de fabriek inzake MR. Ik ondersteunt 
het salesproces als er MR systemen verkocht dienen te worden en ik 
ondersteun service als er aftersales issues zijn. In principe als er geen 
problemen, dus als er geen manco's of beperkingen of problemen naar de 
sales zijn naar de installatie, dan kom ik daar alleen maar uit beleefdheid 
of het klantencontact te houden. Niet actief om zaken te doen. Meestal zit 
ik daar ertussenin. Misschien is de vroegere naam Product Manager een 
ebtere benaming. Alleen MR doe ik, de hele lijn. Ik beantwoord op MR 
gebied de vragen die te specifiek zijn voor de accountmanager om te 
beantwoorden. Je moet ook weten dat de Nederlandse markt verschilt 
van bijvoorbeeld de Duitse en de Belgische markt. Daar heb je meer 
imaging centers zitten. In Nederland heb je er maar drie of vier, hier 
komt dat nog niet van de grond af, helaas niet. Hier in Nederland werkt 
het zorgstelsel ook anders dan in andere Ian den. Op een gegeven 
moment krijgen ziekenhuizen meer aanvragen dan ze aankunnen, dan 
vragen ze aan de zorg verzekeraar een budget aan voor meer 
onderzoeken en dan kunnen ze een tweede MR-scanner kopen. Op dat 
moment, als die aanvraag gehonoreerd wordt door de zorgverzekeraars, 
gaan ze deze aanschaffen en die kunnen ze dan al vullen met de 
patienten die in de wachtlijst stonden van zes weken. 

5.2 Dus een ziekenhuis kan bij de zorqverzekeraars om een budget vraqen? 
Dat zullen ze moeten, want ieder ziekenhuis is gebudgetteerd. Ieder 
ziekenhuis krijgt zoveel honderd miljoen euro van de zorgverzekeraars en 
daarmee moeten ze alles doen. Verdeelsleutel is bijvoorbeeld bepaald op 
peildatum 2004 3000 MR onderzoeken, klaar. Wil een radioloog er 4000 
per jaar doen, fijn, dan krijgt hij maar voor 3000 betaalt. Dus hij moet 
eerst, dat zie je dus ook, de behoefte invullen, dus wachttijd creeren 
onder andere en een beetje overschrijding van z'n budget en op een 
gegeven moment heeft hij stem genoeg en vraagt ie om uitbreiding en 
dan wordt het als ie het goed indekt uitgebreid en kriiot hij meer geld . 

5.3 Doet hij dat naar de too van het ziekenhuis of naar de zorqverzekeraars? 
Dat doet hij via de top naar de zorgverzekeraars, maar hij moet het eerst 
intern ervoor zorgen. Het is zo krom als iets. Ziekenhuis worden beloond 
als ze wachtliisten weqwerken maar wel maar eenmalig. 

5.4 Oke, even verder op de vragen. Productinformatie, hoe wordt dat naar de 
klant toeqebracht? 
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Via de magazines die ze allemaal hebben, Media Mundi, Field Strength en 
MR Magazine hebben. De congressen die ze volgen, dat wordt door Philips 
wereldwijd verzorgd. Dan hebben ze natuurlijk de account managers die 
routinegesprekken hebben met allerlei gebruikers in ziekenhuizen, die 
daar informatie achterlaten . En dan van ons uit heel specifiek via 
gebruikersdagen. Wij hebben een keer per jaar een gebruikersdag hier en 
dan nodigen we alle Philips MR gebruikers uit om een soort van 
trainingsscholing te doen. En dan de bezoeken, dus de accountmanager 
constateert een behoefte en dan moet ik erbij komen . 

5.5 Die brochures, hoe qaat dat? 
Die warden gestuurd, dat gaat wel op verzoek. We gaan niet actief 
brochures wegsturen, dat doen we niet. 

5.6 Waarom niet? 
Omdat we wet en dat men daar geen prijs op stelt. Er zijn 120 
ziekenhu izen in Nederland Ik weet bijna van buiten in welk ziekenhuis 
welk systeem staat en wat de behoeften zijn. MR trajecten duren ook per 
definitie een jaar. Dus als er nu een behoefte is, dan is het over een jaar 
ongeveer zeker wat het gaat warden en dan is de knoop doorgehakt, en 
in die tussentijd heb je ruimte genoeg om adequaat te reageren. Dan is 
dat tai lor made. Voor zulke grote aankopen heeft zulke infoverstrekking 
ook qeen zin, deze warden niet ad hoc aanqeschaft. 

5.7 En wat vindt u zelf de belanarijkste informatiebron? 
De interactie met Best, dus de gesprekken met die productmanagers, 
portfoliomanagers, de salesmeeting. Dat je daar iets meer in de diepte 
duikt. Helaas ook de eerste installaties is heel belangrijk; Best heeft een 
marketing divisie die ons de producten verkoopt, dat mechanisme blijft 
waarsch ijnlijk wel bestaan, Best verkoopt ons de producten en wij 
verkopen ze door. Door een eerste installatie en applicatietrainingen kom 
ik erachter dat wat Best ons verkocht heeft, dat het ook goed is. Een 
soort doorverkoop. Dus Best heeft iets nieuws, wij schatten hoeveel wij er 
kunnen verkopen, noemen een aantal en kopen die van Best. Stel dat je 
bijvoorbeeld maar vier van de zes verkoopt, dan moet je dat goed 
kunnen uitleaaen . 

5.8 Oke. Dan nu even over het project weer. Heeft u ooit van Green Flagships 
aehoord? 
Ik heb er wel ooit van qehoord. 

5.9 ((Uitleg Green Flagships en GFAs)). .. Weet u toevallig of op dit moment 
van een MR product wat precies de ecologische voordelen zijn? Wat er 
al/emaal verbeterd is? 
Nee weet ik niet. Ik weet het wel vanuit de fabriek, bijvoorbeeld het 
helium terugwinnen en wat andere dingetjes, meer over het 
productieproces, maar dat is absoluut irrelevant in het sales proces. Komt 
nooit ter sprake. Nooit. Enige wat ter sprake komt is wel bij de total cost 
of ownership, dat we deze parameters gaan meenemen. Niet die vijf 
parameters, maar bijvoorbeeld het energieverbruik, het gewicht, de 
heliumconsumptie. Ik heb ze kenbaar gemaakt dat het meegewogen 
moet warden. Dat is meer eigen initiatief dan dat men daar actief mee 
bezig is. 

5.10 U krdat daar zelf qeen informatie over? 
Helemaal niet. Helemaal niks. 

5.11 Oh Want we willen oromoten met dit onderzoek dat er ook zulke 
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informatie beschikbaar komt. Bijvoorbeeld dat de 1. 5T release 2 voor 
ruim 30-35% minder energie verbruikt door het aanbrengen van een 
stand-by knop. 
Kiik, dat is wat ik vind belanqriik. 

5.12 Maar dat is verder bii u helemaal niet doorgekomen. 
Nee. Ik moet wel bekennen dat we vanuit de klant deze vragen ook nog 
nooit zo concreet gehad hebben. Maar soms kun je die vragen wel gaan 
triggeren . Milieu heeft sowieso al een behoorlijke aandacht, dat is ook 
algemeen, dat heb ik Joop ook al vaak gezegd. Helaas, want de 
marketingafdeling verkoopt onze systemen, helaas kanaliseert de 
marketinqafdelinq ook alle boodschappen aan ons. 

5.13 Dus het initiatief fiat niet bij u. 
Ja . Kijk ik denk dat we verstandig genoeg zijn om sommige 
boodschappen even niet te noemen als ze bijvoorbeeld niet relevant zijn 
of niet opportuun, maar soms is het wel heel nuttig om te weten dat je 
een bepaalde percentage besparing kunt verrichten. Stroomconsumptie 
en verbruik komen altijd terug in tendervragen . Dus bij een Europese 
aanbesteding waarbij men een hele serie aan technische parameters 
gespecificeerd wenst te zien, dan komt dit verbruik daar altijd terug. In 
de TCO die wij maken, staat inderdaad ook het verbruik. Daar staan 
zoveel gebruik helium, zoveel gebruik stroom, en dan kan de klant dat 
zelf invullen, klaar. En als je daar een parameter hebt die het daar iets 
beter in doet, dan is dat net zo'n goed voordeel als bijvoorbeeld de 
homogeniteit van de magneet. Want 33% besparing op energieverbruik 
dat is heel veel qeld. 

5.14 Europese aanbestedinq is qe/oof ik steeds meer aan het komen? 
Ja, de ziekenhuizen in Nederland zijn verplicht bij een aankoop van boven 
de 255.000 euro om een Europese aanbesteding te doen . Maar het is een 
Europese wet, en deze hoeft niet perse lokaal opgevolgd te worden. 
Sommige ziekenhuizen doen het netjes wel, en anderen doen het nog 
niet, maar bij aanbestedingen gewoon naar Europees model is bijna een 
regel geworden. En dus krijg je dat dit soort vragen daar ook in mee gaan 
spelen. 

5.15 U noemde net ook dat gewicht belangrijk kan zijn. Is dat vooral met 
betrekking op installatiemogelijkheden? 
Ja . 

5.16 Welke zijn vo/qens jou nu de belanqrijkste aspecten van de GFAs? 
Ik denk enerqieverbruik en recyclinq en disposal. 

5.17 Oke, en waarom die onderste, recycling en disposal? 
Ik denk dat... Nu in Nederland zit je een beetje in een vervangingsmarkt. 
Wij moeten ons vaak ontdoen van een oud MR systeem, ziekenhuizen ook 
en het kost ooit 10.000 euro om het systeem af te voeren . Het is gewoon 
duur. Een systeem wat end of life is kost dus 10.000 euro om af te 
voeren. Oat is dee ls gewicht afvoeren, maar het is ook gevaarlijke 
stoffen. 

5.18 Dus hoe makkelijker het proces is, hoe minder gevaarlijke stoffen, hoe 
aoedkoper en dus hoe meer voordeel daar uit te ha/en is? 
Ja. Kijk als je de spullen dus niet recyclebaar maakt, dan worden de 
producten waarschijn lijk alleen maar duurder. De wetgeving wordt in de 
toekomst toch alleen maar sterker, dus alles wat je nu laat liggen krijg je 
later ongetwijfeld keihard terug. Omdat de klinisch -technische levensduur 
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steeds korter wordt en de hele cyclus steeds sneller gaat, is recycling en 
disposal steeds belangrijker. Wij gaan ook steeds meer naar modellen 
van je koopt de mogelijkheden, de functionaliteit, pay-per-view, en je 
krijgt het apparaat, of je koopt eenmalig het apparaat en wij zorgen dat u 
bij blijft. Maar als wij dadelijk 30.000 - 40.000 euro moeten gaan betalen 
om het apparaat af te voeren ... Je koopt de socket, precies .. Dat je 
bijvoorbeeld een aantal spullen kunt hergebruiken die geen slijtage 
hebben ondervonden, als dat een goede recyclingcyclus is, is dat gunstig 
voor ons. 

5.19 Oke. En warden er op dit moment iets aan die ecologische aspecten 
qepromoot naar de klant? 
Nee 

5.20 Helemaal niks? 
Nee. Maar de personen die bijv energieverbruik interesseert die zitten 
zelden in de DMU. 

5.21 Maar wie zou dat volgens u dan kunnen interesseren? 
De medisch technische dienst bijvoorbeeld, de werktuigbouwkundigen. Je 
hebt de gebruikers met de artsen die het apparaat in de kliniek gaan 
toepassen, die hebben een stem in de aanschaf. En dan heb je de board 
of directors die het financieel goed moeten keuren, die een stem in de 
aanschaf hebben. En dan heb je een hele bulk van adviseurs eromheen: 
clicifysici en laboranten, maar ook de technische dienst die onderhoud 
doen. En die laatste ziin wel qe'interesseerd in dit soort qetallen. 

5.22 We hebben met Joop van den Heuvel gesproken om daar een interne 
newsletter en een whitepaper voor te maken, om dat te benadrukken. 
Ik zou dat heel qoed vinden. Dat qebruiken wii ook white papers. 

5.23 Daar heb je wel behoefte aan, aan zoiets? 
Ja zeker, maar ik vind alles wat aantoont dat we daarmee bezig zijn heeft 
toegevoegde waarde. Kijk we hebben iets van 40 brochures maar ik 
gebruik ze nooit alle 40. Kijk en als het er dan 41 worden met eentje over 
het milieutechnische karakter, dan is dat er ook eentje die je gaat 
qebruiken, heel simpel. 

5.24 Dus als je een bepaa/de k/ant gaat benaderen, neem je een aantal folders 
mee waarvan je denkt dat ze dat interessant vinden. 
Ja je kiest aan de hand van wat je weet of wat je verwacht en dat neem 
je mee ja. En bij tenders als het een onderscheidend karakter heeft, dat 
ga je zeker noemen. Als je dan klanten hebt die Philips-minded zijn en die 
moeten een tender schrijven dan kun je zeggen kijk een naar de 
milieurandvoorwaarden waar we aan voldoen, dan weet je zeker dat je bij 
ons terecht kunt en dan kun je dat ook bij concurrenten afdwingen. En 
natuurlijk proberen we dat dat een onderscheidend karakter heeft ... Ja 
kijk als je kijkt ziekenhuishygienisten zijn vaak ge·interesseerd in 
gevaarlijke stoffen. Het zijn ook soms vragen die ik bij Best neerleg en 
waar ik niet altiid antwoord op kriiq omdat ze dat niet eens weten. 

5.25 Joop van den Heuvel noemde de vorige keer vier verschillende soorten 
mensen die invloed kunnen hebben op de beslissing: de patient, de 
operator, de radioloog/arts en dan de administrator, de financiele kant. 
Ja dat dan de directie vaak, de inkoop .. 

5.26 Ben ;;; het hiermee eens, met die indelinq? 
Ja. 

5.27 En die klinische mensen die hebben we/ interesse, maar geen invloed op 
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de beslissina? 
Ze hebben allemaal invloed op de beslissing maar het is de financiele 
dienst die uiteindelijk de knoop doorhakt. Ieder systeem heeft zijn eigen 
voordelen en het ligt er maar net aan wat voor weging men aan deze 
voordelen neemt. Hier in Nederland hebben we de situatie dat we duurder 
mogen zijn, dus de voordelen die wij kunnen geven die kent men ook als 
voordelen en daardoor mogen we ook iets duurder zijn . Hoe je die 
voordelen aan de mensen uitlegt dat leer je in dat traject dat een jaar 
duurt. 

5.28 Die tenders die komen uiteinde/ijk wet? 
Ja. 

5.29 Maar dan moet je met de billen bloat, dan moet je die parameters 
specificeren. 
Ja. 

5.30 Dan is het misschien interessant wat er aan informatie aan die OMV 
mensen aevoed kan warden onder biivoorbeeld het koo;e milieu? 
Absoluut. Ja. We benadrukken ook alleen maar die feiten die we zeker 
weten en kunnen invullen. Dus als wij niet zeker weten dat onze plafond 
hoogte uniek en onderscheidend is, dan benoemen we het absoluut niet. 
Als je dat gaat doen zou je jezelf in de nesten gaat werken. Nou is het zo 
dat we in Nederland nog eerlijk verkopen, dus we zullen eerlijk zijn en 
onze manco's aantonen en benoemen en natuurlijk vooral de sterke 
punten benadrukken we. 

5.31 Oke. Ik wit het natuurlijk ook even over die sociale factoren hebben. Op 
dit moment hebben we dit als sociale dimensie [destijds model laten 
zien]. Nou is de vraag op dit moment wat hiervan gepromoot wordt naar 
de klant? 
Health and Safety. 

5.32 Is dat een belanariike? 
Ja dat kun je niet zeggen. Alles is belangrijk en alles is ook op hetzelfde 
niveau. De ene keer benadrukt men de wens om bijvoorbeeld een 
ergonomisch design van alle toetsen en knoppen te hebben maar ook om 
functies in het gebruikersinterface via toetsen combinaties muis gebruik 
te kunnen maken. Weer een ander vraagt van de monitor die moet in 
hoogte verstelbaar zijn in pak hem beet 10 en 30 cm afhankelijk van de 
persoon die erachter zit. Dus de ene keer vraagt men dat wel en de 
andere keer verwacht men dat gewoon . En puur functionaliteit kunnen 
mensen daarnaast wensen doen. Maar ik denk niet dat van deze sociale 
aspecten een klant ook maar enigszins een optie zou moeten zijn om het 
zo te zeggen. 

5.33 Je bedoelt dat ze hier niet echt in gei'nteresseerd zijn? 
Jawel. Ik denk het wel alleen het wordt nooit benoemd, men verwacht dit 
gewoon. Men verwacht gewoon dat de patient enigszins comfortabel ligt. 
I k heb toevallig een mailtje gekregen van iemand die bij een 
plastificeerbedrijf werkt die heeft een MR gehad en zegt wij maken 
spulletjes om harde materialen te plastificeren en te verzachten en ze zijn 
medisch geschikt, ze zijn milieuvriendelijk en ze zijn comfortabel, waarom 
hebben jullie zo'n harde tafel nu? Dus comfort is wel belangrijk. Laat ik 
het zo zeggen als we geen comfortabele tafel hebben, zullen we in 9 van 
de 10 qevallen qeen MR minder verkopen. 

5.34 Dus de focus fiat heel era op de functionaliteit? 
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Ja. 
5.35 Maar stet je hebt het we/ dan is het een verkoopargument? 

Ja, dan zou je het kunnen noemen ... Even kijken naar het model. MR is 
nog vrij nieuw he in de ziekenhuiswereld. In Nederland heeft wel ieder 
ziekenhuis onderhand z'n eigen MR, maar de techniek bestaat pas 20 
jaar, dus dat betekent dat men ook op een andere manier ertegen 
aankijkt, niet alsof het een volwassen product is. Van een hybride auto 
verwacht men dat men straks 20 km kunt rijden en dan weer moet 
tanken. Maar als je een standaard benzineauto koopt dat je gewoon die 
slang erin kunt hangen en hem vol kunt gooien, men verwacht dat 
gewoon, net als airco. Men verwacht bij de MR inmiddels wel verlichting 
in de tunnel en luchtverversing en sommige mensen die hun eerste MR 
gaan aanschaffen die vragen het expliciet, maar de mensen die er nog 
een willen die gaan ervan uit. Men verwacht gewoon dat een heleboel van 
deze zaken erbij zijn, zonder er naar te vragen. 

5.36 Zander er behoefte aan te hebben dat het genoemd wordt? 
Ja. Je raakt pas in de problemen als er ineens uitkomt dat je het niet 
hebt. En dan is het belangrijker dan dat het echt benoemd wordt. Als jij 
een vraag zou stellen van oke we gaan hier overal een vakje voorstellen 
van dit doen we niet meer, dit niet en dit niet meer, dan denk ik dat 
iedereen gaat steigeren. Dan weet je het pas. 

5.37 Zijn er dinqen waarvan je zeqt daar zitten wij bij achter? 
Ja op ergonomie bijvoorbeeld, Siemens heeft TIM, een spoelenconcept en 
die spoelen zijn ontzettend licht en wij hebben zware spoelen. Het komt 
ook een beetje oubollig over het materiaal. En die coils moeten gesjouwd 
worden en voelen heel oubollig aan. Men heeft tegenwoordig moderner 
materiaal... En ja ethische productie, ik denk dat als het ooit uit zou 
komen dat onze producten ergens door kinderen gemaakt zouden worden 
dan denk ik niet dat het goed zou komen. Dus niemand vraagt er naar, 
maar o wee als het niet in orde is. Dit ziin vanzelfsprekendheden helaas. 

5.38 Denk je we/ dat Philips toch we/ een soort brandimage zou hebben dat 
Philips hier een naam in heeft? 
Ik denk het wel ja, zo kijkt men er wel tegenaan. En dat verwacht men 
ook. 

5.39 Met dit onderzoek willen we niet alleen als brand image maar ook het 
product naar voren te brengen zodat je oak gevoelig gaat warden van 
waar moet het aan voldoen om dit te ondersteunen. 
Ja dan moet ie kiiken hoe ie dit kunt vertalen in zichtbare voordelen. 

5.40 Voordelen voor de klant in feite? 
Ja. Alles heeft een touch en feel en dat zou je hier ook aan moeten 
hangen. En eerlijk gezegd Philips hoort bij de top 3 van de medical 
equipment manufacturers als je het zo mag noemen, dus eigenlijk mag je 
jezelf niet weerstaan aan de verplichting om hier ook mee mee te gaan. 
Oat zullen sommige financiele mensen minder vinden, maar het hoort er 
gewoon bij. Ik weet zeker als je een aantal van deze punten achterwege 
laat ten laste of ten gunste van marktprijs, dan zal dat zeker zijn 
weerslag hebben. Verkoop je misschien even iets meer systemen omdat 
ie lekker goedkoop is, maar uiteindelijk gaat het ook om de kwali teit en 
dan gaat men daar ook naar kijken en dan maak je verlies. En bij onze 
MR-scanners pr a at je to ch over kwaliteitproducten. Maar men wil 
natuurlijk dit soort zaken benoemen en tonen om een bepaalde marqe te 
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behalen en te behouden. 
5.39 Weet je nog iets wat hierbij kan horen ? ... . 

... Geluidsproducten is ook comfort .. . [batterij voicerecorder op] 

[Closure] 
Interview 6 10-04-07 

Petra Beekmans 
MarCom manager BU MR 
Subject: Communication plan I marketing possibilities environmental and social sustainability indicators 
[Introduction to the research} 

6.1 Kunt u uzelf introduceren en iets vertellen over uw positie in het bedrijf, 
uw taken en verantwoordelijkheden? 
Ik ben de marketing communicatie manager voor MR. Ik ben onderdeel 
van het shared service center voor marketing communicatie. Oat is sinds 1 
januari 2007 gecentraliseerd; eerst had elke BU zijn eigen Marcom 
afdeling en ze hebben nu alle Marcom gecentraliseerd, met als doel om 
MarCom op een strategisch hoger vlak te brengen en ook om de 
capaciteiten van de projectmanagers wat meer te bundelen, die zitten 
fysiek bij elkaar. Oat doe ik sinds 1 februari dit jaar, dus dat is recent, dat 
is twee maanden nu. 

6.2 Heeft u hiervoor ook bii PMS qewerkt? 
Hiervoor werkte ik bij Philips Design, dus bij het ontwerphuis . Daar was ik 
wel account manager voor Medical Systems, dus ik ken de organisatie van 
de buitenkant, en nu ook van de binnenkant. 

6.3 Moest u toen ook samenwerken met Mark van Leeuwen en Sjef Gulpers, 
relatief accountmanager en salesmanager van PMS? 
Zij gaan meer over de sales kant. Je moet je voorstellen Philips Design kun 
je eigenlijk vergelijken met een groot reclamebureau en mijn account was 
Philips Medical, dus alle vraagstukken op het gebied van communicatie 
liepen via mij. Maar ook voor bijvoorbeeld CE en Lighting we rd ook 
allemaal behandeld. Be halve het communicatiestuk ook het 
productontwerp. Dus alle producten zoals je ze kent bij Medical Systems 
ziin door Philips Desiqn ontworpen. 

6.4 Oke. En iii moet nu ouur voor MR de marketinqcommunicatie doen? 
Ja. Communicatie is redelijk breed binnen Medical en mijn taak is om met 
name het commerciele aspect ervan. Dus alles wat in aanraking komt met 
de eindgebruiker, de consument, dat leid ik in banen. 

6.5 Oke, en wat voor soort mensen zijn er waar die communicatie naar toe 
gespeeld wordt? Zijn dat puur de ziekenhuizen, of de mensen daar? 
Ik zal het even la ten zien op de computer. Dit zijn de belangrijkste 
doelgroepen. Dus je hebt zeg maar het hospital management, je ziet 
steeds meer dat ziekenhuizen businesses worden. Oat gaat veel meer om 
hoeveel patienten kunnen we doen, hoeveel vergoedingen krijg ik van de 
verzekeringen. Oat noemen we het executive level. Oat is een hele 
belangrijke doelgroep. Dan hebben we uiteraard de arts, de physician. In 
ons geval zijn dat de radiologen, dus de mensen die naar de outcome van 
het beeld die door een MR scanner gemaakt wordt, kijken. Die hebben 
nogal wat verwachtingen en dat zijn altijd wel typische mensen, dus die 
moet je aewoon aoed bedienen. De radioloaen ziin niet de mensen die ook 
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perse de apparaten bedienen, die kijken vooral naar de outcome. En dan 
heb je nog de clinical staff, dat zijn echt degenen die met de patienten 
bezig zijn, zorgen dat ze goed liggen. Dus de laboranten. Dus de clinical 
staff of de technicians. Die hebben natuurlijk weer hele andere behoeften 
dan zo'n arts, die weer heel andere behoeften heeft dan het hospital 
management. Dus dat is wel goed om te begrijpen. 

6.6 Oat zijn echt de drie doelgroepen van marketing communications? 
Ja dat zijn echt de belangrijkste. Nou is het zo dat vanuit de BU MR hebben 
we ook nog een interne doelgroep die heel belangrijk is, dat is inderdaad 
onze sales, bijvoorbeeld die accountmanagers die jij net noemde. Dat zijn 
degene die eigenlijk daarmee in aanraking komen met die doelgroepen. 
Dus wat wij maken moet ook aansluiten bij hun ideeen van dit kan ik 
gebruiken om met mijn contacten te praten. 

6.7 Ja dus ju/lie maken eigenlijk de communicatiemiddelen die de 
accountmanagers gebruiken om naar die drie doelgroepen te 
communiceren. 
Ja, zij kunnen dus bijvoorbeeld ook zeggen van wat je nu hebt gemaakt 
kan ik niets mee want daar zit mijn doelgroep niet op te wachten. Dan heb 
je het dus voor niks zitten maken omdat we hier dan dachten dat ze dat 
willen hebben . Je vroeg net wie zijn dat dan die ziekenhuizen. Daar hebben 
we eigenlijk drie segmenten in. Je hebt het advanced segment, dat zijn 
bijvoorbeeld research hospitals, teaching .. Een beetje de academ ische 
ziekenhuizen zeg maar. Het economic segment. Dat zijn de generieke 
ziekenhuizen. 

6.8 Val/en daar ook de kleine ziekenhuizen en imaqinq centers onder? 
Ja kijk in Nederland. En dan heb je nog de differentielen, die zich meer 
willen onderscheiden. Dit is in Nederland nog niet zoveel. In Duitsland heb 
je wel al heel veel van die prive-klinieken . Die richten zich bijvoorbeeld op 
een segment. 

6.9 Oke, dus dat zijn eigenlijk de drie verschillende soorten ziekenhuizen die je 
hebt, de verschillende soorten gedragingen. 
Ja dat klopt, deze hebben allemaal hun eigen behoeften. De academische 
ziekenhuizen zijn iets meer gericht op baanbrekend, en de gewone 
ziekenhuizen zeq maar meer de klinische procedures. 

6.10 Ja. En zijn de patienten totaal geen doelgroep om te bereiken met 
promotiemateriaal? 
Niet voor promotiemateriaal. Dat is wel een goede vraag want we zijn 
binnen PMS in onze communicatie zeggen we dat we patient-focused zijn. 
Dat betekent eingelijk dat alles wat we doen daar verliezen we natuurlijk 
niet uit het oog dat het gaat om mensen. Dat we niet een apparaat maken 
om de techniek neer te zetten, maar het gaat er uiteindelijk om dat je door 
je producten bijvoorbeeld simpel te maken geef je de arts meer ruimte 
voor de interactie met hun patienten . Dat soor elementen, dus echt 
gewoon puur targetten op .. Patient doen wij eigenlijk niet, dat is wel 
gedaan door PMS in Belgie; in wachtruimten is een soort postercampagne 
qeweest. 

6.11 Sloeg dat aan? 
Ja het schijnt redelijk succesvol te zijn geweest. Ik weet de details niet, 
maar het is altijd lastig want als PMS maak je de apparatuur en je kan 
eigenlijk niks zeggen over hoe de behandeling in dat ziekenhuis te werk 
gaat, dus in hoeverre kun je daar als PMS invloed op uitoefenen en ie 
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naam aan hangen. 
6.12 Ja inderdaad, de belevinqswaarde kan heel era verschillen. 

Ja. Kijk sommige zijn natuurlijk generiek verbonden aan een bepaalde 
techniek, andere dingen wordt bepaald door bijvoorbeeld hoe die arts 
gehumeurd is, daar heb je als PMS natuurlijk helemaal geen invloed op. 
Dat is wel heel erg lastig. 

6.13 Dus in het plan van nu komt dat waarschijnlijk niet te staan, die directie 
promotie naar de patienten toe? 
Nee dat klopt. Dus eigenlijk wat we doen is zoals je aangeeft dat we een 
apparaat simpel maken of dat je beter je resultaten kan laten zien 
waardoor je beter kunt communiceren met de patient. Dus het is ten 
goede aan de patient en niet direct naar de patient. 
Nog even een zijopmerking. We hebben bijvoorbeeld de Philips Corporate 
campaign. Op tv zie je ook allerlei commercials. Dus een aantal 
commercials die dus binnen het sense and simplicity concept Philips 
moeten neerzetten. En de Panorama is daar ook een onderdeel van, met 
de Ambient Experience. 

6.14 En die promotie naar die doelgroepen, bestaat deze uit puur brochures? 
Nee. Het is eigenlijk hoe we het moeten gaan doen, dus mijn ambitie is 
voor de komende jaren, wat in het verleden veel gebeurd werd, is dat er 
gezegd werd van we moeten een brochure of we moeten een presentatie, 
en nu wil ik meer kijken van wat is je verhaal, wat is je product, waarom is 
het goed en waarom ben jij beter dan de concurrentie of waar moeten we 
op letten. En dan ga je kijken hoe je het dan naar de doelgroep wil 
brengen. Dat kan een brochure zijn, dat kan een PowerPoint zijn, etc. Dus 
we moeten veel meer kijken van hoe kun je op de beste manier je 
boodschap overbrengen. Een brochure is vaak waar naar gegrepen wordt, 
dat is een klassiek middel. We sluiten brochures nu niet uit, maar we gaan 
meer kijken naar wat is je verhaal. Het gaat om de boodschap, minder 
over de uitvoerino. 

6.15 Oke. Dan komen we nu bij mijn afstudeerproject. Ik zal nag een keer 
vertellen wat het ongeveer inhoudt. Het gaat over sustainability, 
duurzaamheid. Duurzaamheid bestaat uit drie dimensies: economisch, 
ecologisch en sociaal. Op het gebied van milieu is PMS al heel goed bezig. 
Ik weet niet of ;e iets weet van de Green Flagships? 
Wei van gehoord, maar ik weet verder niet wat het is. 

6.16 (Folder la ten zien) Op ecologisch gebied onderscheidt Philips vijf 
verschillende aandachtsgebieden, Energieverbruik, gewicht, gevaarlijke 
stoffen, recvclinq en disoosal en veroakkingsmaterialen. 
Dan heb je hier een goed product te pakken als ik dat zo zie. 

6.17 Ja inderdaad. Nu heb ik voor het sociale gedeelte oak een aantal aspecten 
in kaart gebracht. Ajs je kijkt naar de 1.5T Achieva bijvoorbeeld, die heeft 
tov een voorganger of concurrerend product heeft deze bijna 15% reductie 
op gewicht, 30% op energieverbruik. Oat zijn best we/ significante 
veranderingen.Dit product voldeed aan de eisen van het warden van een 
Green Flagship, net als de Panorama. Doe/ van mijn afstuderen is aan de 
ene kant de sociale dimensie in kaart brengen, ding en als ethische 
productie, gezondheid en veiligheid, etc., en daama wil ik voor deze 
sociale aspecten zowel a/s bij de ecologische aspecten wat er belangrijk 
wordt gevonden bij de klanten, de verschillende doelgroepen daar, en wat 
er meesoeelt in de aankooobeslissinq. Daama qa ik ki;ken wat er qua 
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marketing voor deze aspecten mogelijk is. Ik ben vorige week bij het LUMC 
in Leiden geweest, daar heb ik met een aantal mensen gesproken over de 
sociale aspecten, en oak een beetje over de milieuaspecten. En ik vroeg 
daar aan de manager of de milieuaspecten terugkwamen bij een 
aankoopbeslissing, of er aan gedacht werd. Vo/gens de afdelingsmanager 
daar wordt er helemaal niet naar gekeken, maar hij zei oak van dat dat 
oak misschien komt omdat ze er niets over te horen krijgen. Het is oak 
niet direct iets waar je naar vraagt als je een MR scanner aan wilt schaffen. 
Mijn begeleider welke oak aanwezig was bij het interview heeft de 
manager oak verteld van deze milieuverbeteringen en deze manager vond 
het op zich zeer interessant, maar hij heeft hierover niets meegekregen 
voor de aankoop. Hij zei oak dat stel dat we dit voorgeschoteld kregen 
voor de aankoop, dan kan het we/ zo zijn dat we het meenemen in de 
beslissing, het is natuurlijk een van de lagere eisen, maar het kan in feite 
we/ belangrijk zijn. Maar daarom ben ik bij jou, want staat er iets in jou 
olan van milieuasoecten of sustainabilitv. 
Nee, eigenlijk helemaal niet, zit ik nu te bedenken. Niets specifiek, nou is 
het zo dat de Marcom plannen redelijk high level zijn op dit moment, dus 
het geeft meer aan welke onderwerpen, en de echte boodschap die 
moeten we daar nog veelal in gaan communiceren. Maar stel nou dat blijkt 
als bijvoorbeeld ons overkoepelende Marcom doel is om de zichtbaarheid 
te verbeteren (sheet), dat is een ding, en stel nou dat dat milieuaspect nu 
net iets is om die omslag te maken, dan is het zeker iets wat we gaan 
gebruiken. We hebben al een aantal projecten gedefinieerd, dus 
bijvoorbeeld die 1.ST waar je het net over hebt of de Panorama, als we 
zeggen 'emphasize differentiation in relation to competition', dus als we 
zeggen dat is zoveel procent minder energieverbruik ten opzichte van een 
concurrentproduct, dan is dat iets wat in dit doel zou passen als inhoud 
van de boodschap. En hier bijvoorbeeld ook als je iets meer op die 
customersatisfaction wil gaan zitten, als je kan bewijzen vanuit je 
bestaande installed base van dat heeft echt significante minder energie 
kost dat, dan kun je dat gebruiken als bevestiging van he Philips is wel 
goed bezig. Je ziet steeds meer dat het product alleen, dat is niet meer 
voldoende, dus je moet het breder gaan trekken. En natuurlijk wat ik ook 
weet nog uit mijn tijd bij Philips Design is dat het Sustainability Office en 
het Sustainability Report heeft enorm veel impact altijd, daar wordt heel 
veel werk aan besteed. Philips staat ook op een rankinglijst hoog als 
sustainable bedrijf. 

6.18 Ik ga dus ook kijken naar de verschillende klanten die ook val/en in de 
gebieden die je net liet zien (doelgroepen), en daarnaast spreek ik ook 
patienten of zij bepaalde ecologische of sociale dingen belangrijk vinden en 
waarom we/ of waarom niet. Ste! er komen bepaalde dingen uit die we/ 
belangrijk zijn en waar de Achieva of Panorama bijvoorbeeld goed op 
scoort, zou het moaeJ;;k z;;n dat dat misschien dan ... 
Ja precies. Kijk als blijkt dat in de beslissing om zo'n apparaat aan te 
schaffen, dat de milieuaspecten, ik noem maar iets, van doorslaggevende 
rol ziin, dan is dat zeker iets wat ie naar voren kan halen. 

6.19 Oo het moment ziin ze volaens mi; niet echt doorslaaaevend 

Appendices 

Nee oke en dat maakt het gewoon lastig, er is inderdaad heel veel te 
vertellen over een bepaald product en je moet gewoon zorgen dat, want 
die mensen hebben ook allemaal aeen tiid om zo'n brochure te laten lezen, 
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dus je moet qoed de spijker op z'n kop proberen te slaan. 
6.20 Nee oke, maar zulke dinaen zijn zo in een halve minuut te vertellen. 

Ja dat is waar. Dit is met name ook informatie denk ik die voor de 
salesspecialist bijvoorbeeld, en voor deze persoon zijn dit soort aspecten 
heel belangrijk om te weten. Het is gewoon munitie. Op het moment dater 
twijfel is, dan moet je gewoon proofooints hebben. 

6.21 Ja inderdaad, het kan al/emaa/ schelen. 
Ja precies en daar is het gewoon goed voor. Dus ik denk met name in een 
stukje interne communicatie, dat je die daar enorm mee kunt helpen. Die 
hebben natuurlijk een hele lijst met features, en daar zouden we deze aan 
kunnen toevoeqen. 

6.22 En kun ;e ook iets doen met de Groenevlaaaenschio status? 
Als je zegt het is ten opzichte van een referring product, krijg je dus een ... 
De status is iets van PMS zelf. Dit heeft weinig waarde in de buitenwereld. 
Tenzij er zeg maar vanuit overheden of wat dan ook dat er een soort eis 
wordt gesteld aan het energieverbruik, dan kun je zeggen van hallo wij 
voldoen met al onze producten, dan wordt het natuurliik interessant. 

6.23 Maar zodra het een legale eis wordt, is het niet meer echt een marketing ... 
Ja, maar als je dan kan het bijvoorbeeld zijn dat misschien sommige 
men sen ... Bjivoorbeeld met het Kyotoverdrag, dat er bepaalde termijn 
stellingen zijn, en dan kun je jezelf al rangschikken op de hele kaart dat je 
daarop voor ligt. We hebben nu onszelf gerangschikt en dat heeft weinig 
waarde voor een buitenstaander op dat moment. Dus je mo et de 
commerciele waarde aangeven door het ergens aan op te hangen. Maar 
het is sowieso goed, dus dingen als 30% minder energieverbruik is 
natuurlijk nogal wat, dus dat zijn wel belangrijke dingen om te melden. 

6.24 Ja inderdaad, want het is en jaarlijkse kostenbesparing en toch dat er 
minder energie verspilt of verbruikt wordt. 
Ja kijk in die zin, je kunt het natuurlijk ook over de patient-focused boeg 
gooien, dus dat je betrokken bent bij de wereldburger en de omgeving en 
milieu .. 

6.25 Ja inderdaad. Ik ga nu een aantal ziekenhuizen fangs de komende paar 
weken en met allerlei mensen spreken, van inkoper tot afdelingsmanager, 
radioloog etc. Ats u wilt kan ik jou een beetje op de hoogte houden 
hiervan. 
Dat vind ik wel leuk want het is inderdaad wat je zegt als ze er eigenlijk 
helemaal niet opletten en dat ze denken leuk voor erbij, maar ik ben 
benieuwd hoe dat een beetje op hun radar staat. 

6.26 Precies. Grote kans dat niemand er echt aan denkt of aan heeft gedacht en 
dat het in principe we/ interessant is. 
Misschien zeqqen ze wel 'eindeliik!' he 

6.27 Ja dat is ook je weet het niet. 
Ik denk dat de meeste mensen in Nederland wel weten dat Philips daar 
over het algemeen redelijk goed mee bezig is, met de groene gedachte. 
Maar dat de zichtbaarheid binnen Medical daar niet zozeer aanwezig is. Ik 
ben benieuwd of dat ze daar interesse voor hebben of dat ze het echt 
alleen linken aan spaarlampen bijvoorbeeld. 

[Closure] 
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Interview 7 12-04-07 

G.L. Guit 
Radiologist Kennemer Gasthuis 
Subject: Customer perception 

[Introduction to the research} 

7.1 Kunt u uzelf voorstellen? 
Ja. Mijn naam is G.L. Guit, ik ben radioloog in het Kennemer Gasthuis en ik 
ben ook degene die binnen onze vakgroep primair verantwoordelijk is voor 
de MRI. We hebben twee MR scanners, een op Noord en een op Zuid, 
beide eiqenliik identieke svstemen, beide 1.ST svstemen. 

7.2 Oke. Vindt u eneraieverbruik van de MR scanner belanariik? 
Is denk ik wel belangrijk, omdat het natuurlijk ook vertaald wordt in de 
exploitatiekosten van het apparaat, en deze zijn natuurlijk ook belangrijk. 
Ik denk niet dat het verder echt meeweegt in de aankoop van zo'n 
systeem. 

7.3 En ouur eco/oqisch qezien, dus dat het beter is voor het milieu? 
Nou dat weeqt eiqenliik niet mee. 

7.4 En het gewicht van de MR scanner, dus vooral de hoeveelheid 
materiaalaebruik? 
Dat is volkomen onbelangrijk. Het enige waarom dot een rol kan spelen is 
of een apparaat gewoon wel op een bepaalde plaats neergezet kan worden 
natuurlijk. Dus alleen in die zin is het eigenlijk voor ons belangrijk. Maar ik 
heb het nog nooit gezien bij de aankopen waar ik bij betrokken was dat 
het een kritiek punt was . 

7.5 De hoeveelheid verpakkingsmaterialen dat tijdens het transport van de MR 
scanner wordt qebruikt? 
Nee. Maakt mii helemaal niets uit. 

7.6 En waarom niet? 
Nou het maakt mii niks uit, ik heb daar verder niks mee te maken. 

7.7 Soeelt het een rol in de aankooo? 
Absoluut niet. 

7.8 Oke. En de aanwezigheid van schadelijke en milieuonvriende/ijke stoffen in 
de MR scanner? 
Als ik dat zou weten dan zou ik wel eens vragen kunnen jullie dat niet 
anders regelen, maar het ZOU mijn aankoopbeslissing helemaal niet 
be·invloeden. 

7.9 En vindt u dit oersoonliik belanariik? 
Nou op zich zelf is het denk ik wel belangrijk. Ik bedoel je wil ook niet 
meehelpen om het milieu te belasten als dat niet nodig is. Ik denk niet dat 
dit een doorslaggevende factor zou ziin bii de aankooo van het aooaraat. 

7.10 En dat recycling en verwijdering van de MR scanner op een zo 
mi/ieuvriende/ijke manier verlooen? 
Is natuurlijk prachtig als dat kan, maar natuurlijk ook dat zal mijn 
beslissina niet echt be·invloeden. 

7.11 En vindt u dat oersoon/ijk belanqrijk? 
Ja belangrijk op zich wel, maar het zou mijn beslissing niet be"invloeden. 
Net als dat ik bijvoorbeeld een auto gekocht heb die 1 op 5 of 1 op 6 loopt. 
Ik vind het belanqriik, maar het be"invloedt niet miin daaeliikse keuzes, en 
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ook niet hier op het werk. 
7.12 Oke, en het pro-actief bezig zijn van de producent van de MR scanner, 

bijvoorbeeld Philips, met veiligheidsaspecten van de MR scanner, vindt u 
dat belanqrijk? 
Ik vind het wel belangrijk natuurlijk dat het werken met zo'n apparaat 
veiliq is. 

7.13 Soeelt dat vo/qens u een rot bij aankooo? 
Nee. Helemaal niet. Ik heb noq nooit. .. nee. 

7.14 Gezondheidsklachten van ooerators door het gebruik van de MR scanner? 
Dat is natuurlijk wel een belangrijk punt, maar is ook nog nooit een issue 
geweest tijdens de hele aankoop, daar wordt niet naar gekeken verder. 

7.15 En de gezondheidsklachten van patienten door het gebruik van de MR 
scanner? 
Dat ook niet. 

7.16 Vindt u dat in orincioe belanqrijk? 
Ja natuurlijk is het wel belangrijk, maar nogmaals we gaan er gewoon 
vanuit dat het geen effect heeft op de gezondheid van de medewerkers en 
de patienten, dat het gewoon een hele veilige methode is zonder enige 
biiwerkinqen. 

7.17 Productbeschikbaarheid van de MR scanner voor mensen uit /anden waar 
het welvaartsniveau era laaq /iqt? 
Nou ik denk op zichzelf dat je het geld veel beter kunt besteden daar, 
beter aan allerlei vaccinatieprogramma's als een MR scanner, want dit 
komt toch alleen maar ten goede van de mensen die daar in die landen 
superriik ziin. 

7.18 Maar stet dat het nu moge/ijk zou zijn dat ook echt de armere bevolking 
toegang zou krijgen tot zo'n MRI scanner? 
Ik denk gewoon dat de mensen daar gewoon nog heel andere, je kunt 
beter geld stoppen in goede voorzieningen, goede riolering, voedsel, etc. 
Dat heeft allemaal veel meer directe impact voor dat soort mensen in 
ontwikkelingslanden als zo'n MR scanner. 

7.19 Soeelt het een rot in de aankooobeslissinq? 
Nee. 

7.20 Oke, en toegankelijkheid van de MR scanner voor patienten met fysieke of 
mentale tekortkominqen, bijvoorbeeld mensen met claustrofobie? 
Ik vind het op zichzelf wel een belangrijk aspect, want het is toch nog 
steeds zo dat er toch 3% zo'n beetje helemaal niet doorgaan of niet lukken 
omdat mensen claustrofobisch zijn, maar goed je hebt nu natuurlijk die 
open scanner, die hebben we hier niet. Dus het is niet echt, maar goed als 
jullie bijvoorbeeld een apparaat zouden maken die bijvoorbeeld een veel 
kortere lengte van de buis zou hebben, waardoor de mensen een veel 
minder idee hebben dat ze opgesloten zijn, dan ZOU dat wel een 
verkooparqument ziin. Dan is dat wel een punt in de overweqinq. 

7.21 Soeelt deze factor een rot bij de aankooobeslissina? 
Nou heeft nog nooit gespeeld, maar ik denk wel dat het een punt kan zijn 
in de overweging als jullie bijvoorbeeld een veel kortere buis zouden 
aanbieden. 

7.22 En men sen met een handicao of ouderen? 
Nou mensen met een handicap dat gaat gewoon, daardoor mislukt het 
onderzoek niet. Maar kinderen natuurlijk, dat is als ze 5 of 6 jaar ziin, dan 
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liggen ze vaak gewoon niet stil, en dat is echt een probleem, dan moeten 
ze vaak toch wel echt onder narcose. 

7.23 En het ethisch verantwoord produceren van de MR scanner producent, 
bijvoorbeeld Philips, a/s het ethisch verantwoord produceren van haar 
leveranciers? 
Als ik zou weten dat er gebruik zou warden gemaakt van kinderarbeid, dan 
zou het voor mij een reden zijn om het apparaat niet te kopen. Dat vind ik 
een heel belangrijke factor. Als je dat te weten zou komen, dan zou het 
echt voor mij een reden zijn om niet met zo'n bedrijf in zee te gaan . Maar 
ik neem gewoon aan dat een Nederlands bedrijf dat gewoon niet doet. 

7.24 Wordt hier naar qekeken bij de aanschaf van een scanner? 
Nee. Nee ik ga zelf geen onderzoekje doen of er gebruik wordt gemaakt 
van kinderarbeid of dwangarbeid of zo. Ik ga er gewoon vanuit dat het 
gewoon niet gebeurt. 

7.25 Operatorcomfort, bijvoorbee/d ge/uidsoverlast van de MR scanner, vindt u 
dat belangrijk? 
Ja ik denk dat het wel .. Ja nogmaals dat is bij de aanschaf nog nooit echt 
een punt geweest, maar ik denk wel dat het op zichzelf iets is wat 
bijkomend is. 

7.26 Vindt u het op zich belangriik? 
Nou ik vind het niet onbelangrijk, maar er zijn dingen die belangrijker zijn 
natuurlijk. 

7.27 En patientcomfort, bijvoorbeeld ook geluid of een comfortabele tafel om op 
te liggen? 
Ja dat zou ook een verkoopargument zijn. Dat vind ik belangrijk . Als 
patienten gewoon lekker kunnen liggen en het ligt comfortabel, dat helpt 
allemaal mee natuurlijk om het onderzoek beter te doen verlopen, dat 
mensen minder snel gaan bewegen. 

7.28 Speelt het een rol bij aankoopbeslissingen, wordt daar naar gekeken? 
Uhmm ... Nou ik kijk er eigenlijk niet naar nee. Ik heb er nog nooit echt 
naar gekeken. 

7.29 Oke, en weet u of er in het ziekenhuis verder we/ naar gekeken wordt? 
Ik weet het niet, misschien dat de laboranten er nog naar kijken of zoiets, 
maar ik in ieder geval niet, ik let op hele andere dinqen . 

7.30 Oke, dan hebben we de bijdrage van het product aan de wetenschap 
(bijvoorbeeld door innovatie)? 
Op zichzelf is het wel belangrijk, want wij zijn ook een kliniek die 
opleidingen heeft van radiologen, en in dat kader wordt er ook onderzoek 
qedaan wordt. Dus dit kan interessant zijn. 

7.31 Speelt het een rol bi; de aankoop? 
Het zou een rol kunnen spelen. Als wij bijvoorbeeld twee firma's zouden 
hebben die min of meer gelijkwaardig zouden zijn en een firma zou zeggen 
wij hebben nog een optie die in ontwikkeling is en die nog niet iedereen 
heeft, maar waar we nog onderzoek mee aan het doen zijn en we willen 
dat u meedoet, dan zou dat een argument kunnen zijn bij de aankoop. 
Maar dat geldt specifiek omdat we hier een opleidingsziekenhuis hebben, 
maar ik denk dat als je geen opleidingen hebt, je het als ziekenhuis minder 
interessant vindt. 

7.32 Verhagen van de /evensstandaarden van mensen, door bijvoorbeeld het 
creeren van nieuwe banen door productie van de MR scanner? 
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Dat is hartstikke mooi maar dat speelt natuurlijk geen enkele rol op de 
aankoopbeslissing. Ik vind het zelf op zich wel belangrijk als een bedrijf 
iets doet voor de economie voor het eigen land, als ze alles in India of 
China zouden laten maken, dan zou ik zoiets hebben van nou ja goed, 
maar het zou niet mijn beslissing be'invloeden want dat zijn toch dingen 
waar wij toch verder geen invloed op hebben, dat kun je niet afdwingen. 
Maar het zou van qeen enkele invloed ziin op miin aankoop. 

7.33 Wat speelt over het algemeen allemaal een rol bij de aanschaf van een 
aooaraat? 
Wat een rol speelt is natuurlijk gewoon de kwaliteit van het apparaat, dat 
is een topding natuurlijk. Tweede is natuurlijk de prijs, dat speelt een heel 
belangrijke rol, als je het niet kunt betalen houdt het allemaal op. Derde is 
natuurlijk service. Dat zijn gewoon de drie qrote dinqen . 

7.34 In de praktijk komt het niet echt voor dat je dezelfde scanner hebt dat je 
echt kunt verge/ijken? 
Nee er zijn toch altijd wel verschillen. In een heleboel dingen zijn ze toch 
wel gelijkwaardig, maar er zijn een paar dingen waar de een weer beter is 
dan de ander. Ik heb bijvoorbeeld hele goede ervaring wat Philips betreft 
qua service, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Voor ons is dat bij de 
vorige aankoop een heel belangrijk argument geweest. Maar het is dus wel 
zo bij bijvoorbeeld die kinderarbeid, als dat bekend zou warden dat deze 
apparaten geproduceerd zouden warden met kinderarbeid, dat zou voor 
mij een sterk argument zijn dat ik niet meer met zo'n bedrijf in zee wil 
qaan. Dat ziin dus wel sterke arqumenten, die moet ie niet onderschatten. 

7.35 Dus als een soort randvoorwaarden? 
Ja. Maar je gaat er gewoon vanuit dat het niet gebeurt. 

[Closure] 
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Interview 8 12-04-07 

Maartje van Pommeren en Elize Meijer 
Operators Kennemer Gasthuis Nijmegen 
Subject: Customer perception 

[Introduction to the research] 

8.1 Zouden ju/lie je even kart kunnen voorstellen? 
Ik ben Maartje van Pommeren. En ik ben Elize Meijer. Wij zijn twee 
laboranten hier. 

8.2 Vinden ju/lie het enerqieverbruik van de MR scanner belanqrijk? 
Daar heb ik me echt noq nooit mee beziq qehouden . 

8.3 Vind je dat persoonlijk belangrijk? 
Ik vind de kwaliteit van de plaatjes belangrijker dan het energieverbruik. 
Ik ook. Ik denk dat je daar bij een grote organisatie toch niet zo veel over 
na moet denken, omdat daar toch heel veel energie gebruikt wordt. Maar 
het zou niet mijn prioriteit hebben. Ik vind het wel belangrijk, maar hoe 
de plaatjes eruitzien vind ik veel belangrijker. Dat vind ik ook veel 
belanqriiker. 

8.4 En het gewicht van de MR scanner? Dus het totaal aan materiaal wat er in 
zo'n aooaraat zit. 
Ja als het met minder materiaal kan, dan denk ik dat het wel gedaan zou 
worden of niet. Hoe minder kunststof bijvoorbeeld hoe beter. Ik weet niet 
in hoeverre daar op gelet wordt. 

8.5 En de hoeveelheid verpakkingsmaterialen dat tijdens het transport van de 
MR scanner wordt gebruikt? 
Als het spul er maar onbeschadigd uitkomt, dat lijkt me wel het 
belangrijkste. Er zijn natuurlijk wel verpakkingsmaterialen die 
milieuvriendeliiker ziin dan anderen. 

8.6 En vinden ju/lie dat verder belanqrijk, hoeveel verpakkinq erin zit? 
Ja als dat op een milieuvriendelijke manier kan, denk ik wel dat het 
belangrijk is. Maar wat ik zeg het apparaat moet er wel ongeschonden 
uitkomen . Wij zijn verder ook niet aanwezig bij het uitpakken van dat 
apparaat natuurlijk. Bij een aangeleverd onderdeeltje denk je wel eens 
zo'n klein dingetje in zo'n grote doos. We hebben er verder niet veel mee 
te maken. 

8.7 Oke. Dan hebben we de aanwezigheid van schadelijke en 
milieuonvriendelijke stoffen in de MR scanner. Vind en ju/lie dat 
belanariik? 
Ik denk dat je wel moet proberen om zo min mogelijk van dat soort 
stoffen in je producten te verwerken, maar als je ze echt nodig hebt dan 
denk ik dat het wel.. Als er echt geen vervanger voor is denk ik dat het 
wel legitiem is om dat erin te houden. 

8.8 Oat recycling en verwijdering van de MR scanner op een zo 
milieuvriendelijke manier verlooen? 
Dat vind ik wel belangrijk. Ja dat vind ik wel belangrijk. 

8.9 Dan komen we nu bij de sociale aspecten. De eerste is het pro-actief 
bezig zijn van de producent van de MR scanner, bijvoorbeeld Philips, met 
vei/iqheidsasoecten van de MR scanner? 
Ja zeker, omdat er nog steeds onderzoek naar gedaan wordt in hoeverre 
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MRI toch niet invloed heeft op het lichaam. Hoe veiliger ze daarmee 
omqaan, des te prettiqer het is. 

8.10 En gezondheidsklachten van operators door het gebruik van de MR 
scanner? 
Ja die vinden we wel heel belanqriik ia. 

8.11 Hebben ju/lie zelf ergens last van als ;e bezia bent? 
Ja ik vind sommige dingen, een aantal spoelen (coils) heel erg zwaar, die 
zijn geloof ik sommige bijna 20 kilo. Oat is behoorlijk heftig en je hebt 
hem eigenlijk nooit in een keer op de goede hoogte om te tillen liggen. En 
de mammo-spoel is ook erg zwaar. Andere spoelen zijn weer onhandig 
omdat ze zo lang zijn. En ik merk vaak dat als de tafel laag staat voor 
patienten gemak, maar dat ik zelf merk dat ik dan teveel buk ipv de tafel 
omhooq te zetten. 

8.12 En wordt dit meeaenomen bij de aankooo van een nieuwe svsteem? 
Nee in principe bepalen de radiologen denk ik wat voor spoelen er komen, 
wat voor onderzoeken zij willen gaan doen. Dus wij hebben daar wel iets 
over te zeggen, maar niet eh ... En voor sommige dingen zijn ook niet 
echt alternatieven, dus dan ben je toch gebonden aan dingen die op dat 
moment op de markt zijn. Ja. En wat ik wel een heel groot nadeel vind 
wat wij op de andere locatie vaak hebben, is dat je mensen moet over 
schuiven buiten de ruimte en die tafel of dat onderstel waar dat blad op 
ligt van de tafel dat is niet in hoogte verstelbaar, en af en toe komt dat 
heel onhandiq uit. Als dat opqelost kan worden zou dat heel erq fiin ziin. 

8.13 Oke. En gezondheidsklachten van patienten door het gebruik van de MR 
scanner, vinden ju/lie dat belanqrijk? 
Ja ... Ik denk dat als ze klachten hebben dan is het of iets claustrofobisch 
of iets van het contrastmiddel dat we inspuiten. Van dat laatste worden 
patienten ooit misselijk van. Maar het gebeurt niet vaak, minder dan met 
het rontqen contrast. 

8.14 Productbeschikbaarheid van de MR scanner voor mensen uit landen waar 
het welvaartsniveau era laaa fiat? 
Ja dat vinden we belangrijk. Zeker. 

8.15 Daar wordt niet naar qekeken bij een aankooo van zo'n scanner? 
Nee ... 

8.16 Toegankelijkheid van de MR scanner voor patienten met fysieke of 
mentale tekortkomingen, bijvoorbeeld mensen met c/austrofobie. Vinden 
ju/lie dat belangrijk? 
Ja. We hebben best wel veel claustrofobische patienten. Maar ja ook als 
je een beetje stevig bent, dan lig je al veel sneller met je neus bijna 
teqen de bovenkant. 

8.17 Hebben ju/lie soms ook mensen die er gewoon niet inpassen? 
Ja. 

8.18 Gebeurt dat rege/matiq? 
Nou ... Nou ... Met enige regelmaat maar niet drie keer in de week. Of bij 
bepaalde spoelen, zoals de mammo-spoel, als de patient dan dikker is of 
een soort bochel in z'n ruq hee~, dan past hii meteen niet. 

8.19 Ethisch verantwoord produceren van de MR scanner producent, 
bijvoorbeeld Philips, en ethisch verantwoord produceren van haar 
leveranciers, vinden ju/lie dat belangrijk? 
Ja. Ja zeker. 
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8.20 Wordt daar naar gekeken bij een aanschaf? 
Nee ik denk het niet. Nee ik denk het ook niet, ik denk dat het meer een 
centenkwestie is .. Alles draait om geld ... 

8 .21 Oke. En operatorcomfort, bijvoorbeeld geluidsoverlast van de MR 
scanner? 
Ja dat vinden we belangrijk, je zit hier soms de hele week dus een beetje 
comfort is af en toe wel prettig. 

8.22 Wordt daar naar gekeken bij de aankoop van een scanner? 
Nou er zal ongetwijfeld een laborant meedoen bij de aanschaf van het 
product, ik denk dat het niet alleen scanner gerelateerd comfort betreft, 
maar ook betreft de kamer waar de scanner inkomt. 

8.23 Oke, en patientcomfort, bijvoorbeeld ook geluid of een comfortabele tafel 
om op te liggen? 
Ja dat vinden wel belangrijk, soms moeten ze wel een uur liggen dus dan 
is het wel prettig als ze een beetje comfortabel liqqen. 

8.24 Wordt daar naar gekeken bij de aankoop van een product?. 
Geen idee ik ben nog nooit bij een aankoop betrokken geweest. Ik ook 
niet. 

8.25 De aankoop wordt gedaan met radioloog en de manager? 
En de kernlaborant, en iemand die over het geld gaat. Die nooit met het 
apparaat zal hoeven te werken. 

8.26 En bijdrage van het product aan de wetenschap (bijvoorbeeld door 
innovatie)? 
Oat denk ik wel. Zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld nieuwe 
mogelijkheden die er steeds komen. Zeker belangrijk. 

8.27 Wordt daar ook naar gekeken denk je bij de aanschaf? 
Wij zijn geen academisch ziekenhuis, wij doen niet zo heel veel 
onderzoek, dus ik denk het niet. Ik denk bij academische ziekenhuizen 
wel. 
Verhagen van de levensstandaarden van mensen, door bijvoorbeeld het 
creeren van nieuwe banen door productie van de MR scanner? 
Ja .. Ik denk dat het een beetje van twee kanten werkt, ik denk dat Philips 
die mensen helpt in hun welvaart, en dat die mensen vervolgens Philips 
helpen in hun welvaart. Ik zou het in ieder geval bij een aankoop niet 
meenemen. 

[Closure] 

Appendices 69 R.G.W. van der Sloot 



Tu I e technische universiteit eindhoven PHILIPS 
sense and simplicity 

Interview 9 12-04-07 

Jacques van der Peet 
Department Manager Radiology Kennemer Gasthuis 
Subject: Customer perception 

{Introduction to the research] 

9.1 Wat zijn uw taken en verantwoordelijkheden? 
Afdelinqsmanaqer Radioloqie hier in het Kennemer Gasthuis in Haarlem 

9.2 Wat speelt allemaal een rol bij de inkoop? (vraag voortvloeiend uit 
introductie) 
Wat een rol speelt bij de inkoop zijn economische dingen, wat oak een rol 
speelt is ergonomie en vaak oak allerlei randvoorwaarden als het 
apparaat, bijvoorbeeld het gewicht; een zwaarder apparaat kun je hoger 
in een gebouw soms niet kwijt omdat de vloer hier niet geschikt voor is 
gemaakt, en niet geschikt te maken is. Daarnaast is het belangrijk 
bedieningsvriendelijkheid van het systeem, en wat oak vaak bepalend is 
bij MRI's de historie; als jij al sinds jaar en dag met een bepaald merk 
werkt, en daar de bedieningsfilosofie en presentatie van kent, dan blijf je 
daar vaak wel wat makkelijker hangen en dan komt nag als laatste, wat 
je wel in een ziekenhuis ziet en dat is bij ans oak zo, dat er vaak een 
soort van samenwerkingovereenkomst bestaat met een firma, 
bijvoorbeeld Philips, en dat zie je bij academische ziekenhuizen oak, dat 
ie vanuit het veld oak meehelpen met ontwikkeling van 
softwarepakketten. Dan blijf je nogal snel aan zo'n firma hangen . Dat is 
geen bezwaar overigens hoar, dat zijn vaak historisch gegroeide relaties 
die oak nag wel eens willen bepalen dat je perse voor een bepaald merk 
kiest. Een lanqduriqe relatie. 

9.3 Want de MRI scanner die in locatie Noord en in locatie Zuid hebben, zijn 
dat allemaal MRI svstemen? 
Dat zijn allebei Philips systemen, allebei 1.ST systemen. Alie systemen 
hebben een software pakket, alleen bij de ene scanner hebben we weer 
bepaalde softwarepakketjes extra en bij de andere weer andere 
pakketjes. Dit omdat het vaak voor een kleine groep patienten is die je 
daar mee gaat behandelen. Maar grosso mo do zijn die scanner 
uitwisselbaar, dus zo qoed als qelijk. 

9.4 Oke. Dan zullen we nu met de Jijst van indicatoren beginnen. Allereerst 
energieverbruik van de MR scanner, vindt u dat belangrijk? 
Nau dat is heel lang, voor de hele samenleving, nooit echt een heel hot 
item geweest en de laatste jaren is het dat wel. Zie je oak terug in de 
offertes die firma 's uitbrengen, hetzelfde als ze met wasmachines of 
auto's doen, met die verschillende klassen. Dat soort klasseringen geven 
ze bij MR niet, maar ze geven wel steeds specifieker aan, alle firma's, 
hoeveel energieverbruik een apparaat heeft. Ik moet je eerlijk zeggen er 
wordt naar gekeken, maar of het nu een heel belangrijke indicator is bij 
de beslissing, dat vind ik dubieus. 

9.5 Zou het verschil kunnen uitmaken bij de aankooobeslissina? 
Nee, ik denk het niet. Op dit moment hoar, zoals ik er nu naar kijk. Het is 
nu meer zoiets van leuk dat we dat oak nag meenemen, van: o das 
qrappiq, onze keuze is oak noq de beste qua enerqieverbruik. 
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Energieverbruik is geen echte harde keus. In mijn optiek niet. Ik heb dat 
tenminste nooit gebruikt. 

9.6 En het qewicht van de MR scanner? 
En het gewicht hoeft in principe geen probleem te zijn, zeker niet als je 
op de begane grond werkt waar gefundeerd is of je makkelijk kunt 
funderen of je komt in een nieuw gebouw waarvan je van tevoren bij de 
bouw al rekening kan houden. Maar in bestaande ziekenhuizen waar een 
apparaat op een plek moet worden neergezet waar het draagvermogen 
van de vloer vaststaat en daar niet veel meer aan te doen is, dan moet je 
daar rekening mee houden. Ik heb wel eens gehad dater bij een aankoop 
van mij sowieso al 2 scanners afvielen vanwege het gewicht. Dus het is 
belanqrijk. Niet echt vanuit het ecoloqische aspect. 

9.7 De hoeveelheid verpakkingsmaterialen dat tijdens het transport van de 
MR scanner wordt qebruikt? 
Ik let er niet op of het ding in vijf kartonnen dozen of in drie kartonnen 
dozen wordt aangevoerd. 

9.8 De aanwezigheid van schadelijke en milieuonvriendelijke stoffen in de MR 
scanner? 
Ik let er ook niet echt op of het materiaal van de scanner 
milieuvriendelijk of niet milieuvriendelijk is. Het is niet onbelangrijk, 
milieutechnisch wel belangrijk, maar het is niet iets waar ik als 
gebruiker/koper op let. Kijk ik zou het wel prettig vinden als er in de 
offerte ZOU staan als er bijvoorbeeld as best in het omhulsel van de 
scanner zit, want dan zou ik hem niet willen hebben. In zoverre is dat wel 
weer belangrijk. Maar ik ga er vanuit dat de industrie hier ook wel 
gewoon aan voldoet, dat het goed geregeld is. Kijk dus het is wel 
belangrijk, maar het speelt geen rol in een aanschaftraject. Wat je wel 
steeds meer ziet is dat dit soort dingen, die staan er vaak wel steeds 
nadrukkelijker qenoemd in offertes. 

9.9 Oke, en ook in die van Philips? 
Oat zit even niet in mijn hoofd, maar het komt voor in offertes. Het wordt 
allemaal qenoemd. 

9.10 Oat recycling en verwijdering van de MR scanner op een zo 
milieuvriendelijke manier verlopen, vindt u dat belanqrijk? 
Moet je luisteren, weet ik niet. Over het algemeen als wij een scanner 
vervangen, dat geldt voor elk rontgenapparaat en ook voor elke MRI 
scanner, dan regel je over het algemeen met de firma waar je een nieuwe 
koopt, dat ie ook zorgt voor de afvoer van de oude. En ik heb ook wel 
eens meegemaakt dat het ding door het ziekenhuis zelf wordt verkocht, 
omdat je er tweedehands nog een leuk prijsje voor kan krijgen, en dan 
regel je dat zo'n firm a het komt afvoeren. En ik heb ook wel eens 
meegemaakt dat gedeelten van het apparaat door verschillende bedrijven 
afgevoerd werd. En die verantwoording, het klinkt wat goedkoop, die leg 
je dan bij zo'n slopersbedrijf. Je gaat ervan uit dat die het netjes doet, en 
hoe hij dat doet vervolgens op zijn bouwterrein of werkplaats, dat weet ik 
niet. 

9.11 Oat vindt u dan ook niet belangrijk? 
Oat is voor mij niet belangrijk dus. Nee. 

9.12 Oke. Het pro-actief bezig zijn van de producent van de MR scanner, 
bijvoorbeeld Philips, met veiligheidsaspecten van de MR scanner, vindt u 
dat belanariik? 
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Dat is wel belangrijk. Veiligheidsaspecten zijn in dat kader belangrijk, 
worden ook over het algemeen uitvoerig beschreven in het offertetraject. 
Daarin staat we Ike veiligheidsmaatregelen zijn genomen betreffende 
verschillende scenario's en aspecten. Dit vind ik belanqriik. 

9.13 Wordt daar ook naar aekeken bii de aanschaf? 
Daar wordt naar gekeken. Absoluut, ja. Als je een Programma van Eisen 
opstelt zeker bii Europese aanbestedinqen .. 

9.14 Besteden ju/lie al/es Europees? 
Nee wij besteden niets Europees, maar ik heb het wel eens gezien in een 
ander ziekenhuis waar dat wel gebeurde, en daar was veiligheid een 
apart hoofdstuk. 

9.15 Gezondheidsklachten van ooerators door het aebruik van de MR scanner? 
Natuurlijk vind ik dat belangrijk. Meestal komt dat voort vanuit 
ergonomisch veld bekeken, andere gezondheidsklachten gaan we er 
vooralsnoq vanuit dat MR die niet qeeft. 

9.16 En gezondheidsklachten van patienten door het gebruik van de MR 
scanner? 
Nou zowel voor de patient als de operator hoe laag kan de tafel 
maximaal, hoe hoog kan de tafel maximaal. Als deze maar 60 cm hoog 
kan, dat betekent dat de laborant vaak moet bukken om patienten erop 
te zetten. Voor patienten geldt dit ook. We letten er zowel voor operators 
als patienten is het zeer belangrijk. Iemand die vanuit de rolstoel op de 
tafel moet, die laat je het liefst op gelijke hoogte overkomen, dat hij niet 
nog eens moet klimmen of dat wij hem moeten tillen. Deze klachten 
komen dus eigenlijk voornamelijk voor uit ergonomische oogpunten. En 
dat geldt ook voor beeldschermen. Daar wordt bij de aanschaf wel 
degelijk naar gekeken. 

9.17 Productbeschikbaarheid van de MR scanner voor mensen uit landen waar 
het welvaartsniveau erg laag ligt? 
Ja ik kan het wel belangrijk vinden, maar als afdelingsmanager ga ik daar 
niet over. Ik weet dat er heel veel landen zijn waarin grote gebieden 
ergens een keer een scanner stond, en dan is de beschikbaarheid dus 
laag, en tegelijkertijd weet ik dat als in Arabische landen een sjeik een 
keer een ziekenhuis bouwt met een aantal MRI scanner en op het 
moment dat er een kapot gaat deze niet gerepareerd wordt omdat er 
geen serviceapparaat is in die landen. Het speelt niet mee in mijn 
beslissing om wel of niet een scanner van een bepaald merk koopt. Ik 
denk dat elk producerende fabriek graag ook scanner verkoopt aan dat 
soort landen, maar ze doen ze niet gratis weg neem ik aan. Maar ik weet 
wel dat het bij verschillende bedrijven toch wel komt dat ze wat meer 
willen doen voor die landen, omdat ze er toch ook wel kansen zien liggen. 
Maar het is niet zo dat ik ga kijken naar dit aspect bij de verschillende 
aanbieders. Eerlijkheid gebiedt mij dat gewoon te zeggen. 

9.18 En toegankelijkheid van de MR scanner voor patienten met fysieke of 
mentale tekortkominaen, biivoorbeeld mensen met claustrofobie? 
Dat is belangrijk, want het zijn vaak de mensen die willen scannen, de 
patienten in feite allemaal met in ieder geval een fysieke beperking, want 
ze mankeren iets. En dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je kijkt of 
dit soort mensen die slecht kunnen lopen slecht kunnen liggen, dikke 
mensen, of die bij ons in de scanner kunnen. Het gat van de scanner is 
ook nog wel eens verschillend. Dit kan toch uitmaken voor patienten, al 
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zijn het maar enkele centimeters in diameter. Ik heb het wel in het 
verleden als een extra pluspunt gevonden dat een scanner vijf centimeter 
doorsnede van het gat meer heeft dan een andere firma's . Het is absoluut 
belangrijk. En als het gaat om claustrafobie, die vinden alle gesloten 
scanners eng, tenzij je ze onder narcose brengt. Je hebt tegenwoordig 
van die open MRI scanners, deze staan er een paar in Nederland. Er 
worden wel eens patienten van ons ziekenhuis naar daar toegestuurd, 
omdat die mensen toch echt een scan moeten hebben en dan helpen we 
die mensen daar naar toe. 

9.19 Oke. En ethisch verantwoord gedrag van de MR scanner producent, 
biivoorbeeld Philips, als haar leveranciers? 
Ja .. . Er is nu heel recent bekend geworden dat bepaalde pensioenfondsen 
belegden in de wapenindustrie, en met name in productie van 
grondmijnen en clusterbommen. Het ABP heeft inmiddels al besloten zijn 
aandelen terug te trekken in de mijnproducenten. Ik moet eerlijk zeggen 
dat ik nooit gecheckt heb of een van onze leveranciers of hun leveranciers 
weer ergens bij een louche praktijk betrokken is geweest. Ik bedoel het is 
algemeen bekend dat Siemens gedurende de Tweede Wereldoorlog heel 
hard gewerkt heeft voor het Hitler-regime, maar daar reken je ze niet op 
af, en ik check het normaal niet dus het speelt niet mee bij de aankoop. 
Ik heb ook nog nooit bij offertes van leveranciers gezien dat zij 
verklaringen afgaven van goed gedrag. Wat je wel ziet bij Eurapese 
aanbestedingen bij name, dat heb ik wel gezien, dan vraag je ook 
bijvoorbeeld het jaaraverzicht van een bedrijf, maar ook bijvoorbeeld hoe 
zij met hun personeel omgaan. Dat komt in de Eurapese aanbestedingen 
voor. Academische ziekenhuizen besteden allemaal Eurapees aan. Daar is 
dat een hoofdstuk, van laat maar eens zien hoe je met je personeel 
omgaat. Ik denk ook dat zaken als kinderarbeid of dwangarbeid, dat het 
dingen zijn waar steeds meer op gelet wordt. Maar of het belangrijk is 
weet ik niet, ik weet ook niet of er een ziekenhuis zal zijn die een 
apparaat koopt bij een firma die heel slecht omgaat met zijn personeel, 
maar de prijs is wel 50% van de rest van de markt. Wat doe je dan? Ik 
weet het niet, ik heb het nog nooit meegemaakt. Dus ik vind het wel 
belangrijk, maar het is op dit moment geen belangrijk issue bij de 
besluitvorming random een aanschaf. Maar deze aspecten hier op het 
lijstje zijn ook allemaal dingen die pas de laatste 3 a 4 a 5 jaar echt 
actueel geworden zijn, waar ook over gepraat wordt en waar ook dingen 
over in het nieuws komen . 

9.20 Ja precies. Want wat zou u doen als nou bijvoorbeeld Siemens voor de 
he/~ van haar fabrieken in feite kinderarbeid b/ijkt uit te oefenen? 

Appendices 

Nou dan denk ik dat als het algemeen bekend wordt, dan zou het best 
wel eens zo kunnen zijn dat binnen ons ziekenhuis, of andere 
ziekenhuizen, er stemmen op gaan, bijvoorbeeld van mij maar ook van 
mijn baas, van willen wij wel met zo'n bedrijf in zee, dan zou dat wel 
eens belangrijk kunnen zijn. Het is op dit moment niet belangrijk puur 
omdat het een non-issue is. Er wordt niet over gepraat, en waarschijnlijk 
ook met in het achterhoofd van daar hoef je niet over te praten want dat 
zit wel goed bij grate spelers. Hoewel je ook steeds meer achterkomt, 
Shell is ook een grate speler, en die blijkt in bijvoorbeeld Afrika ook niet 
al te netjes om te gaan geweest met haar werknemers daar. Het wordt 
steeds actueler, maar het is voor mii tot nu toe nog niet belangrijk 
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geweest. 
9.21 Oke. En operatorcomfort en patientcomfort, bijvoorbeeld geluidsoverlast 

van de MR scanner? 
Geluidsoverlast valt nog wel mee. Wei dingen wat betreft de 
hulpmiddelen. Je noemt de coils al. Er wordt wel gekeken naar of de coils 
bijvoorbeeld een beetje handelbaar zijn en kun je ze makkelijk opbergen 
en zijn ze makkelijk aan te sluiten, kan het makkelijk stuk of niet. Er 
wordt wel naar gekeken, dat speelt ook wel mee, het is niet onbelangrijk. 
Dus het is wel belangrijk, maar als je in een besluitvormingsproces ziet 
dat de coils bij de ene wat zwaarder is, maar de scanner heeft 
bijvoorbeeld functionele voordelen, dan moeten die coils maar wat 
zwaarder zijn. Maar je kijkt in mee, het krijgt wel plussen of minnen en 
dat is natuurlijk een heel verhaal zo'n aanschaftraject. Je hebt een PvE en 
je gaat elk apparaat daaraan toetsen en je krijgt plussen en minnen en 
daardoor ontstaat een eerste, een tweede en een derde keus 
bijvoorbeeld. En dan kan het gebeuren dat de eerste keus beter is, maar 
dat dus bijvoorbeeld de coils zwaarder zijn of hij wat meer decibellen 
geeft dan de andere twee. Of bijvoorbeeld met herrie. Wat je wel doet bij 
herrie, is kijken wat je er tegen kan doen, met oordopjes of koptelefoon 
en zorgen dat je muziek voor de patient kunt aanbieden. Dus in zoverre 
is het wel belangrijk. Het speelt een rol bij de aankoop, maar vrijwel nooit 
doorslaggevend. Bij patientcomfort als operator comfort. 

9.22 Oke. En de bijdrage van het product aan de wetenschap (bijvoorbeeld 
door innovatie)? 
Het ligt ook aan de ziekenhuisfunctie. Wij zijn een opleidingsziekenhuis, 
wij leiden dus artsen en radiologen op, en wij hebben ook op een 
bepaalde manier een samenwerkingsovereenkomst met Philips als het 
gaat om het inzetten en uitproberen van nieuwe technologieen en nieuwe 
dingen, en dan is .. Aan wetenschap doen we wel wat maar niet heel veel, 
academische ziekenhuizen hebben altijd de neiging om zich aan te sluiten 
bij een firma, om samen te werken. Dat speelt met name in academische 
huizen mee. In niet-academische huizen zoals de onze speelt het 
ongetwijfeld iets minder mee, hoewel wij wel proberen de grenzen te 
zoeken van kunnen we iets van de prijs af doen als we op een andere 
manier meer met elkaar samenwerken. Andere niet-academische 
ziekenhuizen doen dat ook. Dus hier bij de aankoop is het niet zo 
belanqriik. In academische huizen vaak wel. 

9.23 Dan hebben we als laatste het verhogen van de levensstandaarden van 
mensen, door bijvoorbeeld het creeren van nieuwe banen door productie 
van de MR scanner? 

[Closure] 

Appendices 

Hmm nee weet je, dat speelt niet mee. Het zal mij een zorg zijn waar dat 
ding gemaakt wordt. Dat klinkt een beetje lullig, daar hou ik me niet zo 
mee beziq. Dat is een non-issue. 
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Interview 10 17-04-07 

Ton Litjes 
Co-owner DiaSana 
Subject : Customer perception 

[Introduction to the research] 

10.1 Wat zijn uw taken en verantwoordeliikheden binnen het ziekenhuis? 
Ik ben bedrijfskundige, ik werk hier in cwz als afdelingsmanager 
radiologie en daarnaast hebben we nog een privekliniek. In dat kliniek 
zijn we ook wel duurzaam aan het ondernemen, daar hebben we ook een 
open MRI staan. We kijken ook met name naar dit soort zaken, dingen als 
energieverbruik zitten ook in de kostprijs dus deze dingen komen zeker 
op de agenda. Straks met toelichting kan ik ook wel aangeven dat er op 
dit moment bii informatie hier en daar noq wel wat ontbreekt. 

10.2 De informatie die u aanaeboden wordt? 
Ja. Energieverbruik bijvoorbeeld, als ik er naar vraag van kunnen jullie 
mii het enerqieverbruik vertellen dan kriiq ik terua dat is niet bekend. 

10.3 Dan heeft u het over de 1.0T? 
Dan heb ik het over alle machines die ik hier heb staan. Van alle 
machines is niet bekend wat het energieverbruik is, dit is lastig want we 
willen nu meten hoeveel energieverbruik er per patient of per uur is. Oat 
is gewoon belangrijk ... Dus qua energieverbruik, de eerste vraag, ik vind 
het heel erg belangrijk, en het wordt steeds belangrijker. En naar jullie 
toe zou ik eigenlijk bijna zeggen het is zeer belangrijk, want wij zitten er 
op te wachten dus jullie zijn te laat. Ik mis dat nu op dit moment. 
Ondanks dat ik vragen heb gesteld bij consultancy, want ik ken behoorlijk 
wat mensen bij Philips en die moeten dat gewoon weten en die kunnen 
daar niet aankomen . 

10.4 Kent u Sief Guloers van de Boschdi;k? 
Ja. 

10.5 Daar hebben we ook mee gesproken en die zei ook ik wil het we/ weten, 
want hij wist het ook niet. 
Sjef heb ik veel gezien met name met die open MR. Jan van de Aalze van 
consultancy heb ik al een paar keer gezegd van probeer een referenties 
te halen uit Nederland hoeveel stroomverbru ik het is, want dat is 
belangrijk om te weten want de kostprijs van dit verbruik is denk ik toch 
€15.000 per jaar, schat ik zo . Oat is belangrijk om dat per onderzoek te 
versleutelen want dat bedrag is te groot. Oat heeft te maken met de 
magneet zelf, maar ook de pompen, de kriel, je hebt een stukje airco op 
het dak staan. Die unit die gebruikt wel wat, dat is best veel. En daar 
wordt heel erg makkelijk overheen gestapt omdat de prijzen in een 
ziekenhuis dat niet relevant is, want spanning wordt verrekend via het 
huis en dan maakt het niet uit wie het opmaakt. Maar op dit moment 
wordt dat steeds belangrijker. Dus als jullie daarachter komen of als jullie 
dat weten, ik zou het heel qraaq weten .. 

10.6 Oke. Dit project is verder natuurlijk ook vanuit het mi/ieuoogpunt 
bekeken, dus bijvoorbeeld het gewicht van een MR scanner, daar gaat het 
om hoeveel materiaal erin zit in feite. 

Appendices 75 R.G.W. van der Sloot 



Tu I e technische universiteit eindhoven PHILIPS 
sense and simplicity 

Dat vind ik minder belangrijk, maar je moet het wel van tevoren weten, 
want de bouw aard is dan van belang. Dus stel ik heb een bepaalde 
positie in het ziekenhuis en ik moet daar een MRI neerzetten, dan wordt 
naar de vloer gekeken, naar de pads, het draagvermogen maar ook 
geluidsoverlast. Dat kan een restrictie zijn dat je kiest voor een lager 
gewicht. Jullie zitten laag in gewicht. Dat vind ik minder belangrijk, maar 
wel belanqriik. 

10.7 En de hoeveelheid verpakkinasmaterialen ti;dens transoort? 
Dat maakt mij niets uit, want jullie recyclen dat. Dus ik krijg de machine 
zonder verpakking (terra) hier, en jullie nemen de spullen weer mee en 
pakken daar hoop ik de volgende machine weer mee in. Ik vind dat 
netjes. Vroeger ging dat anders, maar nu denk ik dat die kisten ook wel 
duurzamer gemaakt worden. 

10.8 Zou het dan niet naar onbelangrijk moeten? 
Ja ik heb het liefste geen verpakkingsmateriaal dat het verspild wordt, 
maar ik weet dat jullie dat op een bepaalde manier mee omgaan. Ik 
bedoel hoe minder verlies hoe beter. 

10.9 Oke. Maar wordt daar bij de aankoop naar gekeken? 
Bij de aankoop heb ik in mijn aankoopcontract staan dus dat de rommel 
door de fabrikanten meegenomen wordt. Dat hebben wij gewoon in ons 
koopcontract staan. Dat jullie alles meenemen en verder verwerken. En 
als dat allemaal netjes qebeurt, vind ik dat prima. 

10.10 Oke. De volgende indicator is de aanwezigheid van 
schadelijke/milieurelevante stoffen in het product, dus dat hier zo min 
mogelijk van in het product zit. Vindt u het belangrijk dat er zo min 
moaeliik inzit? 
Ja ik vind het belangrijk dat er zo min mogelijk schadelijke stoffen 
inzitten. Bijvoorbeeld helium, ik heb liever een gesloten helium systeem 
waar je minder bijvult, dan wat je eerst had dat je bij moest vullen. Dat 
vind ik belangrijk. Hoe minder verlies hoe beter, want je weet dat het 
slecht is, maar het is een noodzakelijk kwaad. Je blijft een onderneming 
maar als je duurzaam te werk gaat, weet je dat je het langer kunt 
volhouden. Dus je moet met al deze aspecten rekening houden, en op 
tijd. En met name nu; milieu speelt dus als je nu volgend jaar in iedere 
folder iets over milieu zet ben je te la at, want ze vragen ernaar. 
Maatschappelijk heeft dat nu aandacht, dus als je er op tijd mee komt en 
dat nu al meeneemt dat werkt. Want je leest er wel overheen, maar toch 
zie ie dat. 

10.11 Oke. En recycling en verwijdering van de MR scanner op zo'n meest 
milieuvriende/ijke manier. 
Ik vind het vooral belangrijk dat systemen hergebruikt kunnen worden; 
second life moqelijk. 

10.12 Oke. Dan komen we nu bij de sociale aspecten. Vindt u het belangrijk dat 
een producerend bedrijf als Philips pro-actief bezig is met de 
veiliaheidsasoecten van een MR scanner? 
Ja dat vind ik belangrijk. Er zit natuurlijk ook veel wetgeving aan. 
Veiliqheid is ook bii wet qoed qereqeld. 

10.13 En gezondheidsklachten van operators door gebruik van de MR scanner? 
Dinaen als erqonomische aspecten, of bijvoorbeeld door het krachtveld. 
Dat is heel belangrijk. Dingen als zitposities etc. Wij krijgen ook veel 
aangeleverd door een fabrikant die hulpmiddelen levert zodat we 
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bepaalde aspecten aan bijvoorbeeld de scanner wat beter voor eigen 
operators kunnen instellen . 

10.14 Oke, en qezondheidsklachten voor de patient? 
Heel belangrijk. Maar ik ga er ook wel vanuit voor bijvoorbeeld 
krachtvelden dat er een en ander wettelijk is vastgesteld . 

10.15 En de productbeschikbaarheid van de MR scanner voor mensen uit landen 
waar het we/vaartsniveau lager liqt? 
Oat vind ik niet belangrijk. Ik vind het prima dat Philips dat support, maar 
dat is niet interessant voor ons. 

10.16 Oke. Dan hebben we nu de toegankelijkheid van de MR scanner voor 
patienten met fysieke of mentale tekortkomingen, bijvoorbeeld kinderen, 
dikke mensen of mensen met c/austrofobie? 
Zeer belangrijk natuurlijk. Zeker waar ik ook bij betrokken ben, het prive-
kliniek DiaSana in Mill. Bij dit ziekenhuis hebben we bijvoorbeeld geen 
panorama 1.0T, omdat we dit uitbesteden aan de kliniek in Mill. 

10.17 Dus die vindt u heel belangrijk. Wordt er daar ook naar gekeken bij de 
aanschaf? 
Ja . Dus als ik nu een machine hier ga kopen, dan zou ik dus zeggen als 
de patient kan kiezen, kiest hij voor de open MRI. Deze duurt wel ietsje 
langer, 25-30% zoiets. Oat is een nadeel maar als je zegt we hebben 
twee machines, een open en een gesloten, dan zou ik voor de open 
kiezen . Want heel veel mensen hebben toch veel moeite dat het toch wel 
eng is. Dus dat is zeker wel belangrijk. 

10.18 Oke. Dan hebben we er nu eigenlijk twee die enigszins samenvallen, het 
ethisch verantwoord produceren door de /everancier, dus bijvoorbeeld 
Philips, en het ethisch verantwoord produceren van haar leveranciers. 
Daar val/en bijvoorbee/d issues als kinderarbeid en dwanqarbeid onder. 
Oat vind ik wel belangrijk, ik vind dat er ethisch geproduceerd moet 
worden, maar het is wel zo dat die grens moeilijk is te leggen. Want 
bijvoorbeeld de lage loon landen, je kunt zeggen dat doen we niet meer, 
maar dat is nog erger. Ik vind het wel belangrijk dater geen misbruik 
gemaakt van wordt. 

10.19 Dus bijvoorbeeld kinderarbeid. 
Ja inderdaad. Maar dat hangt er ook weer vanaf, iemand die 16 jaar is of 
iemand die 8 jaar is. Oat vind ik belangrijk. 

10.20 Kijkt u daar ook naar bij de aankoop? 
Nee. Weten we niet. Maar ik ga er vanuit dat grote multinationals als 
Philips of bijvoorbeeld Shell toch wel gemonitord worden daarin. Controle 
door mij als klant is onmogelijk . 

10.21 En stel bijvoorbeeld Siemens komt heel erg negatief in het nieuws 
hierover? Wordt het dan meegenomen in de beslissing misschien? 
Ja, ik denk wel dat het op tafel komt. Met de vraag van hebben jullie dat 
opgelost? Maar natuurlijk als we bijvoorbeeld machine A hebben en 
Machine B en dat is 1 en dat is twee, dan willen we toch nummer 1 
hebben maar dan willen we daar wel over praten, van hoe lossen jullie 
dat op. Want als ik machine 2 dan koop, dan doe ik de patienten tekort. 
Je kiest wat jij wilt hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat in Nederland 
de maatschappij dit soort dingen goed controleert, ik denk het beste van 
heel Europa. 

10.22 Dus u gaat ervan uit dat het we/ goed geregeld is? 
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Ik qa ervan uit dat de oolitiek en de maatschaooii dat wel borqen. 
10.23 Oke. En operator comfort en patienten comfort, dus bijvoorbeeld last van 

aeluiden van de MR scanner? 
Oat vind ik belangrijk. Wij hebben bijvoorbeeld in Mill de Ambient 
Experience. Dit kost heel veel en dat levert het nooit op, maar voor de 
patient geeft dat toch, als ze bang zijn dan helpt dat. Als je dus zorgt dat 
een patient met bijvoorbeeld een hoofdkussentje gelijk goed ligt, dan ligt 
hii ook stil, dan liqt hii niet schuin. 

10.24 Oke. Dan hebben we nog bijdrage van het product aan de wetenschap. 
Ja dat vind ik heel belangrijk, want daar heb je in de praktijk steeds 
minder tiid voor. 

10.25 Hoe bedoelt u? 
Bijvoorbeeld innovaties, dit moet je niet in de ziekenhuizen leggen, maar 
bij een leverancier als Philips .. 

10.26 En als laatste het verhogen van de levensstandaarden van mensen, 
bi;voorbeeld door het creeren van nieuwe banen. 
Ik heb het liefst dat iedereen op een normaal niveau uitbetaald krijgt, dat 
ze fatsoenlijk kunnen werken. Dit vind ik dus prima, het creeren van 
nieuwe banen. 

[Closure] 

Appendices 78 R.G.W. van der Sloot 



Tu I e technische universiteit eindhoven PHILIPS 
sense and simplicity 

Interview 11 17-04-07 

Thomas te Boekhorst 
Radiologist Canisius Wilhelmina 
Subject: Customer perception 

[Introduction to the research} 

11.1 Enerqieverbruik, omdat zo laaq moqe/ijk te houden. 
Dat is natuurlijk wel van belang, maar dat is natuurlijk niet iets waar je in 
eerste instantie mee bezig bent bij de aankoop. Dus als ik puur kijk als 
radioloog zelf, is het niet iets waar wij van zeggen dit is bepalend. Wij 
kijken puur naar de fu nctionaliteit van de scanner. Dus dan is dit 
onbelanqriik. 

11.2 En het gewicht van de scanner? Dus zo min mogelijk materiaalgebruik in 
de scanner? 
Eiqenliik onbelanqriik. We zullen toch kiiken naar functionaliteit. 

11.3 En hoeveelheid verpakkingsmateriaa/ dat gebruikt wordt tijdens het 
transoort van de MR scanner? 
Ook onbelanoriik. 

11.4 En de hoeveelheid schadelijke en milieurelevante stoffen in de MR 
scanner? 
Nou stel nou dat er bij de ene scanner veel meer van dat soort stoffen in 
zit dan andere scanners en deze komt daardoor negatief in de publiciteit, 
dan denk ik niet dat je snel dat heel milieuonvriendelijke apparaat gaat 
kopen. Maar dat is eigenlijk voor ons onbelangrijk. 

11.5 Oke. En recycling en verwijdering van de MR scanner op een zo 
milieuvriendelijke manier la ten verlopen? 
Eigenlijk hetzelfde verhaal; wel belangrijk maar vanuit het oog van de 
radioloog niet belangrijk. In principe zijn deze ecologische punten allemaal 
belangrijk, maar toch vanuit de radioloog die voornamelijk kijkt naar de 
diagnostiek en de kwaliteit, is dit minder belanqriik. 

11.6 Dan komen we nu bij de sociale aspecten. Het door Philips pro-actief bezig 
zi;n met vei/iqheidsrequ/erinqen, vindt u dat belanqriik? 
Dat is wel belangrijk, want voornamelijk als je weet dat het apparaat toch 
minder veilig is en je legt er een patient in, dan ben je er als radioloog ook 
bij betrokken, dus dat is iets wat ons ook direct aangaat. Dat is dus ook 
belanqriik. 

11.7 En gezondheidsklachten van operators door het gebruik van de MR 
scanner? 
Heel erg belangrijk. Je bent met het apparaat bezig en voor zowel de 
patienten als voor de mensen die met het apparaat omgaan is dit zeer 
belanqriik. 

11.8 Wat zou dit dan kunnen zijn? 
Eigenlijk alles, dus zowel mechanisch als veldsterkte. De laatste gaan we 
nog steeds vanuit dat het verder geen nadelige gevolgen heeft, maar de 
echt langere termijn is nog een beetje onbekend. Maar het zijn wel dingen 
die heel erq van belanq ziin. 

11.9 En de productbeschikbaarheid van de MR scanner voor mensen uit /anden, 
waar het welvaartsniveau /aqer /iqt? 
Dit is leuk, maar .. Het komt een beetje ego·istisch over maar als ik weet of 
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ze in India kunnen scannen wel of niet, dat is geweldig voor hun maar het 
verandert niks OD de Dlek waar ik nu zit. Dus eiqenliik onbelanqriik. 

11.10 Oke. En de toegankelijkheid van de MR scanner voor patienten met fysieke 
en mentale tekortkominaen? 
Oat is zeer belangrijk. Bijvoorbeeld mensen met claustrofobie. Oat is erg 
belanqriik. 

11.11 Oke. Dan nu de volgende twee indicatoren: zowel het ethisch verantwoord 
produceren van een producent als Philips als het ethisch verantwoord 
produceren van haar leveranciers? 
Vind ik wel heel belangrijk. Laten ik het zo zeggen, we staan er nooit bij 
stil en gaan er vanuit dat het nooit is. Maar ik denk dat als je erachter zal 
komen en het komt in de publiciteit, bijvoorbeeld kinder- of dwangarbeid, 
dan zou ik daar geen apparaat van willen hebben . Ik zou daar geen fijn 
gevoel bij hebben. 

11.12 En operator comfort vindt u dat belanariik? 
Oat vind ik wel belangrijk. Een MR maakt sowieso veel lawaai, en als dat 
bijvoorbeeld zou kunnen worden verbeterd dat zou fijn zijn . Oat is wel een 
belangrijk punt. Ik denk niet dat het onderling heel veel verschilt hoor, 
denk ik. Mocht dat toch een groot verschil opleveren dan is het toch wel 
belanqriik. 

11.13 En wat vindt u van patient comfort? 
Ook belangrijk. Bij vergroten van comfort ligt de patient ook nog vaak stil, 
en dat verkleint de tijd en vergooft dus de efficientie. Dus dat is voor ons 
zeer belanqriik. 

11.14 En het aspect biidraae van het product aan de wetenschap? 
Het is een belangrijk punt. Door hetgeen wat in academische ziekenhuizen 
qebeurt, kunnen wii hier ook weer verder. Daar breien wii OD voort. 

11.15 En het verhogen van levensstandaarden van mensen, bijvoorbeeld door de 
creatie van banen als aevola van de productie van een MR scanner? 
Kijk dat is weer geen punt van daarom kiezen wij dit apparaat en niet voor 
dit apparaat. In zijn geheel is het wel belangrijk, maar voor ons, en puur 
uit het oog van de radioloog is dit niet belangrijk. 

11.16 Heeft u verder nag sociale aspecten die er misschien bi} zouden moeten 
komen? 
Nee, als ik zo zie dan is het concept goed in kaart gebracht, ik heb verder 
qeen suqqesties voor meer indicatoren. 

[Closure] 
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Interview 12 17-04-07 

Sjaak van den Boogaard 
Operator Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 
Subject: Customer perception 

[Introduction to the research} 

12.1 Wat ziin uw taken en verantwoordeliikheden? 
Binnen de rontgen zijn een aantal specialisaties. Ik zit op alle 
specialisaties, maar dat komt vanuit, ik zit hier al 25 jaar en vroeger ging 
dat nog, tegenwoordig is dit bijna niet meer te do en om al die 
specialisaties goed te kunnen doen. MR is mijn hoofdding, ik ben 
expertlaborant, niet zo zeer dat ik daar het meeste van af weet, maar ik 
begeleid het daar een beetje, kijken naar de kwaliteit, mensen motiveren. 
Oat doen we met z'n tweeen. Alie vragen van de andere laboranten gaan 
via ons. 

12.2 Oke. We zullen kijken naar de lijst met duurzaamheidindicatoren. Is het 
een onderwero waar u vaker mee aeconfronteerd wordt? 
Dit is de eerste keer dat ik hier mee te maken krijg dat er naar gevraagd 
wordt .. Op het moment dat er een nieuw apparaat komt hebben wij ook 
een grote input van wat er nu werkelijk gekocht wordt. Verschillende 
mensen hebben dan een inbreng, en iedereen kijkt er dan weer anders 
naar. Ik heb de liist trouwens al inqevuld. 

12.3 Oke, dan zullen we daar nu naar kijken. Het energieverbruik, dat vindt u 
belanariik? 
Ja. Dit zijn natuurlijk mijn persoonlijke overwegingen. Ik ben toch wel 
milieubewust en vind dat we toch zuinig moeten zijn op wat we hebben. 
Dus hoe meer energieverbruik, hoe meer vervuiling en aan de andere 
kant raken de bronnen op. 

12.4 Oke, dus dat vindt u een belangrijk aspect.Zou u nu, u zegt zelf u heeft 
op zich een grate inbreng op de aankoopbeslissing, als er nou twee 
apparaten zijn die op zich qua functionaliteit gelijk zijn, maar de ene is 
veel beter oo het aebied van milieu .. 
Nou wat mij betreft mag dat wel wat extra kosten. Als dezelfde prijs is 
dan is de keus heel makkelijk, maar het mag van mij wel wat kosten. 
Maar dat heb ik niet voor het zeggen, de econoom zal hier al gauw neigen 
naar de goedkopere, maar als ie het mii vraagt .. 

12.5 Oke, dan hebben we het gewicht van de scanner, dus eigenlijk puur het 
materiaalaebruik. 
Dit maakt mij in principe niet uit, maar de praktijk leert dat als ie lichter 
is dan is ie makkelijker te plaatsen. Er zijn wel eens scanner afgevallen 
vanweqe het qewicht, een van GE kan ik me noq herinneren . 

12.6 En in feite milieumatiq? 
Milieumatig vind ik als je met minder kunt, dan is dat natuurlijk ook beter 
want ik vind sowieso wij gaan ten onder aan overconsumptie. Als het 
goedkoper kan, is het alleen maar een win-win situatie. 

12.7 Oke, de volgende is de hoeveelheid verpakkingsmaterialen tijdens 
transport. 
Ja dit is hetzelfde, niet meer dan nodig, dat vind ik voor het milieu 
belangrijk. 
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12.8 Dan hebben we de aanwezigheid van schade/ijke en milieurelevante 
stoffen in het product? 
Ja daar waar je goede andere alternatieven hebt, dan is dat natuurlijk wel 
beter. En ik snap ook wel dat het soms wat duurder kan uitvallen, ook 
daar ben ik voor als het niet teveel zou kosten, zeker doen. 

12.9 Oke en de recycling en verwijdering van de scanner, dat dit zo 
milieuvriende/ijk moge/ijk gebeurt. 
Dat vind ik belangrijk, want als een product is afgeschreven moet het 
ergens naar toe en niet zomaar op een grote berg gegooid worden. 

12.10 Zou u het interessant vinden en waarde aan hechten als u bij het 
aankoopproces informatie zou krijgen over milieuaspecten betreffende 
het aan te kopen product? 
Ja ik persoonlijk wel. Maar in dit geval ben ik bang dat degene die om de 
centen gaat daar dan het eindoordeel in heeft, maar ik zou er zeker wel 
voor pleiten. Het mag van mij ook iets kosten. Maar een ziekenhuis wordt 
tegenwoordig ook als een bedrijf gerund en moet er altijd voor zo min 
moqeliik qeld zoveel moqeliik qekocht en qedaan worden. 

12.11 Dan hebben we nu een aantal sociale aspecten. De eerste is het proactief 
handelen van Philips met veiliaheidsmaatreaelen voor de aebruiker. 
Dat vind ik natuurlijk wel belangrijk want ik vind dat als ik mijn werk doe 
moet dat op zo'n veilig mogelijke manier. Iedereen wil gewoon op een 
veiliqe manier ziin of haar werk doen. 

12.12 Oke. En gezond heidsklach ten van laboranten door gebruik van de 
scanner? 
Dat heb ik als zeer belangrijk aangeschreven. Uiteraard want ik ben er 
zelf mee bezig. Ik moet er maar vanuit gaan dat het allemaal goed is, ik 
kan het niet onderzoeken. 

12.13 En ik zie dat u de gezondheidsklachten van de patient door het gebruik 
van de MR scanner ook heel belanarijk vindt? 
Ja, natuurlijk. Ik vind een patient die staat in principe altijd voorop. 
Natuurlijk is onze eigen veiligheid ook belangrijk. De patient die komt hier 
en wordt door de dokter qestuurd om qeholpen te worden. 

12.14 Productbeschikbaarheid van de MR voor mensen uit landen waar het 
welvaartsniveau wat laaer fiat. 
Dat vind ik toch minder belangrijk. Ik gun iedereen het beste, maar je 
kan wel een MR neerzetten, maar wat komt erachter. Als je daarna geen 
vervolg hebt, kijk je kan wel diagnosticeren, maar als je daarna geen 
goede behandeling hebt dan kun je jezelf afvragen wat ze daar mee 
opschieten. Plus dat al die nieuwe technieken die zorgen dat de dokters 
het hier wel heel gemakkelijk hebben. De beste dokters zitten daar, want 
die kunnen met heel weinig middelen ook diagnosticeren. Ik gun het ze 
allemaal, maar .. 

12.15 En met zicht op een aankoop hier, stel dat u twee systemen heeft en de 
ene is ook in zulke gebieden neergezet om die men sen 
scanmoge/ijkheden te geven, vindt u dat belangrijk bij de aankoop, telt 
dat hier mee? 
Ik vind het mooi meegenomen, maar het telt niet echt mee bij de 
aanschaf. 

12.16 Dan hebben we de toegankelijkheid van de MR scanner voor mensen met 
men tale of fysieke tekortkomingen. 
Dat vind ik erg belangrijk. Je moet proberen om iedereen van dienst te 
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zullen zijn. Wij hebben natuurlijk de link met DiaSana waar de open 
scanner Panorama l .OT staat. Toen ik hoorde dat de Panorama bestond 
toen zei ik al dat we die moesten hebben. Maar deze kwam toen bij 
DiaSana waar wij ook terechtkunnen. 

12.17 Oke. Het ethisch verantwoord produceren van zowel Philips a/s haar 
leveranciers. 
Deze twee vind ik allebei zeer belangrijk. Want vroeger had je slavernij, 
en nu heb je dat weer want mensen worden uitgemelkt. Kinderarbeid 
vind ik ook echt niet kunnen. 

12.18 En vind u dat belangrijk bij een aankoop? Ik bedoel wordt er naar 
gekeken? 
Daar is eigenlijk nooit naar gekeken, tenminste die vraag is nooit gesteld. 
Ik heb daar zelf moeite mee met bijvoorbeeld het feit dat Nike dure 
schoenen verkoopt die toen door kinderen elders werden geproduceerd 
tegen een extreem lage loon. 

12.19 Oke, stet dat Siemens nu allemaal dwangarbeid heeft en kinderarbeid bij 
het maken van MR systemen, als dat uit zou komen, zou uw beslissing 
dat bei"nvloeden? 
Dat zou mijn beslissing wel be'invloeden, maar natuurlijk zijn er heel veel 
factoren die meespelen. De hoofdgedachte waarmee ik een beslissing 
maak is natuurlijk de functionaliteit. Er zijn zoveel factoren die dat 
be"lnvloeden. Maar als er verder geen verschil zou zijn, zou dat voor mij 
een reden zijn van he. 

12.20 Oke dat is mooi. Dan hebben we nu operator comfort, dus bijvoorbeeld 
last van geluiden. 
Dat vind ik natuurlijk belangrijk. Niet heel belangrijk omdat van de ene 
kant wil natuurlijk iedereen zo prettig mogelijk werken, maar ik heb dit 
vak gekozen omdat ik vaak ook veel meer aan andere denk dan mezelf. 
Daarom heb ik bij patienten comfort heel belangrijk gezet, omdat ik dat 
belangrijker vind dan voor mezelf. Over geluid vind ik die l.ST van 
Siemens veel beter, daar kon je zelf in de ruimte staan en daar had je 
geen last van dan. Als je denkt aan comfort, die nek coil is loeizwaar. We 
hebben nu ook zelf een kast gemaakt waar hij inzit en dat ie op dezelfde 
hoogte zit zodat het makkelijker plaatsen is. Voor het comfort van de 
patient heb ik bij Siemens het TIM-systeem gezien en dan werd iemand 
van top tot teen ingepakt met coils, en dat was bij Philips niet nodig. Dat 
ligt nooit lekker voor de patienten als ze het gevoel hebben dat ze 
gemummificeerd worden. 

12.21 En de indicator bijdrage van het product aan de wetenschap, vind u die 
belangrijk? 
Ja dat vind ik belangrijk. Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar het 
oplossen van problemen als kanker, en wat nu nog niet kan, kan over een 
paar jaar misschien wel, en natuurlijk als MR een bijdrage daaraan kan 
leveren dan vind ik dat prima. Dat vind ik belangrijk. 

12.22 Oke, en het verhogen van de levensstandaarden van men sen, 
bijvoorbeeld door het creeren van nieuwe banen met productie van het 
MR svsteem. 
Dat vind ik niet belangrijk. Natuurlijk dat is mooi meegenomen, maar 
voor miin professie hier nee. 

12.23 Speelt het bij de aankooo? 
Nee. 
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12.24 Worden er op dit moment van zulke aspecten naar ju/lie gebracht bij een 
aankooooroces? 
Nou dingen als comfort voor patient en werknemer, dat is natuurlijk wel 
qebracht, daar wordt ook door veel mensen naar gekeken . 

12.25 Oke, en de andere sociale aspecten? 
Nee. Eerste plaats bij een aankoop is hoe goed presteert het apparaat. 
Tweede plaats en derde plaats zijn kosten en comfort. 

12.26 Heeft u tot nu toe iets van milieu toeqespeeld qekregen? 
Tot nu toe is daar noq nooit over qesproken. 

12.27 Zou u daar behoefte aan hebben? 
Nou ik denk dat op het moment dat je een apparaat gaat kopen, als je als 
Philips goede argumenten hebt, ZOU ik ze zeker gebruiken. We zijn 
allemaal hoop ik toch wel met milieu begaan. En dit zet de mensen dan 
wel aan het denken. Er is nog nooit bij stilgestaan of over gesproken, en 
als het vanuit jullie niet komt, zal het denk ik ook niet gebeuren. Milieu 
wordt steeds belanqriiker we kunnen er qewoon niet meer omheen. 

[Closure] 
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Interview 13 17-04-07 

Jos Verbruggen, 23 years old male 
Patient Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 
Subject: Customer perception 

[Introduction to the research} 

13.1 

13.2 Enerqieverbruik van de MR scanner? 
Hij heett alleen een beetje stroom nodig, dus ik denk dat het niet zo'n 
belangrijk punt is. Er zijn ook niet zo veel MRiscanner op de wereld, ik 
vind het belangrijker dat ze dat doen bij auto's. 

13.3 En het qewicht van de MR scanner? 
Dat is eiqenliik toch ook onbelanqriik. 

13.4 De hoeveelheid verpakkingsmaterialen dat tijdens het transport van de 
MR scanner wordt qebruikt? 
Ik zie het als er zijn niet zoveel van die dingen en het hoeft maar heel 
soms te gebeuren, en het moet gewoon goed te gebeuren. Dat kunnen ze 
weer beter bij een pak drinken doen. Niet belangrijk dus. 

13.5 De aanwezigheid van schadelijke en milieuonvriendelijke stoffen in de MR 
scanner? 
Dat is wel iets belangrijker, dus belangrijk. 

13.6 Oat recycling en verwijdering van de MR scanner op een zo 
milieuvriende/ijke manier verlopen? 
Dat is ook wel iets belangriiker als bijvoorbeeld transport. 

13.7 Het pro-actief bezig zijn van de producent van de MR scanner, 
bijvoorbeeld Philips, met veiligheidsaspecten van de MR scanner? 
Dat vind ik wel belangrijk, als er iets mis gaat dan zullen er ook minder 
mensen naar het ziekenhuis qaan . 

13.8 Gezondheidsklachten van operators door het gebruik van de MR scanner? 
Dat vind ik ook belangrijk. 

13.9 Gezondheidsklachten van patienten door het qebruik van de MR scanner? 
Zeer belangrijk, dat gaat over mezelf en ik kom bij een ziekenhuis om 
beter te worden. 

13.10 Productbeschikbaarheid van de MR scanner voor mensen uit /anden waar 
het welvaartsniveau erg laag !igt? 
Dat vind ik belanqriik. 

13.11 Toegankelijkheid van de MR scanner voor patienten met fysieke of 
mentale tekortkominqen, bijvoorbeeld mensen met claustrofobie? 
Dat is ook belangrijk, dat is voor mij niet van toepassing maar er zijn 
andere mensen en die moeten er wel in kunnen en geen hinder van 
krijgen, iedereen moet er gebruik van kunnen maken. 

13.12 Ethisch verantwoord produceren van de MR scanner producent, 
bijvoorbeeld Philios? 
Dat is altijd belangrijk, wat voor product je ook maakt. Vooral Philips ook, 
omdat het toch van vroeger uit een Nederlands bedrijf is en moet toch 
het voorbeeld qeven . 

13.13 Ethisch verantwoord produceren van de leveranciers van de MR scanner 
producent? 
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Oat is belangrijk, er moet wel gekeken worden waar het spul vandaan 
komt ook. 

13.14 Operatorcomfort, bijvoorbeeld geluidsoverlast van de MR scanner? 
Oat is belangrijk, het is zijn werk en hij moet er elke dag heel de dag mee 
bezig zijn. 

13.15 Patientcomfort, bijvoorbeeld ook geluid of een comfortabele tafel om op 
te liggen? 
Vind ik eigenlijk niet belangrijk, als ik een keertje op een harde plank lig 
vind ik niet erq. Het is maar eenmalig . 

13.16 Bijdrage van het product aan de wetenschap (bijvoorbeeld door 
innovatie)? 
Oat is zeer belangrijk. 

13.17 Verhagen van de levensstandaarden van mensen, door bijvoorbeeld het 
creeren van nieuwe banen door productie van de MR scanner? 
Ik vind het belangrijk, maar wel dat het hier in Nederland banen oplevert. 

[Closure] 
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Interview 14 17-04-07 

Petri Heitkonig 
Strategic Purchaser Canisius Wilhelmina Ziekenhuis 
Subject: Customer perception 

{Introduction to the research} 

14.1 Wat ziin uw taken en verantwoordeliikheden? 
Ik ben strategisch inkoper hier. Daarnaast hou ik me nog bezig met 
verzekeringsportefeuilles, maar dat is niet van belang voor dit verhaal. 
Wij zijn met vier strategische inkopers en hebben allemaal onze eigen 
klantengroep intern, en radiologie is niet mijn klantengroep, ik ben niet 
bij de aanschaf van MR scanners betrokken, maar wel bij bijvoorbeeld 
vaatkamers. De inkooptrajecten zijn redelijk vergelijkbaar, alleen je hebt 
natuurlijk met een andere klantengroep te ma ken. Dus we hebben 
allemaal ons eigen aandachtsgebied en het inkoopproces maakt verder 
niet uit, alleen je hebt je inkooprol te vervullen en in een project leer je 
natuurlijk wel heel veel over hetgeen wat je aanschaft, en dat is 
natuurlijk ook interessant en het helpt je ook om je rol in de projectgroep 
qoed te vervullen . Dus inhoudeliik van deze aanschaf weet ik niks. 

14.2 Oke, dus jij bent strategisch inkoper en je maakt dus ook de beslissing 
samen met de afdelinqsmanaqer dan? 
In de regel bij zulk soort grote aanschaffen dan vormen we een DMU, 
decision making unit, en dan vanuit verschillende disciplines zit daar een 
vertegenwoordiger in, en dan moet je denken aan een inkoper, maar ook 
de afdelingsmanager, het kan ook zijn een manager van een andere 
afdeling, het kan zijn dat er meerdere specialisten bij betrokken zijn, een 
klinisch fysicus zal erbij zitten, iemand van de financiele afdeling, allerlei 
disciplines. 

14.3 Een laborant ook bi;voorbeeld? 
Dat kan, het hangt eigenlijk vanaf hoe de manager de insteek kiest. Het 
kan ook zijn dat een aantal mensen in een bepaalde fase van het traject 
betrokken zijn, maar niet bij de hele DMU vergaderingen zit. Het hangt af 
van de opzet van het project. 

14.4 Dus per project kan het wat verschillen, maar er wordt wet altijd een OMV 
opgesteld? 
Ja. 

14.5 Daar zit u dan in feite wet altijd in, neem ik aan. 
Ja. Vanuit de inkoop, ieder heeft daar zijn eigen expertise en je vult 
elkaar daar in aan. Wat we dan doen is eigenlijk een programma van 
eisen opstellen en dat is ook weer multidisciplinair, dus ieder geeft vanuit 
zijn eigen expertise aan waar het in te kopen product aan moet voldoen. 
Je kunt daar dus verschillende categorieen maken, bijvoorbeeld arbo. 
Vanuit de inkoop zullen we kijken naar de eisen of ze goed geformuleerd 
zijn zodat ze goed te wegen zijn, dat is natuurliik heel belangrijk. 

14.6 Hee~ u daar een checklist voor, of een soort standaardprotocol? 
Er is vanuit de LNAG, het landelijke netwerk van 
assortimentscoordinatoren in de Gezondheidszorg, daar is een format 
voor een PVE ontwikkeld. En daar is ook een cursus van. Daarin kunnen 
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mensen getraind worden om die eisen goed te formuleren dat je ook zo 
goed mogelijk kunt wegen en meten. Dus het is eigenlijk een 
ontwikkeltraiect dat wordt nu steeds meer qebruikt. 

14.7 Dus oo landeliik niveau is er een format hiervoor? 
Ja. Je bent dus niet verplicht om je er aan te houden, maar vanuit de 
beroepsvereniging wordt het in de markt gezet en dus ook geadviseerd 
om daaraan te werken . 

14.8 Is dit oo medisch qebied? 
Nee je kunt het op alle gebieden gebruiken, het is gewoon een methodiek 
om je eisen te formuleren en te wegen en te meten, dat kun je natuurlijk 
voor iedere groep gebruiken. 

14.9 Oat is voor jou dus handiq om je inout qestructureerd te krdaen. 
Ja precies. Ik doe ook heel veel voor P&O, maar die structuur kun je dus 
overal voor qebruiken, alleen de cateqorieen die zullen verschillen. 

14.10 Alqemeen qesoroken, komt u dit soort duurzaamheidonderweroen tegen? 
Je komt het tegen maar ik vind in de algemene ziekenhuizen eigenlijk nog 
heel erg weinig. We hebben wel eens een gezamenlijke aanbesteding van 
kantoorartikelen gedaan met het Radboud. Daar viel het me op dat je 
daar milieueisen al veel meer had. Daar bij het Radboud had je ook 
iemand die zich daar specifiek mee bezig houdt, en wij moeten dat er dan 
zelf bii doen. 

14.11 Oat is hier dus niet, je hebt hier qeen milieu .. 
Oat komt ook wel steeds meer, maar wij huren die expertise ook vaak in, 
ik zou eiqenliik moeten qaan zoeken van qoh wie moeten we het vraqen. 

14.12 Ju/lie hebben hier qeen milieumanaaement of zo? 
Ja dat hebben we wel maar dat zijn allemaal mensen die dat een beetje 
in hun takenpakket hebben en dan loop je het risico dat je een beetje van 
A naar B naar C wordt gestuurd, dus dat is nog niet voldoende. Zeker als 
ik het vergelijk met academische ziekenhuizen, vind ik dat wij daar nog 
heel weiniq in doen. 

14.13 Oke, dit zijn de duurzaamheidaspecten welke wij hanteren ... 
De eisen die hier staan daar zal ik zelf dus niets vanuit mijn vakgebied 
mee doen. Deze zal ik dus voorleggen aan de betreffende 
inhoudsdeskundiqen. 

14.14 U bedoelt dat u meer de schakel tussen al/es bent. 
Ja. Kijk ik bedoel het zijn belangrijke criteria alleen ik wil me er niet aan 
waqen om hier een orioriteitsstell inq vanuit miin vakgebied te hangen. 

14.15 Oke. Hoe ziet ju/lie aankoopproces er uit, gezien de aspecten welke 
allemaal meesoelen. 
Nou wij gaan eerst in hoofdlijnen kijken van wat vinden wij de 
belangrijkste categorieen? Bijvoorbeeld functionaliteit of arbo. Daar ga je 
met elkaar punten aan hangen. En in de groep de mensen die daar het 
meeste mee hebben, die kunnen dan over bepaalde aspecten beter 
uitgewerkte eisen stellen. Ik beheer het proces en geef de faciliteiten. Ik 
bemoei me met de voortgang van het proces, en ook de structuur. Maar 
ik ga me zelf niet bemoeien met hoe de inhoudelijke punten een weging 
krijqen, wel met de methode. 

14.16 Dus voor u is het belangrijk om te kijken of iedereen z'n zegje heeft 
gedaan? 
Ja . Ik kiik ook of we zuiver en transparant werken en dat er niemand 
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links bliift liqqen. 
14.17 Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar hier het eerste aspect 

energieverbruik of dat belangrijk is, dan gaat u daar niet over, maar u 
zou we/ kunnen zeggen van jongens vergeten wij het energieverbruik 
niet? Bijvoorbeeld 
Ja dat klopt precies. Dat is wel mijn rol. Van is alles meegenomen dat 
zeker. De onderlinge verhoudingen tussen alle aspecten daar zal ik niet 
overqaan. alleen over de comoleetheid. 

14.18 Wordt er ooit bij een aankoop echt naar zulke ( duurzaamheid)aspecten 
aekeken? 
Je ziet het steeds meer. 

14.19 Je ziet het steeds meer? 
Ja. Het is natuurlijk ook voor ons en voor ziekenhuizen een 
ontwikkelproces. Wat wij van inkoop proberen te doen is mensen een zo 
goed mogelijk gestructureerd proces aan te bieden, waarbij je ook zo 
compleet mogelijk bent. Ik moet mensen ook aansporen als verkoopster 
om de voordelen te benadrukken. En als het eenmaal loopt zie je een 
andere of een volgende van ow das handig, dat gaan wij ook de volgende 
keer zo doen. Wat ik net zei het is een ontwikkeltraject omdat je ziet dat 
het landeliik qezien steeds meer qestructureerd wordt het inkooooroces. 

14.20 Maar die milieuaspecten, u zegt net je ziet het steeds meer. Waar ziet u 
die trend dan vandaan komen? 
Ik denk dat het landelijk steeds meer is, je hebt ook milieuplatformen die 
daar mee bezig zijn en wat daar promotie voor doet. Dus ik denk dat het 
meer vanuit daar komt. En je hebt natuurlijk ook steeds meer richtlijnen 
daarvoor. Je hebt de MPZ (Milieu Platform Zorq) , 

14.21 Oke. We hebben net ook een laborant gesproken hier en die vond de 
duurzaamheidaspecten maar met name de milieuaspecten ook erg 
belangrijk, maar hij zegt we zien er eigenlijk helemaal niks van. Hij zou 
het ook op prijs stellen om zulke dingen te zien vanuit Philips of een 
andere producent. Maar op een of andere manier komen deze 'eisen' niet 
vanuit de personen bij een ziekenhuis zelf. 
Nee dat kan ik me voorstellen. Ik denk dat het voor mensen heel lastig is, 
dat is mijn ervaring ook, als je vraagt maak maar een programma van 
eisen, dan staan ze echt van help. Ze weten vaak niet wat daar allemaal 
kan inkomen. Wij proberen dat natuurlijk vanuit onze kant aan te dragen 
aan welke aspecten ze moeten denken. Kijk en die milieuaspecten gelden 
natuurliik voor heel veel aanschaffen. niet alleen voor MRI. 

14.22 Dus oo een aeaeven moment zul je dat er we/ in zien komen. 
Ja precies . Je hebt bijvoorbeeld onze hygienist en die wordt ook steeds 
actiever, dus die geeft steeds meer aan welke materialen er niet in of 
opmogen zitten op bepaalde producten, dus het wordt al strakker en 
beter inqevuld. 

14.23 Dus dat ziin oersoonfiike eisen van de hvaienist? 
Ja, en zo heeft ieder zijn eigen aspecten en eisen en wij moeten kijken of 
iedereen en alles erin zit. 

14.24 Oke. Dus iedereen, bijvoorbeeld een laborant stelt zijn eigen dee/ op voor 
het PvE en daar staan de dinqen in die zii belanariik vinden? 
Ja inderdaad . 

14.25 Ziin dit ouur en a Ileen eisen? 
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Eisen en ook wensen. Daar heb je dan weer hardere en zachtere eisen in. 
Ik geef ook altijd aan dat men niet zoveel knockouts moet bedenken, 
omdat leveranciers dan sneller het traject verlaten omdat ze daar niet 
aan kunnen voldoen. Kijk en wat je zegt het kan dus zijn dat een 
leverancier soms prachtige mogelijkheden op het gebied van milieu heeft, 
als wij dat niet in het PvE hebben staar., weegt het niet mee in de 
beoordeling en dan is het eigenlijk een gemiste kans van beide partijen. 
Want je mag het niet achteraf natuurlijk inschuiven, dus dat is wel heel 
belangrijk dat het van tevoren meegenomen wordt en gemeld wordt. 

14.26 Ja want ik neem aan dat je voorafgaand aan de beslissing van aankoop 
van een dergelijk product informatie krijgt toegespeeld van de 
leveranciers? 
Ja maar die toets je aan je programma van eisen. 

14.27 Ja want wat ik bedoel is in ieder geval dat er een kans is voor Philips om 
mensen, die verschillende facetten in een DMU, bewust te maken van dat 
soort asoecten door het oromoten zodat ze ook de volqende keer .. 
Ja precies. Oat moet je dus eigenlijk doen voor dat we beginnen met het 
Program ma van Eisen, dus in een voorfase al. Want als wij de 
aanbesteding gaan plaatsen, dan moet dat er al inzitten, want anders kun 
je dat niet meer erin zetten. Dus in die voorfase moet je dat al kenbaar 
maken, want als het er niet inzit, dan wordt het niet gewogen en dan kan 
het nog zo prachtig zijn maar het telt niet mee. Dus dat is wel heel erg 
belangrijk, om het bewustwordingsproces op gang te krijgen. Dus je moet 
het eigenlijk in een algemene fase zonder dat er al sprake is van een 
aanbestedinq, kenbaar maken. 

14.28 Oke. En dat systeem met het opstellen van een OMV met verschi/lende 
facetten, wordt dat a/qemeen qebruikt dus ook bij andere ziekenhuizen? 
Ik denk dat de meeste zo wel werken. Omdat je de kennis van al die 
verschillende mensen nodig hebt om een beslissing te maken. Ieder heeft 
zijn eigen expertise en samen is het een totaal geheel. 

14.29 Ik denk dat het wet belangrijk is om bewustwording te creeren bij de 
mensen zodat zij er dus zelf ook om gaan vragen. 
Ja in feite wel. Het zullen wel geen harde eisen worden, want dat lijkt me 
niet handiq. 

14.30 Maar als veel mensen een bepaald aspect zouden noemen, bijvoorbeeld 
dat het systeem milieuvriendelijk gerecycled warden, en bijvoorbeeld 8 
van de 10 mensen noemen dit aspect, wordt dit aspect dan 
meegenomen? 
Nou als ik kijk naar waar we rekening mee houden, bijvoorbeeld de 
onderhoudscontracten gedurende de gebruikstijd van het systeem, kan ik 
me ook voorstellen dat je als item, dit is voor mezelf ook weer een 
leermoment, van wat is het energieverbruik, wat kost het om de 
apparatuur aan de gang te houden. 

14.31 Ja inderdaad want als je daar veel lagere verbruiken zou kunnen hebben, 
dan scheelt dat toch vee/ qe/d. 
Ja dat is denk ik ook nog een heel onbelicht terrein, tenminste dat heb ik 
nog nooit meegemaakt dat daar naar gekeken is. Want bij auto's of 
wasmachines let je er inderdaad wel op. Oat is wel herkenbaar voor 
mensen, misschien dat je daar iets mee kunt doen. Oat platform wat ik 
gebruik van het NLAG kan misschien wel helpen om de kwaliteit onderling 
op te bouwen ... Voor de promotie zou dit wel kunnen he I pen. Kijk het 
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LNAG heeft allerlei databanken met Programma's van Eisen en nu moet ik 
bijvoorbeeld bedden aanschaffen en dan ga ik daar PvE's vergelijken. Zo 
kun je kijken wat je wel en wat je niet belangrijk vindt. Ik wil het wiel 
niet uitvinden, daarom kijk ik daar naar. Je helpt daarmee elkaar qewoon. 

14.32 Wist u dat Philips zich beziq hield met dit soort zaken? 
Niet op deze manier zo heb ik het noq nooit aeoresenteerd aekregen. 

14.33 Marketing zegt over het a/gemeen nag van, dat zal geen geheim zijn, van 
ja wij verkopen niet echt een systeem meer a/s we hier nou goed op 
scoren. Maar nu hebben we toch al een wicht daarin gedreven vanuit 
mensen die proberen er oak meer tijd aan te besteden. Energieverbruik is 
we/ deaeJi;k iets wat de klant. .. 
Ja nou en of en dat vind ik heel goed dat jullie daar mee bezig zijn. Je 
ziet nu ook een kentering in het proces, dat er traditioneel heel erg 
gesproken wordt met de medisch specialist en inkoop is onbelangrijker en 
nu zie je daar een verandering in, dus het proces wordt anders ingericht, 
waarbij er ook weer nieuwe kansen komen, want er wordt toch anders 
beoordeeld. Wat ik trouwens ook vaak doe is e leverancier ruimte geven 
om eigen pluspunten te geven. Die ruimte is er niet altijd, maar als j e die 
ruimte wel krijgt van een klant dan zou je deze dingen mooi kunnen 
noemen. Maar dan wel zo compact mogelijk, want je krijgt altijd al zulke 
pakken om te lezen. Het is wel zo hetgeen dat we aangeleverd krijgen 
maar waar we niet om hebben gevraagd, dat lezen we ook niet. Want 
soms kun jeer niks mee want je kunt geen appels met peren vergelijken. 

14.34 En stel dat Philips nu voor een bepaa/de MR systeem een soort van 
duurzaamheidfoldertje maakt met eco/ogische voordelen en misschien 
wat sociale aspecten zoals dat PMS ethisch verantwoord bezig is, denk je 
zelf dat het dan doe/ treft, dat het effect zou hebben? 
Bedoel je dan bii de aanbestedinq of Oberhaupt al als .. . 

14.35 Nau iiberhaupt al a/s promotiemiddel, wordt het dan bij ju/lie gebruikt in 
feite? Omdat u oak zegt folders kunnen we niet allemaal doorkijken. 
Ja maar daar bedoel ik mee bij de aanbesteding, want dan heb je van 
tevoren bepaald van dit wil ik zien en dit wil ik niet zien dus dan kun je 
een prachtige folder opsturen maar als we dat niet gevraagd hebben dan 
doen we er niets mee. Je zult op een ander moment die bewustwording 
moeten creeren . 

14.36 Wat denk je zelf hoe we die voordelen a/s Philips het beste naar ju/lie toe 
kunnen brenaen? Via folders? 
Of in een persoonlijk gesprek misschien, maar dan moet je weer richting 
inkopers. Het ziin ook meer alqemene punten he van ie bedriif. 

14.37 Ja dat klopt, maar deze milieuverbeteringen die zijn to ch we/ 
productspecifiek. 
Ja natuurlijk, maar je wilt ook iets uitstralen als Philips. Waar ik nu ook 
aan zit te denken is, ik den kook dat je de inkopers moet bereiken. Want 
je moet in dat Programma van Eisen proberen te komen. Wat je ook kan 
doen is bij het NLAG als leverancier iets vertellen over dit onderwerp, 
want er wordt vaker iets door leveranciers verteld op bepaalde daqen. 

14.38 Maar moeten we alleen de inkopers proberen te bereiken, of oak a/le 
andere facetten a/s bijvoorbee/d de laboranten? 
Ja die ook de inkoper die moet zorqen dat het op de aqenda komt. 

[Closure] 
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Interview 15 23-04-07 

Peter Bergmans 
Operator Imaging Center DiaSana 
Subject: Customer perception 

{Introduction to the research} 

15.1 Wat zijn uw taken en verantwoorde/ijkheden? 
In principe van huis uit ben ik gewoon een radiologisch laborant. Sinds 
1991 werk ik met MRI. Ik heb vijf jaar met een MR-voertuig rondgereden. 
Toen kregen we in onze eigen kliniek waar ook die bus van was eigen 
apparaten en daar heb ik eigenlijk tot afgelopen jaar gewerkt. Vorig jaar 
oktober had ik ontslag genomen omdat ze hier gevraagd hadden om de 
boel op paten te zetten en ze wilde mij gewoon heel erg graag hebben. 
Met zo'n achtergrond is dat natuurlijk ook logisch. Ik ben naast laborant 
ook coordinator omdat dit een vrij kleine unit is. Ik coordineer 
werkzaamheden en zorg dat personeel op de juiste tijd aanwezig is, dat 
soort dinqen. 

15.2 Hoe groat is DiaSana nu? 
We hebben een MRI, een CT en nu dan een buggy, dat is alles. Ik werk 
full-time en daarnaast hebben we nog 3 parttimers die alledrie wat uren 
werken. Ons streven is om een wachttijd van maximaal een week te 
creeren. 

15.3 De klanten hier heeft, kunnen dat ook mensen zijn die de tandarts 
doorverwijst? 
Voor de CT wel, dat is voornamelijk tandarts of prothese maken. En voor 
de MRI dat is heel Nederland. 

15.4 Zowel oarticulier als door ziekenhuizen doorverwezen? 
Ja. Op dit moment is die verhouding ongeveer 50-50. We hebben hier 
veel claustrofoben uit heel Nederland. 

15.5 Oke, we zullen naar de aspecten gaan waar we uw mening van willen 
horen. Vindt u enerqieverbruik van de MR scanner belanqrijk? 
Vanuit mijn optiek als laborant. Als laborant is dat voor mij absoluut 
onbelangrijk, want ik moet gewoon een apparaat hebben dat het doet. 
Persoonlijk zeg ik hoe milieuvriendelijker, hoe minder verbruik hoe beter. 
Voor mii als laborant is dat helemaal onbelanqriik. 

15.6 Dus als laborant vindt u het ook niet zelf belangrijk dat het meegenomen 
wordt in de beslissinq van een aankooo van een MR-scanner? 
Ik vind het wel leuk dat het meegenomen wordt, maar ik heb geen 
beslissingsbevoegdheid in de aanschaf in principe. Kijk toen ik wist dat 
deze geen helium meer zou afblazen dan denk ik dat is mooi, dat scheelt 
in kosten. Maar op zich voor mij als laborant is het niet belangrijk of dat 
ding weinig energie verbruikt of niet. Dus het is een beetje dubbelop. Als 
persoon zeg ik hoe minder energie des te beter, daar moet je naar 
streven zeker in deze maatschappij . Maar als laborant zeg ik dat maakt 
mij niet uit, als het ding het maar doet. 

15.7 En het gewicht van de MR scanner? Vooral gekeken naar de hoeveelheid 
materiaal die erin zit. 
Dat maakt mij niet uit, want ik ben ook niet verantwoordelijk voor waar 
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ze hem plaatsen. Ik weet dat in het CWZ waar ik gewerkt heb dat ze aan 
het twijfelen waren tussen een paar scanners maar toen kwamen ze 
erachter dat als ze een GE zouden nemen, ze flink moesten verbouwen 
door het gewicht. Uiteindelijk hebben de laboranten het voor het 
beslissen gekregen en die wilde weer een Philips want ze wilde niet met 
twee aparte interfaces werken. Maar de radiologen hadden bijvoorbeeld 
net zo goed GE kunnen zeggen. Die hebben gekeken naar de specificaties 
en daar rolden een paar apparaten uit en toen werd aan de operators 
gevraagd en die zeiden van neem een Philips dat is voor ons makkelijker, 
ook met mensen opleiden. Maar er is verder niet naar gewicht gekeken, 
voor de radiologen had het net zo goed die van GE kunnen zijn. Maar als 
je hem overal zou kunnen plaatsen, dat is natuurlijk wel handig. Als 
laborant maakt het mij niet uit, als hij het maar doet, maar ik kan me 
voorstellen dat het belangrijk is dat het niet te zwaar is. Liever, maar het 
maakt mij in feite niet uit. Hoe minder materiaal is natuurlijk wel een heel 
mooi streven. Ik vind het leuk als persoon maar als laborant is het voor 
mij onbelangrijk. 

15.8 De hoevee/heid verpakkingsmaterialen dat tijdens het transport van de 
MR scanner wordt qebruikt? 
Er zit inderdaad heel vaak enorm veel materiaal omheen. Dan krijg je een 
gigantische kist hier, en dan komen er bij wijze van spreken twee kleine 
doosjes uit. Of een klein printplaatje. Het zal mij een zorg wezen hoe ze 
het inpakken, voor mij als laborant is het niet belangrijk. Zelf vind ik dit 
wel belangriik. 

15. 9 De aanwezigheid van schade/ijke en milieuonvriendelijke stoffen in de MR 
scanner? 
Voor het milieu vind ik het wel belangrijk. Zeker bij het recyclen. Als 
laborant maakt het me niet veel uit. Je weet het meestal ook niet eens 
wat erin zit. Als ie er mee in aanrakinq komt, dan is het wel belanqriik. 

15.1 O Oke, Dan het feit dat recycling en verwijdering van de MR scanner op een 
zo milieuvriende/ijke manier verlooen? 
Ja natuurlijk het moet netjes gebeuren. Als persoon vind ik dat heel 
belangrijk. Maar op het moment dat er hier een scanner uit zou gaan ben 
ik natuurlijk meer ge'interesseerd in wat er komt dan wat er weg gaat, en 
hoe dat gerecycled wordt dat weet ik niet, en ja moet ik daar belang aan 
hechten als ex-bezitter? Oat weet ik niet. Als persoon zou ik zeggen ik 
vind dat heel belangrijk, maar vanuit de laborant vind ik dat voor hier 
voor de werkvloer maakt mij dat niet uit, en hetzelfde geldt voor de 
andere aspecten. Ik vind het natuurlijk belangrijk dat het goed gebeurt, 
maar op zich is het voor de werkvloer, als laborant zijnde is dat niet 
belanqriik. 

15.11 Dan gaan we nu naar de sociale duurzaamheidaspecten. Het pro-actief 
bezig zijn van de producent van de MR scanner, bijvoorbeeld Philips, met 
veiliqheidsasoecten van de MR scanner? 

Appendices 

Zowel als persoon maar zeker vanuit mijn functie is dat gewoon heel erg 
belangrijk. Wij gaan als laborant, zeker nu met die claustrofobische 
patienten, gaan we er gewoon naast liggen om ze gerust te stellen. Ik 
was laatst op een training in Best en daar hadden ze op een gegeven 
moment een foto van iemand die er dus bij hing, en van oh dat mag niet. 
Hoezo mag niet? Oat heeft niemand ons verteld, dat staat nergens in de 
modules dat het niet maq. Ze waren erqens banq voor, iets met de 

93 R.G.W. van der Sloot 



Tu I e technische universiteit eindhoven PHILIPS 
sen se and simpl icity 

lading. Ik zei ook van ik heb nog nooit iets gemerkt en heb er redelijk 
vaak naast gelegen . Maar ik vind het belangrijk dat veiligheid 
aewaarborad wordt, zowel voor mij als voor patienten. 

15.12 Gezondheidsklachten van operators door het gebruik van de MR scanner? 
Dat is heel belangrijk, ik weet dat je korte termijn geheugen aangetast 
kan worden als je veel binnen in die ruimte verblijft. Dat is belangrijk dat 
daar aan aewerkt wordt. Zowel als laborant als persoonlijk. 

15.13 Gezondheidsklachten van patienten door het gebruik van de MR scanner? 
Dat is heel vervelend, maar bijvoorbeeld je dient ze ook rontgenstraling 
toe, het is voor hun eigen bestwil. Ik vind het natuurlijk wel prettig dat 
daar zo veel mogelijk aan gedaan wordt. Bi rontgen is er al veel 
verbeterd door minder doses toe te dienen. Dit kan bij MR ook. Het moet 
zo min moaeliik schadeliik ziin. Dat vind ik belangrijk ja. 

15.14 Productbeschikbaarheid van de MR scanner voor mensen uit landen waar 
het welvaartsniveau erg laag ligt? 
Dat vind ik perfect. Als laborant hier 'macht es mir kein flaus aus', vind ik 
dat onbelangrijk . Als persoon vind ik dat heel goed en leuk dat Philips 
daar aan werkt. 

15.15 Toegankelijkheid van de MR scanner voor patienten met fysieke of 
mentale tekortkominqen, bijvoorbeeld mensen met claustrofobie? 
Dat is voor mij natuurlijk zeer belangrijk want de helft van mijn patienten 
bestaat er uit. Die kunnen nergens anders terecht. Ook bijvoorbeeld hele 
dikke patienten. Dat is mijn patienten groep. Dat vind ik in functie maar 
ook als persoon schitterend. Ik ben niet voor niets overgestapt hier naar 
toe. 

15.16 En het ethisch verantwoord produceren van de MR scanner producent, 
bijvoorbeeld Philips? 
Als persoon vind ik dat heel belangrijk . Als laborant heb je daar geen 
weet van en maakt het me op zich ook niet zo uit. Ik denk dat ik toch 
meer kijk naar wat presteert het apparaat en kan ik daar goed mee 
overweg als dat ik zeg ik weet hoe het geproduceerd wordt, meestal heb 
je daar natuurlijk ook geen weet van. Ik denk niet dat dit aspect mee zou 
tellen. 

15.17 Stet dat je het wet weet? 
Ik ben daar als persoon natuurlijk compleet mee oneens dat het gebeurt. 
Ja zelfs in mijn functie maakt mij dit uit. Dat overstijgt alles, laat ik het 
zo zeggen. Als je het niet zou weten, ja .. En als ik het wel zou weten, 
weet ik niet of ik me daardoor zou laten leiden, omdat ik weet hoe goed 
het apparaat is. Ik zou het niet graag doen, maar ik denk toch dat je dan 
merkvaster bent. 

15.18 Ethisch verantwoord produceren van de /everanciers van de MR scanner 
producent? 
Dat vind ik dus belangrijk . Maar hetzelfde geldt sowieso dat Philips dat 
doet dat vind ik heel belangrijk puur als persoon. 

15.19 En als laborant? 
Als laborant heb je daar geen weet van. Wij praten niet met leveranciers, 
dus daar ben je eigenlijk onwetend over. Hetzelfde als dat 
energieverbruik, ik krijg het niet te zien. 

15.20 Operatorcomfort, bijvoorbeeld geluidsoverlast van de MR scanner? 
Dat is natuurliik zowel prive als uit functie heel belangrijk. Je mo et 
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biivoorbeeld 's avonds niet thuiskomen met knallende koppiin. 
15.21 Oke, en patientcomfort, bijvoorbeeld oak geluid of een comfortabele tafel 

om op te liaaen? 
Ik vind dat heel belangrijk. Ik blijf erbij dat ook het geluidssysteem dat 
daar nog iets aan mo et gebeuren, dat is nog niet voldoende 
weggenomen. Ik meet zeggen de panorama is ten opzichte van de 
andere Philips scanners iets rumoeriger. Qua decibellen misschien niet, 
maar qua klankkleur vind ik hem zwaarder en komt het forser over. Maar 
dat vind ik dus heel belangrijk, zowel persoonliik als vanuit miin functie . 

15.22 En de bijdrage van het product aan de wetenschap (bijvoorbee/d door 
innovatie)? 
Dat het verder ontwikkeld wordt, ja dat vind ik zowel in functie als 
persoonlijk heel belangrijk. Dat we steeds meer mogelijkheden krijgen, 
en als persoon vind ik het qewoon leuk om te doen, dus dat is belangrijk. 

15.23 Verhagen van de /evensstandaarden van mensen, door bijvoorbee/d het 
creeren van nieuwe banen door productie van de MR scanner? 
Als laborant vind ik dat totaal onbelangrijk, maar als persoon vind ik dat 
heel belanqriik dat er zoiets qebeurt. 

[Closure] 
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Interview 16 23-04-07 

Dick V endrink 
Radiologist imaging center DiaSana 
Subject: Customer perception 

[Introduction to the research] 

16.1 Wat zijn uw taken en verantwoorde/ijkheden? 
Ik ben een van de radiologen die hier zit. We zijn hier met vijf radiologen 
en een medisch manager. Ik zit ook sommige dagen in het cwz in 
Niimeqen. 

16.2 Eneraieverbruik van de MR scanner? 
Ik zou niet eens weten wat zo'n ding verbruikt . Dus dat zegt ook al iets 
over hoe ik erover denk. Hier heb ik weinig mee te maken want ik zie 
niks hiervan terug, ik zie geen energierekeningen . We hebben het wel 
nagevraagd. We kregen een stroomrekening hier van het pand en 
dachten dit kan niet kloppen . Dus we wilden nagaan wat een norm ale 
MRI gebruikt. Dat hebben we aan het CWZ gevraagd wat het kost aan 
stroom per jaar zo'n scanner. Daar wisten ze dat ook niet eens. Zo 
belangrijk vindt men dat kennelijk .. . Niet dus ... Voor mij is het wel van 
belang, omdat wij gewoon een rekening daarvan krijgen . Kijk bij een 
ziekenhuis wordt de energierekening in de overheadkosten berekend en 
dat wordt gesmeerd over het hele pand, het hele ziekenhuis, en hier is 
het heel belangrijk omdat wij toch die kosten door moeten berekenen aan 
de klant. In dit geval ik denk belangrijk. Zowel functioneel als persoonlijk. 
Gezien in het kader van duurzaamheid, ik denk stroom wordt duurder, we 
zitten nu met een milieuprobleem. 

16.3 En het qewicht van de MR scanner? 
Kijk de ruimten waar zo'n apparaat kan staan is dan ook beperkt. De 
kosten van de ingrepen die je dan moet doen .. Ik denk dat het belangrijk 
is, en ook dat als je minder materiaal gebruikt in het pand waar je die 
MRI neerzet is dat in milieuopzicht ook weer gunstiger. Voor mij 
persoonlijk is het denk ik onbelangrijk. Ik kan me voorstellen dat als je 
iets neerzet, als het apparaat staat maakt het geen bal meer uit. Als je 
met iets begint, dan kan het belangrijk zijn. Ik denk dat het eerder 
andersom is, je wilt een MRI-centrum beginnen en je gaat kijken waar je 
een MRI kunt neerzetten, je gaat niet een pand kopen en kijken of je MRI 
licht genoen is. Voordat we hiermee begonnen hebben we in Zaandam 
gekeken en dat was bouwtechnisch zo'n lastig iets dat het niet haalbaar 
was, dus je gaat niet verder naar het pand kijken. Dan maakt gewicht 
niet veel uit, dus voor mij is het niet zo belangrijk, als persoon en als 
radiolooq. 

16.4 De hoeveelheid verpakkingsmaterialen dat tijdens het transport van de 
MR scanner wordt qebruikt? 
Met het aantal MRI's in de wereld denk ik dat je daar niet zoveel op moet 
letten. Als radioloog vind ik dat zeer onbelangrijk. Het is anders dan met 
tandenborstels, waar er miljoenen van over de toonbank gaan, maar voor 
een aantal apparaatjes per jaar, dat valt dan noq wel mee. 

16.5 De aanwezigheid van schadelijke en milieuonvriendelijke stoffen in de MR 
scanner? 
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Nee. Zo'n apparaat voldoet aan de veiligheidseisen dus of er nu 1 liter 
kwik of 10 liter kwik inzit.. . 

16.6 Oat recycling en verwijdering van de MR scanner op een zo 
milieuvriendeli;ke manier verlooen? 
Ik denk dat het wel een belangrijk punt is. Ik kan me voorstellen dat dit... 
Hoe mo et ik dit bekijken? Economisch? Eigenlijk niet h'7 e. 
Milieuvriendelijk ... Dit heeft met iets grotere hoeveelheden te maken, dit 
is niet alleen de verpakking maar nu heb je echt het hele systeem. De 
aanwezigheid van de schadelijke stoffen is niet zo belangrijk, maar wel 
hoe het afqevoerd en verwerkt wordt. 

16.7 Het pro-actief bezig zijn van de producent van de MR scanner, 
biivoorbeeld Philios, met veiliqheidsasoecten van de MR scanner? 
Dat vind ik zeer belangrijk . Je moet niet met een apparaat gaan werken 
waar uiteindelijk toch schade aan patienten of personeel kan ontstaan . 
Dat is qewoon zeer belanqrijk, zowel persoonlijk als radiolooq. 

16.8 Gezondheidsklachten van ooerators door het qebruik van de MR scanner? 
Ja dat vind ik ook zeer belanqriik, zowel persoonliik als vanuit de functie. 

16.9 Gezondheidsklachten van oatienten door het aebruik van de MR scanner? 
Dat is ook zeer belangrijk, want je kunt niet iets medisch gaan doen waar 
patienten klachten van krijgt. Het is te gek als je klachten zou krijgen van 
een diagnostisch proces . Ik moet ook hier niet hebben dat er klanten 
gaan weglopen omdat er iemand klachten krijgt en naar de 
consumentenbond of een advocaat gaat. Ook zeer belangrijk ja . 

16.10 Productbeschikbaarheid van de MR scanner voor mensen uit landen waar 
het welvaartsniveau erg laag ligt? 
Persoonlijk vind ik dat belangrijk, maar wat zou het voor mij als radioloog 
uitmaken? Dat maakt niet zoveel uit eerlijk gezegd. Nee ik denk toch 
allebei wel belangrijk, functioneel als persoonlijk. Nee to ch wel als 
radioloog is het toch onbelangrijk, ik zou niet de keuze op mijn apparaat 
laten vallen omdat dat bedriif naar een derde wereld land apparaten ... 

16.11 Toegankelijkheid van de MR scanner voor patienten met fysieke of 
men tale tekortkominqen, bijvoorbeeld mensen met claustrofobie? 
Ik denk in ons geval zeer belangrijk, dat is ons bestaansrecht, als we een 
gesloten MRI hadden, dan hadden we het kunnen schudden want er staan 
al wat MRl-centra in Amsterdam, Rotterdam en Den Bosch, en hierdoor 
differentieren wij ons. Anders zouden we het niet redden. Aan de andere 
kant vind ik dat niet iedereen een open MR-scanner zou moeten kunnen 
krijgen. Dat is ons con cu rrentievoordeel. Als mensen bij mij niet 
terechtkunnen voor een MRI-scan, dat zou ik belangrijk vinden dat het 
wel kan. Persoonlijk vind ik dit ook belangrijk. Dus hier vallen de kruisjes 
weer bij elkaar. 

16.12 Ethisch verantwoord produceren van de MR scanner producent, 
bijvoorbeeld Philips? 
Dat wordt steeds belangrijker he. Nike schoenen, dat soort jongens die er 
gedonder mee hebben gehad. Dat wordt vanuit de politiek al iets 
geregeld of het gaat in ieder geval die kant op. Je ziet steeds meer dat 
bedrijven zich daarover verantwoorden . Wat vind ik zelf? Vind ik dit 
belangrijk? Ik vind dat niet zo erg dat kinderen als kind al werken. Ik 
moest zelf ook al koeien voeren toen ik 10 jaar oud was. Werken is goed 
voor een mens. Nee ik vind dat allemaal niet zo belangrijk. Dwangarbeid 
vind ik ook niet erg, daar zal wel een reden voor zijn. 
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16.13 Ethisch verantwoord produceren van de leveranciers van de MR scanner 
oroducent? 
Hetzelfde verhaal. 

16.14 Operatorcomfort, bijvoorbeeld geluidsoverlast van de MR scanner? 
Ja iedereen zeurt daarover he, dan denk ik jongens dat is toch allemaal 
niet zo erg. Als er mensen bij jou voor de deur gaan bestraten, dan heb 
je er even last van, een halve dag heb je er last van, hier heb je maar 
een half uurtje last. lk ken zelfs radiologen die bij de aanschaf vragen of 
de scanner veel lawaai maakt. Dat vind ik zo'n lulvraag, wat maakt dat 
nou uit? Ze moeten het natuurlijk ook niet last van hun rug krijgen of 
andere dingen. Dat vind ik wel belangrijk. Dat comfort aspect vind ik dan 
niet zeer belangrijk, maar wel belangrijk. Zowel persoonlijk als 
functioneel. 

16.15 Patientcomfort, bijvoorbeeld ook geluid of een comfortabele tafel om op 
te liggen? 
Zeker ook belangrijk, zowel als radioloog en persoonlijk. Patienten die 
vervelend liggen en last van hun rug krijgen en billen, dat hoor je zo 
vaak. Stilliggen is gewoon ook heel belangrijk, het is het verschil tussen 
een gelukt en een mislukt onderzoek. Zo moet je het zien hoor. 

16.16 Bijdrage van het product aan de wetenschap (bijvoorbeeld door 
innovatie)? 
Het is wel belangrijk bij zo'n apparaat, dat die mogelijkheid bestaat. Ik 
denk dat het wel belangrijk is. Dat gebeurt wel meer bij academische 
centra dan bij ons. Bij een MRl-centrum gaat het om een zo hoog 
mogelijke productie. 

16.17 Verhagen van de /evensstandaarden van mensen, door bijvoorbeeld het 
creeren van nieuwe banen door oroductie van de MR scanner? 
Nee vind ik niet belangrijk. Persoonlijk en als radioloog virid ik niet 
belangrijk. Dat zal absoluut niet mijn keuze be"invloeden. 

16.18 Bent u als radioloog hier betrokken bij aankopen van een MR-scanner? 
Ja. 

16.19 Komen zulke asoecten aan bod bii zo'n aankooo? 
Operator comfort, patienten comfort. Dat zijn dingen die je wel 
bespreekt. Toegankelijkheid voor verschillende patienten heeft natuurlijk 
zeker meegespeeld. De directe dingen. En absoluut geen dingen als hoe 
het met kinderen in India gaat. 

[Closure] 
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Interview 17 23-04-07 

The interview that was conducted with three people from the academic hospital 
OLVG in Amsterdam was not elaborated, but the perception of the three interviewees 
concerning the sustainability indicators are shown in the table below. 

Sustainability Interviewee from Physician Technician 
indicators environmental 

deuartment 
Enerav use Verv imoortant Imoortant Imoortant 
Weiqht Verv imoortant Imoortant Imoortant 
Packaaina Unimoortant Unimoortant Unimoortant 
Hazardous substances Imoortant Imoortant Imoortant 
Recvclina and disoosal Imoortant Imoortant Imoortant 
Proactive safety reaulation Verv imoortant Verv imoortant Verv imoortant 
Health comolaints ooerators Verv imoortant Verv imoortant Verv imoortant 
Health comolaints patients Verv imoortant Verv imoortant Verv important 
Product marketavailabilitv Important Important Verv important 
Product accessibility different Important Important Important 
patients 
Ethical performance comoanv Verv imoortant Verv imoortant Verv imoortant 
Ethical performance suppliers Verv imoortant Verv imoortant Verv imoortant 
Operator comfort Imoortant Imoortant Imoortant 
Patient comfort Verv important Verv important Verv imoortant 
Contribution to science Important Imoortant Important 
Increasina livina standards Important Imoortant Imoortant 
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Interview 18 22-05-07 

Erik Ranschaert 
Radiologist Jeroen Bosch Ziekenhuis 
Subject: Customer perception 

[Introduction to the research} 

18.1 Kunt u uzelf voorstellen? 
Ik ben Erik Ranschaert, ik ben radioloog, ik ben opgeleid in Belgie en ik 
werk in Nederland sinds zes jaar, sinds 2001. 

18.2 Is dit ziekenhuis een opleidingsziekenhuis? 
Ja dit is een opleidingsziekenhuis, vooral een locatie in centrum Den 
Bosch van ons. Dit ziekenhuis heeft een aantal locaties. Deze afdeling 
hier is wat kleiner, ik doe hier ook verslaggeving van foto's en 
onderzoeken die op de andere locaties qemaakt ziin. 

18.3 Eneraieverbruik van de MR scanner? 
Ik vind natuurlijk alle energieverbruik belangrijk, maar ik heb eigenlijk 
absoluut geen enkel idee van wat zo'n scanner verbruikt. Dit is natuurlijk 
niet alleen elektriciteit wat het apparaat verbruikt, maar bijvoorbeeld ook 
heliumgassen. Ik vind het wel belangrijk. Als het een duidelijk verschil 
zou maken met een ander apparaat .. Bij de laatste aankoop van onze CT-
scanner hebben we ook gekeken naar de energie die nodig was om het 
computerlokaal te koelen en dat was duidelijk gunstiger bij het apparaat 
wat we nu gekocht hebben in vergelijking tot de concurrentie, dus dat 
speelt zeker wel mee. Niet alleen vanuit milieuoverwegingen maar ook 
omdat je gebruikskosten kunt beperken. En ook installatiekosten, zo'n 
airconditioning die je dan moet installeren kost ook handenvol geld. Ik 
denk dat het ook steeds belanqriiker wordt daar ben ik van overtuiqd. 

18.4 En het gewicht van de MR scanner? 
Dit is natuurlijk erg belangrijk. Functioneel omdat ook qua infrastructuur 
die je daar voor nodig hebt he, hangt er van af waar je de scanner wilt 
plaatsen. Sams heb je meteen zwaardere fundering of ondersteuning 
nodig en dan moet je daar ook in investeren. Hoe grater het gewicht, hoe 
lager de flexibiliteit daarin. Hoeveelheid materiaalgebruik .. . Als je dat kunt 
beperken is dat ook goed voor het milieu, maar dat is dan een 
persoonliike overweqinq van mii. 

18.5 De hoeveelheid verpakkingsmaterialen dat tijdens het transport van de 
MR scanner wordt gebruikt? 
Vind ik persoonlijk ook weer vanuit dezelfde overwegingen vind ik hoe 
minder materiaal je daarvoor nodig hebt, hoe beter ik het persoonlijk 
vind, maar functioneel hee~ dat geen waarde, dus functioneel 
onbelanqriik. 

18.6 De aanwezigheid van schadelijke en milieuonvriendelijke stoffen in de MR 
scanner? 
Oat vind ik zelf belangrijk. Als deze wel een risico zouden vormen voor de 
patientenzorg dan wel, maar voor zover ik nu weet zijn die er niet. Oat 
vind ik persoonliik wel erq belanqriik ia. Vanuit miin functie niet. 

18.7 Oat recycling en verwijdering van de MR scanner op een zo 
milieuvriendeliike manier ver/open? 
Dit vind ik hier hetzelfde; persoonliik belanqriik en functioneel 
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onbelangrijk. 
18.8 Het pro-actief bezig zijn van de producent van de MR scanner, 

bijvoorbeeld Philips, met veiligheidsaspecten van de MR scanner? 
Oat is natuurlijk ontzettend belangrijk . Vanuit mijn functie. Persoonlijk 
vind ik dit ook belangrijk dat Philips hier naar kijkt. 

18.9 Gezondheidsklachten van operators door het qebruik van de MR scanner? 
Ja deze vind ik ook op beide fronten heel belanqriik. 

18.10 Gezondheidsklachten van patienten door het gebruik van de MR scanner? 
Voor deze geldt hetzelfde. 

18.11 Productbeschikbaarheid van de MR scanner voor mensen uit landen waar 
het welvaartsniveau erg laag ligt? 
Vind ik wel. 

18.12 Vindt u dat oak vanuit uw functie belangrijk? Zou u daar waarde aan 
hechten bij de aanschaf van een product? 
Ja zeker. Zeker ja . Iedereen heeft recht op goede zorg. Het is een niet 
schadelijk onderzoek en iedereen heeft hier recht op, het is eigenlijk een 
soort basiszorq. 

18.13 Toegankelijkheid van de MR scanner voor patienten met fysieke of 
mentale tekortkomingen, bijvoorbeeld mensen met claustrofobie? 
Heel belangrijk. 

18.14 Oak persoonlijk?Waarom vindt u dat belanqrijk? 
Ja. Omdat er nu nog mensen uit de boot vallen, omdat ze bijvoorbeeld 
claustrofobisch zijn of dat ze te zwaar zijn en die open MRI's komen hier 
in Europa nog maar heel weinig voor. Oit komt ook doordat ze minder 
veldsterkte hebben dus minder goed presteren. We zouden dus kunnen 
overwegen om bij de volgende vervanging een open MRI te kopen . Oit zie 
je bij priveklinieken ook die open MRI's hebben. Of misschien dat je 
bepaalde patienten ook staand kunnen onderzoeken of zittend . 

18.15 Ethisch verantwoord produceren van de MR scanner producent, 
bijvoorbeeld Philips? 
Ja dat is loqisch, dat vind ik heel belanqriik. 

18.16 Vindt u dat oak belanari;k bi; de functie? 
Als ik het te weten zou komen dat het bedrijf hierop iets slechts zou 
doen, dan zou ik daar niets meer van kopen. Oat is misschien meer 
persoonlijk . 

18.17 Zou dat oak meetellen in uw functie? 
JA, zonder twijfel. Ik ga ervan uit dat het goed gebeurt. Ik denk wel dat 
als iets gebeurt, dat het angstvallig verzwegen wordt. 

18.18 Ethisch verantwoord produceren van de leveranciers van de MR scanner 
producent? 
Bij deze hetzelfde, valt in dezelfde categorie. 

18.19 Ooeratorcomfort, bi;voorbeeld aeluidsoverlast van de MR scanner? 
Oeze vind ik ook heel belangrijk, vooral vanuit mijn functie natuurlijk. Het 
is gewoon storend voor de mensen die ermee werken en ook voor de 
patienten als dit niet goed is. Persoonlijk vind ik dit gewoon belangrijk. 
Hetzelfde voor patientcomfort. 

18.20 Wordt daar naar gekeken tijdens de aankoop? 
Nee nu niet, al die apparaten maken gewoon lawaai. 

18.21 En andere comfortaspecten? 
Oat wel, biivoorbeeld hoe qroot de openinq is voor de patient. 
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Biivoorbeeld liq comfort speelt een rol bii de aankoop. 
18.22 Bent u ooit betrokken aeweest bi; de aankooo? 

Jawel 
18.23 Wat speelt er dan allemaal mee? 

Nou bijvoorbeeld bij de laatste aankoop was dat je bij Siemens de patient 
helemaal met coils moest inpakken en bij Philips was dit niet. Dit was ook 
een van de redenen waarom het Philips is qeworden. 

18.24 Oke, want kijken ju/lie in eerste instantie naar de kwaliteit van de 
bee/den? 
Ja natuurlijk is ook erg belangrijk de sequenties die beschikbaar zijn, je 
hebt bepaalde sequenties nodig om bepaalde beelden te kunnen creeren, 
en die verschillen van firm a tot firma. Siemens werkt met andere 
sequenties dan Philips. Om bepaalde dingen te zien wil je een bepaalde 
sequentie uitvoeren want dan kun je bepaalde dingen beter afbeelden en 
bekijken. Ook de snelheid van de sequenties speelt een rol, want dan kun 
je sneller scannen en dat is voor de patient ook comfortabeler, en er kan 
meer per tijdseenheid gescand warden. 

18.25 Wordt er nog gekeken naar de prijs? Verschilt dat veel per aooaraat? 
Ja, maar die prijzen liggen vaak ook wel in elkaars buurt, ze moeten ook 
blijven concurreren. Maar er zijn ook onderhoudskosten, dus een 
apparaat dat minder onderhoud nodig heeft is ook een pluspunt. Minder 
qebruikskosten en enerqiekosten dat speelt ook een rol. 

18.26 Oke, en als je dan kijkt naar dingen als energieverbruik, speelt dat ook 
een rot bij de aankoop? 
Het is misschien een nieuwe tendens. Ik weet niet in welke mate de 
aankoopdienst van het ziekenhuis daar mee rekening heeft gehouden, ik 
weet niet eens of ze zoiets in kaart brengen. Ik weet echt niet of het 
ziekenhuis weet wat zo'n apparaat verbruikt of wat het onderhoud kost. 
Maar ik denk wel dat als je daar als bedrijf op kan inspelen en kan zeggen 
van ons apparaat daar verbruik je zoveel minder op jaarbasis, dat zal het 
ziekenhuis zeker interessant vinden want dat betekent ook minder kosten 
per jaar. Dat kan een tendensbreuk betekenen als je dit als eerste bedrijf 
kan lanceren en bespreekbaar maken. 

18.27 Ja want tijdens een aankoopproces, krijgt u dan ook informatie 
toegespeeld van verschillende bedrijven over verschillende systemen? 
Ja. 

18.28 Heeft u tot nu toe informatie over deze aspecten aekreaen? 
Nee. 

18.29 Zou u daar behoefte aan hebben, aan derge/ijke informatie? 
Ja ik zou het wel interessant vinden. Maar je moet het natuurlijk ook 
kunnen vergelijken . Als je die gegevens krijgt en je kunt het niet 
vergelijken, dan heb je er ook niets aan he. Kijk als Philips kan aantonen 
dat je met hun apparaat op je facturen kan besparen zeg maar, wat het 
onderhoud of verbruik betreft, in vergelijking met een conventioneel 
apparaat, dan denk ik dat ze daar wel op kunnen scoren. Als je dat van 
het gemiddelde te weten kan komen en er een zuiniger apparaat 
tegenaan zet en kan laten zien wat dit op de factuur scheelt, dan heb je 
ook een pluspunt. Zeker. 

18.30 Bi;draae van het product aan de wetenschao (bi;v. door innovatie)? 
Ja absoluut. Hoe meer hoe beter. 
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18.31 Verhagen van de levensstandaarden van mensen, door bijvoorbeeld het 
creeren van nieuwe banen door productie van de MR scanner? 
Ik denk dat als het ten koste gaat van jobs in eigen land bijvoorbeeld, 
dan zou ik er niet zo blij mee zijn. Maar in principe om bijkomende jobs 
te creeren, dan vind ik het positief ia . Deze is betwistbaar. 

[Closure] 
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Interview 19 22-05-07 

Harrie Dirksen and Karin Oomen 
Head of Department Radiology and MRI operator Jeroen Bosch Ziekenhuis 
Subject: Customer perception 

[Introduction to the research} 

19.1 Kunnen ju/lie jezelf voorstellen? 
'Ik ben laborant MRI en ik ben ook voor aanschaffen op pad geweest om 
te kijken wat wij belangrijk vinden voor een MRI scanner. Ik werk nu nog 
alleen op de MRI op deze vestiging, maar binnenkort wordt het over twee 
vestigingen gerouleerd.' Ik ben Harrie Dirksen en was voor de fusie sector 
hoofd van deze afdeling Radiologie, en die MRI is gekocht in die periode, 
vandaar dat ik nu dus ook met jou praat. Inmiddels zijn wij gefuseerd en 
ben ik geen afdelingshoofd meer, maar is er een clustermanager 
aangewezen boven de clusterbeeldvormende afdelingen. 

19.2 En die MRI aanschaf, betrof dat een scanner? 
Oat betrof een scanner, voor teen de carol us locatie. Ik ben to en 
financieel verantwoordelijk geweest. Ik moest uitzoeken of het beter was 
om een vaste MRI te kopen in plaats van de teen noq mobiele MRI. 

19.3 Dan gaan we nu naar de aspecten toe. Energieverbruik van de MR 
scanner? 
'Ik vanuit mijn functie niet.' Ik vind dat ook onbelangrijk. ' Daar let je niet 
op' . Nee daar wordt niet op gelet. Het is wel belangrijk, maar persoonlijk 
en in de werkelijkheid is dit niet zo gegaan bij een aanschaf. 'Ik ga er 
eigenlijk vanuit dat de producent sowieso let op hoeveel het 
energieverbruik omlaag kan gaan, en ik denk niet dat het energieverbruik 
doorslaggevend is' . De volgende vraag bijvoorbeeld, het gewicht, is 
vanuit mijn functie op ecologisch gebied niet belangriijk, maar het is wel 
zeker belangrijk anders zakt alles in. Maar dat heeft dus een andere 
achtergrond. In dit geval komen de energiekosten niet op onze rekening, 
dus daar hebben we minder last van . Dit gebeurt helemaal algemeen 
over het ziekenhuis en niet over onze afdeling. Bij ons gaat het om 
personele kosten, aanschafkosten van apparatuur en de 
onderhoudskosten daarvan. Dit gebeurt bij de meeste ziekenhuizen hier 
volgens mij. 'Ja en voor mij is gewicht niet belangrijk, want het heeft 
niets met mij als laborant te maken en daarom v ind ik het persoonlijk ook 
niet belangrijk'. Het heeft hier ook vier ton gekost voor de verbouwing 
om het qewicht te kunnen draqen . 

19.4 De hoeveelheid verpakkingsmaterialen dat tijdens het transport van de 
MR scanner wordt gebruikt? 
'Natuurlijk zo min mogelijk afval'. Dat is eigenlijk hetzelfde als 
energieverbruik, persoonlijk wel belangrijk maar vanuit de functie 
onbelangrijk. Als ik zelf ook een auto koop, kijk ik daar anders naar toe 
dan als je hier als firma iets koopt, hier heb je er tech ook minder invloed 
op. 

19.5 De aanwezigheid van schade/ijke en milieuonvriende/ijke stoffen in de MR 
scanner? 
Dat vind ik ook weer op dezelfde manier. 'Ja'. 

19.6 Oat recycling en verwijdering van de MR scanner op een zo 
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milieuvriendeliike manier verlooen? 
Deze vind ik allebei zeer belangrijk, ook weer om dezelfde redenen als de 
tweede vraag. ' Ik net als de vorige'. Als wij deze scanner dadelijk 
demonteren en hij moet afgevoerd worden en de kosten voor dat bedrijf 
om dat zo milieuvriendelijk mogelijk te doen die moeten wij betalen. Ik 
vind het wel belangrijk dat dit op een zo milieuvriendelijke manier 
qebeurt. 

19.7 Het pro-actief bezig zijn van de producent van de MR scanner, 
biivoorbeeld Philios, met vei/iqheidsasoecten van de MR scanner? 
'Dat vind ik wel belangrijk'. Ja ik ook heel belangrijk voor beide opties. 
'Want daar ga je ook wel een beetje vanuit dat ze dat doen'. Voor zowel 
personeel als patient is dat natuurlijk heel erg belangrijk. Dat is 
bedrijfskundig interessant maar ook sociaal gezien belangrijk. 

19.8 Wordt daar ook naar gekeken bij de aanschaf? 
Ik heb daar wel wat dingetjes van gezien, maar niet alles is natuurlijk 
vermeld in zo'n rapport (verwijst naar rapport van aanschafproces). 

19.9 Gezondheidsklachten van operators door het qebruik van de MR scanner? 
'Die spoelen zijn redelijk zwaar, daar wordt heel erg op gelet tijdens de 
aankoop. Dat was wel een belangrijk punt, maar soms moet je wat 
compromis sluiten. Want uiteindelijk waren die van Philips zwaarder. Dat 
is in mijn functie dus ook heel belangrijk. Hier is het moeilijk om functie 
en persoonlijk te onderscheiden. Ik vind het persoonlijk sowieso 
belangrijk dat mensengezond kunnen werken'. Ja. Ik v ind dat ook allebei 
heel belanqriik . 

19.10 Gezondheidsklachten van patienten door het gebruik van de MR scanner? 
'Dat is wel heel belangrijk ja'. Dit is niet aan mij besteed geweest, ik vind 
dit minder belangrijk. 'Vee I is natuurlijk getest of het veilig is voor 
patienten als het gaat om magneetveld. Daar hoef je niet naar te kijken, 
tuurlijk wordt er wel gekeken naar comfort hoe de patienten erin liggen. 
Ik neem aan .. . Dat is ook weer zoiets ik neem aan dat er wordt gezorgd 
dat mensen toch comfortabel liggen. ' In sommige gevallen hebben wij 
natuurlijk ook vertrouwen in de firma's. ' Ja precies dat dat wordt 
qedaan' . 

19.11 Hier aaat het echt meer over de health comolaints, niet het comfort. 
Ja die schadelijkheid van de magneet is tot nu toe aangetoond dat dat 
ve iliq is en dan qa ie er verder niet op in. 

19.12 En als men kijkt dat bijvoorbeeld bij het ene apparaat ooit ongelukken 
qebeurt bii het in de scanner Jiqqen? 
' Nee niet echt, het is allemaal een tunnel en je ligt er allemaal in. Ja 
natuurlijk bij een open scanner is het voor patienten makkelijker om erin 
te komen.' 

19.13 Productbeschikbaarheid van de MR scanner voor mensen uit landen waar 
het welvaartsniveau erg /aag Jigt? 
Persoonlijk wel heel erg belangrijk dat dat zou kunnen, maar functioneel 
gezien helemaal niet. 'Persoonlijk vind ik dat heel belangrijk en 
functioneel zit ik even te denken, alleen het neerzetten van een MR 
scanner ben je er nog niet daar komt ook geschoold personeel en zo bii.' 

19.14 Ste/ dat dat ook zo zou zijn, zou dat je aankoopbeslissing kunnen 
bei'nvloeden? 
'Nee, dan is het onbelangriik voor mij.' 
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19.15 Toegankelijkheid van de MR scanner voor patienten met fysieke of 
mentale tekortkomingen, bijvoorbeeld mensen met claustrofobie? 
'Dat vind ik wel belangrijk.' Ja ik ook. 'Zowel vanuit mijn functie als 
oersoonliik'. 

19.16 Wordt daar ook naar gekeken? 
Ja er is heel kort gekeken of we een open scanner zouden nemen of een 
gesloten. Maar daar komt dan toch ook functionaliteit bij kijken en het is 
een qesloten scanner qekomen. 

19.17 Ethisch verantwoord produceren van de MR scanner producent, 
bijvoorbeeld Philips? 
Persoonlijk speelt dat voor mij een rol. 'Voor mij ook'. lk moet denken 
aan vroeger dat GE zich nog be zig hield met Tomahawk raketten .. 
Functioneel gezien kijken we daar helemaal niet naar. 'Nee ik heb het ook 
niet belanqriik qevonden. 

19.18 Oke. En stet nu een bedrijf a/s GE zit niet alleen in de Tomahawk raketten 
maar ook noa in kinderarbeid en slaven arbeid, zou het dan ... 
'Nou dan is het nog steeds als die de beste scanners maken, dan weet ik 
niet .. ' Ja precies, je koopt toch niet iets voor jezelf, maar voor het bedrijf 
en dan ligt de keus toch ook anders. 

19.19 En als ie twee onaeveer dezelfde scanners ziin en de een .. 
Ja dan wel dan is zoiets doorslaggevend. 

19.20 Ethisch verantwoord produceren van de leveranciers van de MR scanner 
producent? 
'Dat gaat nog verder.' Ik vul dat hetzelfde in. 'Voor mij ook.' 

19.21 Operatorcomfort, bijvoorbeeld geluidsoverlast van de MR scanner? 
Beiden belangriik, heel belanqriik. 'Voor mii ook'. 

19.22 la daar wordt aoed naar aekeken? 
Ja. 'Ja' 

19.23 En weegt dat ook echt mee? 
Ja, maar je komt er vaak te laat achter, nu ook met een MR die hier staat 
in een gebouwtje aan het ziekenhuisgebouw vast. Dat gebouw is geen 
betonnen gebouw maar een container en dat geeft veel meer lawaai als 
gedacht en als ie eerst maakte in een vaste opstelling. Dit komt ook 
doordat ie geupgrade is, maar ook door dat gebouw. Dat is een beetje 
veel overlast, we hebben het nagemeten en het zit aan de grens van wat 
toelaatbaar is en daar wordt nu ook aan gewerkt. Kijk die laborant zit er 
constant, die patient is er maar even dus voor de laborant is het 
vervelend. 'Het is wel een behoorlijke herrie. Maar als je weet dat de ene 
veel meer herrie maakt dan de andere is dat wel een heel belangrijk punt 
om toch voor de ander te kiezen. ' De volgende keer neem je zoiets in 
ieder qeval contractueel op . 

19.24 Patientcomfort, bijvoorbeeld ook geluid of een comfortabele tafel om op 
te liaaen? 
Vind ik allebei zeer belanqriik 'Ja' 

19.25 Oat wordt ook meegenomen in de aankoop? 
Ja dat vind je terug. 'Ja.' 

19.26 Bijdrage van het product aan de wetenschap (bijvoorbeeld door 
innovatie)? 
Ook in beide opzichten vind ik dat belangrijk? 

19.27 Waarom functioneel? 
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Oat is in ons aller voordeel. Zowel sociaal gezien dat het steeds beter 
gaat in de gezondheidszorg en wij kunnen daar als ziekenhuis en afdeling 
steeds meer mee verdienen. 

19.28 Hebben ju/lie hier ook tijd voor de radiologen of laboranten om zelf te 
onderzoeken met die scanners? 
'Ja, wij hebben sowieso een paar keer per jaar een dag waarin we met 
een applicatiespecialist van Phil ips dingen gaan verbeteren, dingen die 
bijvoorbeeld ook de radioloog aangeeft. Ook dingen die we nog nooit 
hebben gedaan . Af en toe doen we ook inderdaad zelf even erin liggen 
om iets te testen, maar daar moet natuurlijk tijd voor zijn.' Het apparaat 
koop je ook niet voor niets, we hebben hier ook de nieuwste techniek met 
alle upqrades. 

19.29 Verhagen van de levensstandaarden van mensen, door bijvoorbeeld het 
creeren van nieuwe banen door productie van de MR scanner? 
Daar heb ik niet zoveel mee. ' Ik heb er qua functie helemaal niets mee.' 
Nee, dan maken ze wel weer DVD's ofzo. Het speelt wel mee, maar niet 
in m ijn functie. 

19.30 Oke. Wat vinden ju/lie hiervan dat Philips hier mee bezig is? 
' Ik ga er wel vanuit dat ze daar mee bezig zijn.' Ik ook, ik had ook 
aangenomen dat ze daar mee bezig zijn. 'Ja je hoort er natuurlijk nooit 
over, maar je hebt niet echt een idee.Ik vind het wel goed dat ze er mee 
beziq ziin .' 

19.31 Krijgen ju/lie biivoorbeeld nu al informatie over die milieuaspecten? 
Nee, ja het gewicht daar vraag je naar, omdat je wilt weten of dat ding 
binnen gebracht kan worden. Ik neem ook aan dat ze dat zo lichtmogelijk 
proberen te maken, want hoe makkelijker hij mobiel is. Ik kijk er niet in 
het kader van milieuaspecten naar. Ik verwacht dat er eerder een 
economisch belang aanzit om het ding lichter te maken dan dat er 
milieuaspecten ziin, die kriiq ie er qewoon qratis bii. 

19.32 Heeft u behoefte aan informatie over bijvoorbeeld de milieuaspecten? 
Je zou net als bij een wasmachine ook een stip op kunnen zetten, zo'n 
ecoloqisch keurmerk. 

19.33 Zou dat dan ook mee kunnen tel/en? 
Ja als dat heel erg veel afwijkt. Wat we nu doen we kiezen een MR-
scanner en daar zit heel veel verschil in per scanner, en dat aspect kun je 
dan niet echt meetellen. Maar als er twee zijn die dicht bij elkaar liggen, 
dan kun je zeggen van dan willen we die mil ieuaspecten wel gaan tellen, 
maar dat is noq niet zo. 

19.34 Nee ok. Want Philips heeft bijvoorbeeld op een tweede release van de 
1.5T een energieverbruikbesparing van ongeveer 35% gehaald dan de 
voorganger. 
Nou dat scheelt heel veel. Wij weten dat niet. Maar als we van te voren 
geweten hadden dat dat was en ook hoeveel hij Uberhaupt verbruikt en je 
qeeft dat aan in ie offerte dan weet ie waar ie het over hebt. 

19.35 Maar bij ju/lie wordt het ook niet betaald door de afdeling maar door het 
ziekenhuis? 
Nee dat klopt maar stel het scheelt een ton per jaar, ik noem maar een 
gek bedrag, dan kun je wellicht de raad van bestuur daarmee blij maken 
als de knoop doorgehakt moet word en . 

[Closure] 
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Interview 20 24-05-07 

Henk Schoenmakers 
Team leader MRJ Academisch Ziekenhuis Maastricht 
Subject: Customer perception 

[Introduction to the research} 

20.1 Kunt u uzelf voorstellen? 
Ja ik ben Henk Schoenmakers, ik ben teamleider MRI op het AZM en 
vanuit die functie ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat met MRI 
te maken heeft. Dus zowel dingen binnen de organisatie als alle 
aanschaffen op dit gebied, dus het meebesluiten hierin . Ik ben de leider 
over een aantal radiologen en laboranten. Dit doe ik samen ook met een 
radiolooq en wii bepalen ook de bedriifsvoerinq hier. 
Dus bij de aankopen gaat u ook over de economische asoecten? 
Ja dat komt er zeker bij kijken, maar voor ons heeft dat niet de 
allerhoogste prioriteit, de zwaarste stem ligt bij de inkoop van het 
ziekenhuis. 

20.2 Oke, dan zullen we nu de /ijst fangs gaan. Energieverbruik van de MR 
scanner? 
Functioneel onbelangrijk, ik heb het wel eens uitgerekend, we hebben het 
over een bedrag van ongeveer 10 euro per scan en dat is niet zo heel 
veel met betrekking tot de totale kosten. En zeker bij een ziekenhuis is de 
behoefte van energie van een MRI scanner zo'n klein beetje dat is niet zo 
veel, daar lig ik niet wakker van . En het is een overhead kostenpost waar 
ik weinig van terug zie. Ik vind dat niet zo belangrijk. Persoonlijk lig ik er 
ook niet wakker van. 

20.3 En het gewicht van de MR scanner? 
Dat is wel belangrijk, want dat bepaalt voor een groot gedeelte de plaats 
in een ziekenhuis. Waar de scanner geplaatst kan warden heeft dat nogal 
verqaande consequenties voor de orqanisatie. 
En als ie kiikt naar de hoeveelheid materiaafqebruik? 
Dat is winst, als het kan ik vind dat een bedrijf daar zo zuinig mogelijk 
mee om moet gaan dat vind ik belangrijk, maar ik ga ervan uit dat Philips 
dat automatisch al doet, want materiaal kost ook geld. 

20.4 De hoevee/heid verpakkingsmaterialen dat tijdens het transport van de 
MR scanner wordt gebruikt? 
Vind ik niet zo belangrijk, bij Philips MRI scanners gaat het materiaal toch 
terug naar de fabriek. Dus daar lig ik niet wakker van. 

20.5 De aanwezigheid van schade/ijke en milieuonvriendelijke stoffen in de MR 
scanner? 
Ik vind dat het sowieso zo weinig mogelijk moet zijn, dus dat vind ik 
belanqriik. 
Kiikt u daarbij bii de aankooo? 
Nee dat is geen item. 

20.6 Oat recycling en verwijdering van de MR scanner op een zo 
milieuvriendelijke manier verlooen? 
Voor de organisatie is dat niet zo belangrijk, persoonlijk vind ik dat heel 
belangrijk. 

20.7 Het oro-actief bezig zijn van de producent van de MR scanner, 
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biivoorbeeld Philios, met veiliaheidsasoecten van de MR scanner? 
Dat is natuurlijk heel belangrijk, ook vanuit mijn functie uiteraard. Ik zou 
niet willen meemaken als de patient in de scanner verbrandt door 
lekkende helium of noem maar iets op. 
Kiikt u daar ook naar bii de aankooo? 
Nou daar wordt volgens mij niet specifiek naar gekeken in die zin we 
gaan er eigenlijk wel vanuit dat daar door de firma zo veel aandacht aan 
besteed wordt, dat het altijd wel goed zit. Ik kan er ook als gebruiker 
moeilijk inschatten of een apparaat wel of niet veilig is. Daar hebben wij 
te weiniq kennis voor. 

20.8 Gezondheidsklachten van ooerators door het aebruik van de MR scanner? 
Dit is natuurlijk heel erg belangrijk. 

20.9 Gezondheidsklachten van patienten door het gebruik van de MR scanner? 
Ook voor patienten is dit heel erq belanqriik. 
En kiikt u daar ook naar bii de aankooo. naar deraeliike ciifers hierover? 
Nee, nee. Dat speelt bijna niet bij MRI, het gaat nu wel spelen in de 
toekomst nu we sterkere en grotere velden gaan gebruiken. Dus tot de 
1.ST speelt dat geen rol, bij de 3.0T horen we wel ooit vanuit het veld dat 
ze wel eens last hebben van het veld, dat als ze er veel in moeten werken 
dat ze toch wel klachten krijgen. Dingen als du!zeligheid. En er zijn dus al 
7.0T systemen die op de markt komen, dus het zal ook steeds meer een 
item zijn, ook in de toekomst. In het verleden hebben we er nooit bij stil 
qestaan maar dat qaat wel steeds meer een rol spelen. 

20.10 Productbeschikbaarheid van de MR scanner voor mensen uit landen waar 
het welvaartsniveau era laaa fiat? 
Dit is ver buiten de organisatie, dus vanuit de functie is dit niet 
belangrijk. Persoonlijk vind ik dit eigenlijk ook niet zo belangrijk er zijn 
andere dingen die belangrijker zijn daar, die veel hog ere prioriteit 
hebben. 

20.11 Toegankelijkheid van de MR scanner voor patienten met fysieke of 
mentale tekortkominaen, biivoorbeeld mensen met claustrofobie? 
Dat vind ik belangrijk, er is een patienten groep die moeite heeft met een 
MRI scanner en wil je ze toch onderzoeken dan kun je ze doorverwijzen 
naar een kliniek met een open systeem, of je moet ze onder narcose 
brengen en dat is nadelig voor de organisatie; het duurt veel langer en er 
moeten meer onderdelen van de organisatie bij betrokken warden wat 
ook weer kost. Dus als er meer mensen gescand zouden kunnen warden 
is het toch wel heel belangrijk. 

20.12 Ethisch verantwoord produceren van de MR scanner producent, 
bijvoorbeeld Philips? 
Dat vind ik wel heel belangrijk, zowel vanuit de functie als persoonlijk. Ik 
vind wel dat wij een sociale verantwoordelijkheid hebben omdat we toch 
het geld van de overheid uitgeven en we moeten wel zorgen dat dat op 
een verantwoorde manier gebeurd. Dat vind ik zowel functioneel als 
persoonliik heel erq belangrijk. 
En wordt daar ook naar gekeken bij de aanschaf? 
Daar wordt niet naar gekeken, maar als ik geluiden ZOU horen dat 
bijvoorbeeld onderdelen van een Philips scanner in India gemaakt warden 
door kinderen, dan zou het een rol spelen. Het is niet zo dat we zelf gaan 
informeren omdat we ervan uit gaan dat het goed zal zitten. Maar mocht 
er iets ziin dat zou dat een rol kunnen qaan soelen. 
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20.13 Ethisch verantwoord produceren van de leveranciers van de MR scanner 
producent? 
Precies hetzelfde. 

20.14 Ooeratorcomfort biivoorbeeld qe/uidsoverlast van de MR scanner? 
Dat vind ik heel belangriik, persoonliik als functioneel. 

20.15 Wordt daar naar gekeken bij de aankoop? 
Het heeft niet de eerste prioriteit. Hier valt ook de handelbaarheid van de 
spoelen enz. onder, ik moet zeggen bij ons in de organisatie zijn de 
geluiden wel dat ze bij Philips beter zouden kunnen. Het zijn kwalitatief 
goede spoelen voor de beeldvorming, maar ontzettend onhandig en 
zwaar om te tillen en te manipuleren. Kleine medewerkers ervaren dit erg 
als lastig. Het is niet zo dat we om die reden het systeem niet zullen 
kopen, maar het stoort wel omdat we weten dat het beter kan. Ik vind 
dat er vanuit Philips uit daar meer aandacht aan besteed zou moeten 
worden. 

20.16 Patientcomfort, bijvoorbeeld ook geluid of een comfortabele tafel om op 
te liaaen? 
Dat is natuurlijk ook belangrijk, niet zo belangrijk als bedieningscomfort 
eerlijk gezegd, want die patienten liggen er maar een half uur a 
driekwartier op. 

20.17 Bijdrage van het product aan de wetenschap (bijvoorbeeld door 
innovatie)? 
Voor het bedrijf is dit wel heel erg belangrijk, voor mij persoonlijk niet zo. 
Wij werken in een academisch ziekenhuis en ontwikkeling en onderzoek is 
natuurlijk een van de speerpunten en kerntaken van het ziekenhuis. En 
MRI apparatuur speelt daar een hele grote rol in. De financien van de 
afdeling hangen ook af van de wetenschappelijke prestaties, dus dat is 
van levensbelang dat het mogelijk is met de apparatuur. Persoonlijk vind 
ik dat er soms onderzoek gedaan wordt om het onderzoek en dat 
wetenschap niet heiliqmakend is. 

20.18 Verhagen van de levensstandaarden van mensen, door bijvoorbeeld het 
creeren van nieuwe banen door productie van de MR scanner? 
Dat vind ik onbelanqriik en voor het bedrijf denk ik hetzelfde. 

20.19 En als we nu gaan kijken naar de ecologische aspecten, warden deze ooit 
meegenomen in het aankoopproces? 
Nee spelen geen rol. Je moet je voorstellen als jij een nieuwe auto koopt 
en er zit een milieuvriendelijke lak op, is dat een reden om die auto te 
kopen? Ik denk het niet het is mooi meeqenomen. 

20.20 Heeft u behoefte om deze ecologische en de sociale aspecten, om daar 
meer informatie over te krijqen? 
Nee ik heb daar geen behoefte aan. Ik vind wel belangrijk dat er 
aangegeven wordt dat het apparaat, eigenlijk ga je er wel vanuit, maar 
dat zou ik misschien wel in een folder terug willen zien, en dat is de 
veiligheid van het apparaat voor gebruiker en bediener, wat de 
verschillende limieten zijn. Dus bijvoorbeeld bij die scanner mag je 
maximaal zoveel uur per dag in het veld gewerkt warden, die informatie 
zou wel handig zijn. 

[Closure] 
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Interview 21 24-05-07 

Ralph Gielen 
Technician Academisch Ziekenhuis Maastricht 
Subject: Customer perception 

[Introduction to the research] 

21.1 Wat ziin uw taken en verantwoordeli;kheden? 
Ik ben Ralph Gielen, ik ben senior rontgen instrumentatie technicus, dit 
zal binnenkort veranderen als naam, dat wordt medical engineer, omdat 
we ook veel internationaal werken. Onze afdeling gaat ook beeldvormige 
instrumentatie heten. Ik ben eind en hoofdverantwoordelijke voor het 
functioneren en in stand houden van de MRI's. Ik ben als backup mede 
verantwoordelijk voor CT scanners en CV en anchio systemen . Wij zijn 
technisch maar doen daarbij ook het beheer van het onderhoudscontract. 
We zijn coordinerend in samenwerkingscontracten, we werken heel veel 
samen, dus dat we met onderhoud meewerken. Dus ook voor een aantal 
toestellen zelf onderhoud doen . We laten ons constant omscholen dat we 
op het onderhoudsniveau zitten. Bij Philips doen we dat nog niet, omdat 
heel veel know-how heel dicht bij de deur zit. Heel belangrijk is ook de 
advisering en assistentie bij aanschaf van de apparatuur. Wij doen de 
hele marktverkenning mee, pagina's afsurfen en het aanbesteding 
programma van eisen maken wij mee. We gaan ook rustig kijken bij 
toestellen die elders in de wereld staan om te kijken of zo'n toestel 
geschikt voor onze orqanisatie is. 

21.2 Oke, we gaan eens kijken naar de aspecten. Ats eerste energieverbruik 
van de MR scanner? 
Ik vind dat functioneel onbelangrijk en persoonlijk vind ik dat belangrijk. 
Functioneel gezien is een MRI primair om het acquireren van een beeld 
van de patient, waarbij het energiegebruik functioneel geen issue is. 
Persoonlijk en organisatorisch kan dat wel een issue zijn. Als ik mijn 
beeld maar krijg, dan is mijn functie gewaarborgd. Als er een hoog 
energieverbruik aanhangt is dat functioneel niet van belang . Maar 
persoonliik vind ik dat dit zo laaq moqeliik moet zijn . 

21.3 En het aewicht van de MR scanner? 
Oat vind ik zowel functioneel als persoonlijk zeer belangrijk. In dit geval 
zijn functioneel en persoonlijk dezelfde opvattingen. Het heeft namelijk 
beperking om een MRI scanner in een ruimte te zetten. Enerzijds 
vloerbelasting, dus de maximale vloerbelasting per vierkante meter. En je 
zit met een transportroute door het ziekenhuis. Door het trillen van de 
gradienten veroorzaakt ook wel wat trilling mogelijk in het systeem, en 
een hoog gewicht levert ook meer gevaar op als ie iets zou verplaatsen of 
wat dan ook, zo'n MRI staat namelijk niet vast aan de grond, maar los op 
pootjes. 

21.4 De hoeveelheid verpakkingsmaterialen dat tijdens het transport van de 
MR scanner wordt gebruikt? 
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Ik vind dat functioneel gezien zeer belangrijk en persoonlijk vind ik dat 
belangrijk, mag het wat minder. Functioneel gezien kun je nooit goed 
genoeg inpakken, en alles wat daarbij hoort. Want het wordt allemaal 
beschadigd, al vervoer je het met een luchtballon. En persoonlijk vind ik 
gezien het milieuaspect dat het so ms toch wel veel minder kan. 
(Functioneel onbelanqriik omdat zoveel moqeliik materiaal beter is) 

21.5 De aanwezigheid van schadelijke en milieuonvriende/ijke stoffen in de MR 
scanner? 
Oat vind ik zowel functioneel als persoonlijk zeer belangrijk . Maar je kan 
het niet verder reduceren. 

21 .6 Ja oke, maar misschien dat je bepaalde stoffen kunt vervangen door 
milieuvriende/ijkere stoffen. 
Ja oke, dan kan het altijd minder, want een MRI heeft natuurlijk 
bijvoorbeeld gigantisch veel printplaten. Er zitten ook heel veel kabels in, 
gigantisch grote stukken. Koelunits die vloeistof gebruiken wat 
milieuvriendelijker kan. In die zin vind ik het wel heel belangrijk dat er 
iets mee gedaan wordt. En dan heb je ook helium. De Achieva heeft ook 
een redelijk hoge boil-off. Ik heb net voordat je kwam weer 2.000 liter 
helium besteld. Als je uitgaat dat een scanner 2 liter per dag boil-off heeft 
en er gaat 1.200 liter in, dan kun je uittellen hoe lang je ermee doet. Bij 
de 3.0T is dat 1.800 liter. 

21.7 En zou u daar ook informatie over willen hebben a/s Philips dat zou 
verbeteren. 
Ja dat wil ik direct weten. Op dat moment (zero boil-off) heb je geen 
verlies meer van helium en er gaat ook niets meer de lucht in. 

21.8 Oat recycling en verwijdering van de MR scanner op een zo 
milieuvriende/ijke manier verlopen? 
Vind ik op allebei de fronten uiterst belangrijk. 

21.9 Kijkt u daar ook bij naar de aanschaf. 
Ja. Op het moment dat wij Europese documenten neerleggen, dan zal 
voldoende geclaimd warden dat dit soort dingen goed gedaan warden. 
Vooral bij een MRI-scanner waarbij veel afgevoerd moet warden. Dit 
nemen wij dus ook mee in het totale aanschafplan. Zulke dingen zetten 
we in de aanbesteding vast, dan kom je ook niet voor verrassingen te 
staan. 

21.10 En bij het proces van opstellen van het programma van eisen, daar 
vraaat u informatie aan over onder andere deze dinaen? 
Als eerste claimen we nu zonder meer al voor de normale standaard 
systemen dat degene die het nieuwe toestel verkoopt, dat die al zorgt 
voor de afvoer van het oude toestel. En bij MRI willen we dat de verkoper 
zijn eigen toestel op het einde ook afvoert. We hebben bij een aantal 
toestellen in het ziekenhuis moeite gehad om deze te laten afvoeren. We 
willen niet dat dat qewoon bij Vinkenslag het riool in verdwijnt . 

21.11 Dit waren dus de milieuaspecten. Waar zou u graag informatie van willen 
zien? 
Alie ontwikkelinqen met betrekking tot een beter omgang met het milieu. 

21.12 Oat vindt u belanarijk? 
Oat vind ik heel kort samengevat belangrijk waar ik altijd van op de 
hooqte qehouden wil bliiven. 

21.13 Oat kan dus ook meespe/en bij de aanschaf? 
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Ja absoluut. 
21.14 Dan gaan we nu naar de sociale aspecten. Het pro-actief bezig zijn van de 

producent van de MR scanner, bijvoorbeeld Philips, met 
veiliaheidsasoecten van de MR scanner? 
Dat vind ik gewoon zeer zeer zeer belangrijk, op allebei de vlakken. 
Omdat wij zelf een heel stuk service doen voor Philips, wij vervangen zelf 
parts. Ook op hoog vermogen en zo, en op het moment dat de veiligheid 
goed proactief bewaakt wordt, dan hebben we ook het gevoel dat we 
worden ondersteund en dat het op veiligheid goed zit. Dat we ook weten 
van wat we doen is veilig en dan kunnen wij ook serieus werken. Het 
enige wat ze niet doen, en dat is een aparte vraag voor een academisch 
ziekenhuis, wij will en zuurstofbewaking in een MRI-ruimte, in een 
technische ruimte en in een scanruimte. Dat zijn twee ruimtes waar 
helium vrij kan komen, en de zuurstofbewaking faciliteren jullie niet. 

21.15 Bedoelt u voor de oatient? 
Nee, dat bedoel ik in het algemeen. Op het moment dat er vloeibaar 
helium gaat lekken. Helium wordt gasvormig en verdringt zuurstof in de 
ruimte. Dus op het moment van een lek moet je de ruimte niet meer in, 
dan moet je de deur dicht maken en weg blijven, en dan moet er buiten 
een alarmering zijn van hier is iets mis. En dat faciliteren jullie niet. Ik 
weet niet of concurrenten dat hebben, want we hebben alleen Philips. 
Daar maq toch wel door de leverancier aandacht aan besteed worden . 

21.16 Gezondheidsklachten van operators door het gebruik van de MR scanner? 
Ik vind dat namelijk heel belangrijk. Omdat een aantal reparatieposities 
nu niet helemaal prettig zijn, bekapping is soms groot, lomp en log. Dat 
je alleen al voor een bekapping verwijderen met twee man moet zijn . 
Rond de spoelen is ergonomisch ook niet goed, ze zijn soms veel te 
groot, zwaar en lomp. Daar mag meer aandacht aan gegeven worden. 
Een kleine laborante die een heel grote spoel moet positioneren, dat is 
to ch bijna onmogelijk. Of bijvoorbeeld het vervangen van een 
gradientversterker, moet je ook al bijna met twee man zijn, die zijn ook 
zwaar. In die zin vind ik het heel belangrijk dat daar goed aan gedacht 
wordt. 

21.17 Stet u wilt dadelijk weer een apparaat aanschaffen, vindt u het dan 
belanariik om hierover informatie te kri jqen? 
Nou laat ik het anders zeggen, wij claimen in alle opzichten veel meer op 
gebied van ergonomie. Toegankelijkheid van systeem, uitwisselbaarheid 
van parts, hoogteverschillen moeten makkelijk te overbruggen zijn. We 
claimen nu ook heel veel op het gebied van ergonomie. Daar zijn we 
sinds een jaar of drie a vier heel hard mee bezig. Dit is veranderd na de 
laatste aanschaf van Philips. 

21.18 Gezondheidsklachten van oatienten door het qebruik van de MR scanner? 
Functioneel vind ik dat belangrijk maar niet het belangrijkste, want mijn 
beeldacquisitie krijg ik toch. Persoonlijk vind ik dat zeer belangrijk want 
er moet gewoon op de mens zo weinig mogelijk belasting zijn. Er moet zo 
weinig mogelijk hinder gevonden worden. We moeten voor zo weinig 
mogelijk overlast verzorgen. Soms zijn spoelen zwaar en irritant voor de 
patient. 

21.19 Productbeschikbaarheid van de MR scanner voor mensen uit landen waar 
het welvaartsniveau erq laaq /iqt? 
Functioneel qezien vind ik dat onbelanoriik, en ook persoonliik qezien. In 
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die zin moet je jezelf ook afvragen wat kunnen ze daar met MRI-beelden. 
Als je al ziet dat ze een rontgensysteem helemaal uitgekleed hebben 
omdat ze het vaak niet kunnen betalen en ook niet weten wat ze met 
high end images moeten. Ze moeten ook een radioloog hebben die dat 
aankan. Het heeft ook een infrastructuur tot gevolg. Zodoende vind ik dat 
onbelanqriik. 

21.20 Toegankelijkheid van de MR scanner voor patienten met fysieke of 
mentale tekortkominaen, biivoorbeeld mensen met claustrofobie? 
Ik vind dat zelf heel belangrijk. Ik heb zelf geen claustrofobie maar ik 
voel me niet op mijn gemak als het te eng is. Ik heb zelf dan ook het 
liefst dat er iemand naast staat. Ik vind het heel belangrijk dat de 
toegankelijkheid beter wordt. Maar het heeft ook beperkingen en dat 
realiseer ik me ook al te qoed. 

21.21 Ethisch verantwoord produceren van de MR scanner producent, 
bijvoorbeeld Philios? 
Vind ik zeer belangrijk. 

21.22 Ook vanuit uw functie? 
Ja 

21.23 Kijkt u daar naar bij het aankooooroces? 
Ja. Oat is een inkooptraject wat hier gehanteerd wordt met 
inkoopvoorwaarden dat producten niet op een dergelijke manier tot 
strand mogen zijn gekomen. Bovendien heb ik zelf kinderen en zou ik ook 
niet willen dat deze op zo'n manier behandeld worden. 

21.24 Ethisch verantwoord produceren van de /everanciers van de MR scanner 
producent? 
Idem, maar dat is volgens mij ook opgenomen bij inkoopvoorwaarden. 

21 .25 Ooeratorcomfort bijvoorbeeld aeluidsoverlast van de MR scanner? 
Vind ik op beide fronten heel belangrijk. Functioneel vanwege het feit dat 
onderzoeken veel sneller kunnen verlopen als het makkelijk te bedienen 
is. Een gebruiker hoeft veel minder aan alles te denken dus die kan zich 
beter met de patient bezighouden. Persoonlijk vind ik dat als het 
makkelijker te gebruiken is dan is het ook makkelijker voor mij om aan te 
werken. 

21.26 Patientcomfort, bijvoorbeeld ook geluid of een comfortabele tafel om op 
te liaaen? 
Functioneel gezien vind ik dat lager scoren, maar is het wel belangrijk en 
persoonlijk vind ik het zeer belangrijk. Mijn beelden krijg ik toch, al zou 
hij iets minder goed liggen. 

21.27 Bijdrage van het product aan de wetenschap (bijvoorbeeld door 
innovatie)? 
Daar kan ik niet meer op antwoorden dan allebei zeer belangrijk. 
Vanwege het feit dat in MRI de grote toekomst zit met betrekking tot 
beeldvorming . Ik denk dat daar de meeste mogelijkheden zich in zullen 
ontwikkelen om op een zo weinig mogelijk belastende manier voor een 
patient alle informatie uit zijn lichaam te vergaren. En het gaat continu 
verder en ik vind dat ook qoed. 

21.28 Verhagen van de levensstandaarden van mensen, door bijvoorbeeld het 
creeren van nieuwe banen door oroductie van de MR scanner? 
Functioneel vind ik dat onbelangrijk, jullie zorgen toch dat als jullie een 
scanner verkopen dat hii er komt. En persoonliik vind ik dit belanqriik. Ik 

Appendices 115 R.G.W. van der Sloot 



Tu I e technische universiteit eindhoven PHILIPS 
sense and simplicity 

vind goed dat er aan gedacht wordt, maar het moet niet gedaan warden 
vanuit oogpunt op productiekosten maar met het oog op verhogen van de 
welvaart daar, dus met een humanitair doel. Het moet geen negatieve 
neveneffecten hebben. 

21.29 Welke van deze sociale aspecten warden bekeken bij een aanschafproces 
van een MRI-scanner? 
De meesten zullen mee bekeken warden . Wij claimen heel uitgebreid over 
veel dingen, onze eisen zijn vrij dikke documenten. Van het 
innovatieaspect gaan we uit dat het gedaan wordt en daar werken we ook 
als universitair ziekenhuis aan mee, a Ileen de twee aspecten 
'productbeschikbaarheid van de MR scanner voor mensen uit landen waar 
het welvaartniveau lager ligt' en ' Verhagen van levensstandaarden van 
mensen'. 

21 .30 Zou u nu bij een volgend aankoopproces informatie toegereikt willen 
hebben over deze aspecten? 
Ja. Absoluut. En ook die milieuaspecten. 

21.31 Nog even een vraagje, hoe werkt een Europese aanbesteding ongeveer 
voor ju/lie? 
Een Europese aanbesteding werkt voor een koper als volgt: je gaat een 
programma van eisen en wensen mbt een product schrijven. Je koopt 
eigenlijk een functionaliteit. Daar komen technische aspecten bij, 
gebruikersaspecten, ergonomische aspecten. Alles wordt beschreven. Er 
hangen ook inkoopvoorwaarden aan. Dat wordt dus een document en dat 
wordt in Luxemburg gedeponeerd. Daar zijn hunters en die kijken van er 
wordt een MRI scanner gevraagd en hij gaat bedrijven tippen hierover. 
Bedrijven betalen hem daarvoor dat hij hun tipt als zulke documenten vrij 
komen. Die gaan dan kijken wat het bestek is wat gevraagd wordt, en 
deze gaan ze voor hen zelf beantwoorden en dan zien ze of het voor hen 
zin heeft om een offerte uit te brengen. Ze doen een prijsstelling en deze 
is bindend, er wordt niet onderhandeld. Daar komt een optelsommetje uit 
en daar staan uiteindelijk een winnaar. Heel kart samengevat zo gaat het. 
Vooraf do en we site-visits en gaan we informatie vergaren door 
marktonderzoek. En bij andere ziekenhuizen kijken. Dat mag tot je het 
document in Luxemburg neerlegt. Daarna mag je niet meer selectief 
bezig zijn. Als a lie offertes bij ons binnen zijn doen we ook nog 
onderzoek, dan mag het weer. Daar kun je kijken of het klopt wat ze 
schriiven. 

((voicerecorder stand vanaf hier uit)) 
21.32 Wat vindt u ervan dat Philips zich bezia houdt met dit soort asoecten? 

Heel erg goed . Ik zou ook graag meer informatie willen zien over wat PMS 
doet op het gebied van veiligheid met betrekking tot MR-scanners. Hier 
zijn we sinds een paar jaar, sinds ongeveer 2002, heel erg intensief mee 
bezig om dit veel strenger in ons programma van eisen te krijgen. Dat 
vinden we heel belanqriik. 

[Closure] 
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Interview 22 31-05-07 

Jan Veldhuis 
Head of Department Radiology Gelderse Vallei 
Subject: Customer perception 

{Introduction to the research J 

22.1 Kunt u uzelf voorstellen? 
Ik ben Jan Veldhuis, ik ben unit hoofd van deze afdeling. Ik zal in het kort 
schetsen de organisatie van de afdeling. De afdeling radiologie/nucleaire 
geneeskunde is een afdeling, daarboven staat een afdelingsmanager, die 
is hoofd van beide en ik ben binnen het stuk radiologie het unit hoofd die 
belast is met het hele reilen en zeilen van de afdeling, dus personeel, 
materieel etc. Investeringstrajecten. 

22.2 U kijkt ook naar de financiele kant bij de aanschaf van een MR-scanner? 
Ja ook. Dat gaat wel samen met een paar anderen, ook van inkoop. Ik 
ben bijna 25 jaar werkzaam hier... We zijn hier een Philips huis, we 
hebben eigenlijk alleen Philips apparatuur, op een paar kleine apparaten 
na. 

22.3 Eneraieverbruik van de MR scanner? 
Wij zien dat binnen de afdeling nooit terug. Ik weet ook helemaal niet wat 
deze afdeling aan energie kost. Er is ergens een budgethouder en ik zie 
dat als afdelinq niet. 

22.4 Ja oke maar het gaat erom of u tijdens een aankoopproces deze aspecten 
belanariik vindt voor een MR-scanner. 
Ik denk dat dat belangrijk is, maar zeker niet doorslaggevend zou zijn bij 
de aanschaf van een scanner. Uiteindelijk kijken wij to ch naar de 
functionaliteit. En het energieaspect heb ik nog nooit meegenomen als 
ziinde qeef eens aan wat het enerqieverbruik is. 

22.5 Zou het we/ een element kunnen zijn wat in de toekomst onderaan de 
proaramma van eisen zou kunnen meetellen? 
Ja, waarom niet. Ik kan me voorstellen dat een ziekenhuis in haar 
totaliteit een enorme berg per jaar betaalt aan energiekosten, en we 
weten allemaal dat we moeten bezuinigen en waar het vandaan moet 
komen. Maar het zal nooit een primair punt zijn. Dat is functionaliteit. 
Omdat er ook maar een paar leveranciers zijn, zal het niet snel 
voorkomen dat twee MR-scanners qua functionaliteit zo dicht bij elkaar 
liggen dat energieverbruik heel erg belangrijk zal zijn . Het is ook nog 
nooit een issue geweest tot nu toe, maar het is best interessant om te 
weten wat zo'n ding nou verbruikt. 

22.6 U kri;at daar ook geen informatie over toegespeeld? 
Nee, helemaal niets nee. 

22.7 Heeft u daar in JJrinciJJe behoefte aan? 
Ik zal het wel leuk vinden om te weten, maar nogmaals het kost mij als 
afdeling niets want ik heb het niet in mijn exploitatiekosten zitten, maar .. 
Vanu it de functie onbelangrijk en persoonlijk denk ik waar je kunt 
besoaren moet je besparen. 12: 14 

22.8 En het gewicht van de MR scanner? 
Is dat belangrijk? Nee, voor mij niet. 

22.9 En waarom niet? 
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Nou dat ding kunnen we toch wel kwijt of dat nu 3000 of 10000 of 15000 
kilo weegt...Ik weet dat de vloer daar speciaal op aangepast wordt. 

22.10 En persoon/ijk vindt u het ook niet belanqrijk? 
Nee het maakt me eerliik qezeqd niet uit hoe zwaar zo 'n dinq is .. 

22.11 En dat PMS er mee bezig is zo min mogelijk materiaal erin te verwerken? 
Nee .... Nee. In het algemeen is het belangrijk, maar je wil een scanner 
hebben die aan iouw functionaliteit voldoet .. 

22.12 De hoeveelheid verpakkingsmaterialen dat tijdens het transport van de 
MR scanner wordt aebruikt? 
Als ie maar degelijk verpakt is en goed aankomt. Dat is dan de 
randvoorwaarde en dan moet je het met zo min mogelijk 
verpakkingsmateriaal do en en het lief st zo recyclebaar mogelijk. 
Persoonlijk vind ik dat belangrijk, maar vanuit mijn functie niet. Ik vind 
het belanqriiker dat het onqeschonden aankomt. Niet zo belanqriik. 

22.13 De aanwezigheid van schadelijke en milieuonvriendelijke stoffen in de MR 
scanner? 
Dat vind ik zeker belangrijk. In ieder geval in zijn algemeenheid 
natuurlijk, alles wat schadelijk is voor het milieu .. Als het zonder kan, 
zeker ik bedoel dan moet ie dat ten alle tiiden nastreven. 

22.14 Oat recycling en verwijdering van de MR scanner op een zo 
milieuvriende/ijke manier verlopen? 
Dat vind ik zeker belangrijk, zowel vanuit mijn functie als persoonlijk. 
Daarmee zou je zelfs in theorie de prijs van een MR-scanner kunnen 
verlagen misschien .. Interesse hiervan is meer uit algemene interesse, 
niet per direct vanuit miin functie. 

22.15 Het pro-actief bezig zijn van de producent van de MR scanner, 
bijvoorbeeld Philips, met veiliaheidsaspecten van de MR scanner? 
Ik denk dat dit gewoon heel belangrijk is, vanuit mijn functie en 
persoonliik . 

22.16 Waarom? 
Het moet zo veilig moegelijk zijn voor mijn mensen waar zij mee werken, 
voor het welzijn van je medewerker. En uiteindelijk is dat dan ook 
belangrijk voor de hele organisatie voor je afdeling. Bepaalde zaken 
betreffende ergonomie en dat soort dingen dat vind ik zeker belangrijk, 
een van de belangrijkere dingen. Ergonomie is enorm belangrijk. Alles 
wat je kunt doen om ergonomische klachten terug te brengen is gewoon 
heel belangrijk, dit zou voor mij zelfs van doorslaggevende aard kunnen 
ziin bii de aanschaf van een aooaraat. 

22.17 Ja want de volgende gaat daar ook wet over. De gezondheidsklachten van 
operators door het aebruik van de MR scanner? 
Ja dat heb ik net al beantwoord denk ik dan he. 

22.18 Gezondheidsklachten van patienten door het qebruik van de MR scanner? 
Vind ik ook belangrijk, natuurlijk. Het is toch een onderzoek van 20 
minuten, een half uur en als een patient comfortabel ligt, hoe betere 
scans er ook komen . Dit zijn dingen die ik echt heel belanqriik vindt . 

22.19 Krijqt u hier in principe al informatie van? 
Nee. We gaan ook zelf kijken, dat doe je sowieso in de praktijk waar zo'n 
ding al staat. Je praat met mensen van andere ziekenhuizen die al zo'n 
svsteem in qebruik hebben. 
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22.20 Productbeschikbaarheid van de MR scanner voor mensen uit landen waar 
het welvaartsniveau erg laag ligt? 
Ik vind dat persoonlijk zeer belangrijk, vanuit mijn functie doet het er dan 
wat minder toe denk ik. Ik ben zelf betrokken bij een project in 
Indonesie ... In die zin voel ik me heel erq betrokken daarin persoonliik. 

22.21 Toegankelijkheid van de MR scanner voor patienten met fysieke of 
mentale tekortkominqen, bijvoorbeeld mensen met claustrofobie? 
Heel belangrijk, tuurlijk. Functioneel omdat het voorkomt dat mensen 
eigenlijk als beste onderzoek een MRI zouden moeten kunnen ondergaan, 
maar omdat dat vanwege fysieke beperkingen of claustrofobie niet 
haalbaar is. Ze zijn wel eens bezig iemand de MR in aan het praten en dat 
het uiteindelijk niet lukt. Dat betekent eigenlijk dat je een stap terug 
moet doen voor de patient, dus dat je eigenlijk een second-best 
onderzoek moet gaan doen omdat de patient de MR niet in kan gaan, of 
niet in durft. Dus dat komt niet ten goede aan de patient, want je wilt 
eigenlijk voor die patient het beste onderzoek te doen. Wij sturen nooit 
iemand door naar een privekliniek, nee. Persoonlijk ook, want het komt 
ten qoede aan het welziin van de patient. 

22.22 Ethisch verantwoord produceren van de MR scanner producent, 
bijvoorbeeld Philios? 
Ja, dat vind ik belangrijk. Vanuit mijn functie ook. 

22.23 Waarom vanuit uw functie? 
Ja .. Ja kijk eigenlijk moet ik vanuit mijn functie zeggen dat ik het niet 
belangrijk vind. Maar ja als ik zou weten dat er kinderarbeid aan te pas 
zou komen dan zou ik per definitie nooit een Philips apparaat kopen. Als 
dat algemeen bekend zou zijn dan zeg ik de groeten ik hoef nooit meer 
wat van jullie. Ik ga er eigenlijk ook blindelings vanuit dat het gewoon 
niet gebeurt, want dan was dat allang een keer uitgekomen en hadden 
we er allang iets over gelezen. En ik weet dat je dat als bedrijf natuurlijk 
ook niet wilt. 

22.24 Ethisch verantwoord produceren van de leveranciers van de MR scanner 
oroducent? 
Dat is ook belangrijk, daarmee kun je garanderen dat er geen 
kinderarbeid aan te pas komt, het is eigenlijk hetzelfde verhaal als de 
voriqe, ik zet de kruisjes daar dan ook gewoon neer. 

22.25 Ooeratorcomfort, bijvoorbeeld qe/uidsoverlast van de MR scanner? 
Comfort is in die zin belangrijk dat die mensen daar 8 a 9 uur per dag in 
een hol zitten te scannen, a Ileen maar meer en meer, en hoe 
comfortabeler je ze het maakt hoe makkelijker ze het werk kunnen doen 
en uiteindelijk ook hoe meer ze doen . Dan heb je ook meer vreugde en 
olezier in ie werk. Ik denk dat het nu ook wel aardiq qoed qereqeld is. 

22.26 Patientcomfort, bijvoorbeeld ook geluid of een comfortabele tafel om op 
te liaaen? 
Ja als je een half uur moet liggen wil je comfortabel liggen want dan 
kunnen ze langer stil blijven liggen en dat komt weer het onderzoek ten 
goede. 

22.27 Bijdrage van het product aan de wetenschap (bijvoorbee/d door 
innovatie)? 
Dit is een gewaagde, ja tuurlijk is het belangrijk. Dat maakt de 
gezondheid soms ook wel erg duur. Het staat niet stil, een MR-scanner 
kost 2 milioen biivoorbeeld. Zo'n dinq moet 10 jaar mee en dan zie ie die 
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ontwikkeling in de jaren en dan heb je eigenlijk al de behoefte om na een 
paar jaar misschien alweer iets anders te hebben omdat we al weer 
zoveel verder zijn, maar je kunt het je niet veroorloven. Op dit moment 
iets kopen, is volgend jaar eigenlijk weer achterlopen. Je ziet ook wel dat 
er tegen elkaar opgebotst wordt onderling tussen ziekenhuizen over 
welke apparaten je hebt staan en specialisten zijn daar nogal gevoelig 
voor. Je moet ook gewoon heel goed kijken wat je als ziekenhuis wilt 
kunnen en wat je daarvoor nodig hebt. Maar vanuit mijn functie is dit 
natuurlijk belangrijk; ontwikkelingen moeten door blijven gaan, het kost 
qewoon veel qeld. 

22.28 Verhagen van de levensstandaarden van mensen, door bijvoorbeeld het 
creeren van nieuwe banen door productie van de MR scanner? 
Voor mij is dat persoonlijk wel, maar functioneel niet belangrijk. Alleen 
vanwege de meegaandheid met de men sen. Din gen zijn belangrijk in het 
traject van het aanschaffen, op dit moment natuurlijk minder ... 

[Closure] 
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Interview 23 31-05-07 

Janine van Soest 
MRI operator Gelderse Vallei 
Subject: Customer perception 

[Introduction to the research] 

23.1 Eneraieverbruik van de MR scanner? 
Ja, dat is natuurlijk goed voor het milieu en voor het ziekenhuis. Zelf zou 
ik daar niet 1 2 3 bij stilstaan. Het doet niks af voor hoe die scanner 
werkt voor mij in het gebruik. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je 
een aantal grote machines hebt dat het toch flink scheelt. Functioneel 
vind ik dit niet zo belanariik . 

23.2 En het gewicht van de MR scanner? 
Voor mijn functie maakt het niet uit dus onbelangrijk. Ik kan me wel 
voorstellen dat als er minder grondstoffen inzitten dat het goedkoper kan 
worden. 

23.3 De hoeveelheid verpakkingsmaterialen dat tijdens het transport van de 
MR scanner wordt qebruikt? 
Oat maakt niet veel uit op een MRI-scan. Functioneel vind ik dit dus niet 
belangrijk en persoonlijk vind ik dit ook niet zo belangrijk omdat dit niet 
zo veel is in vergelijking met de vorige twee. 

23.4 De aanwezigheid van schadelijke en milieuonvriende/ijke stoffen in de MR 
scanner? 
Oat vind ik op beide vlakken belangrijk. Hoe minder schadelijke stoffen je 
hier hebt, stel je hebt een ca/amiteit en er zouden schadelijke stoffen in 
zitten, hoe minder dit er zi;n hoe minder risico we looen. 

23.5 Oat recycling en verwijdering van de MR scanner op een zo 
milieuvriende/ijke manier verlooen? 
Voor het maken van mijn dagelijkse scans is dat niet belangrijk . Maar het 
is weer wel belangrijk vanwege milieu en als dingen niet kapot zijn en je 
kan ze nog gebruiken of afstaan aan een ander land is dat natuurlijk wel 
hartstikke handiq als dat kan. 

23.6 Als je kijkt naar deze milieuaspecten, zijn er dan dingen die u normaal 
meeneemt bij de aanschaf? Zou dit de aankooo kunnen beTnvloeden? 
Ik denk in een plan B, ik denk dat plan A voor mij als laborant is die 
gebruiksvriendelijk, mooie plaatjes, kan ik makkelijk andere mensen erop 
inwerken, doet ie wat wij verwachten, sluit het aan bij wat wij hier willen, 
dan komt de prijs en dan kan je vergelijken met een ander systeem en 
dan kan ik me voorstellen als die beiden hetzelfde zouden scoren op de 
gebruiksvriendelijkheid, capaciteit en kwaliteit plaatjes en de een zou hier 
beter op scoren dan zou je het in plan B kunnen overwegen. Maar ik als 
laborant zou ik nooit de aanschaf alleen af laten hangen, het zou wel mee 
kunnen wegen . Oeze dingen zijn wel goed om daar de volgende keer bij 
na te den ken. 

23.7 Het pro-actief bezig zijn van de producent van de MR scanner, 
bi;voorbee/d Philios met veiliaheidsasoecten van de MR scanner? 
Oat vind ik natuurl ijk heel belangrijk. 

23.8 Vanuit uw functie? 
Ja ook. Hoe veiliqer het is, hoe beter het is en ook veiliqheid niet alleen 
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voor mij maar voor de patient. Als er bijvoorbeeld dingen bekend zijn dat 
de snoeren niet opgerold moeten blijven liggen of hoe brandwonden 
voorkomen kunnen worden, dat is belangrijk om te weten. Ook 
persoonlijk vind ik dat belangrijk. Als er iets is gebeurt dit voor de 
afdeling ook niet goed. We kregen nu van Philips ook pas een brief dater 
iets was met het vullen van het helium en dat vond ik goed dat we dat te 
weten kregen. Dat vond ik heel goed dat Philips dat deed. 

23.9 Gezondheidsklachten van operators door het qebruik van de MR scanner? 
Ik werk al sinds '98 met de MRI. Behalve evenwichtsstoornissen op het 
hele begin heb ik er verder ook nooit last van. Dat vind ik ook belangrijk. 
Voor mijn functie stel dat het een apparaat is waar mensen snel last 
krijgen van hun gezondheid gaat ook je ziekteverzuim omhoog en dat is 
ook niet goed voor de afdeling. Het is niet goed als je jezelf niet goed 
voelt en daar dan zit te werken. 

23.10 Gezondheidsklachten van patienten door het qebruik van de MR scanner? 
Ja, dat vind ik ook belangrijk. Zowel functioneel als persoonlijk. Ook voor 
de voorlichting van de patient: als je weet dat iets bepaalde effecten 
heeft, dan kun je de patient dat laten weten van te voren. 

23.11 Productbeschikbaarheid van de MR scanner voor mensen uit landen waar 
het welvaartsniveau erg laag ligt? 
Ik ben daar persoonlijk wel een voorstander van . Vanuit de functie kijk ik 
daar weer niet naar bij de aankoop, dus onbelangrijk. Ik vind het wel niet 
totaal onbelanqriik. 

23.12 Toegankelijkheid van de MR scanner voor patienten met fysieke of 
mentale tekortkominqen, bijvoorbeeld mensen met claustrofobie? 
Heel belanqriik. Claustrofobie biivoorbeeld is biina daqeliiks. 

23.13 Ethisch verantwoord produceren van de MR scanner producent, 
biivoorbeeld Philips? 
Allebei belangrijk. Als een bedrijf hier niet aan zou voldoen dan zou dat in 
plan B ook terugkunnen komen. Ik denk dat als je dit soort dingen 
allemaal gaat opnoemen als energieverbruik en zo dan kan dit toch ook 
we l qoed ziin om dit te noemen, als je dit er allemaal voor doet. 

23.14 Ethisch verantwoord produceren van de /everanciers van de MR scanner 
producent? 
Idem. 

23.15 Operatorcomfort, bijvoorbee/d qe/uidsoverlast van de MR scanner? 
Dat vind ik wel belangrijk ja, heel belangrijk. Daar zit je de hele dag in. 
Persoonlijk ook . 

23.16 Patientcomfort, bijvoorbeeld ook geluid of een comfortabele tafel om op 
te liggen? 
Die is ook heel belangrijk. Soms kan het niet, ik v ind waar mogelijk maar 
je moet ook praktisch blijven . Hoe minder zij bewegen, hoe betere 
plaatjes wij ook krijgen. Maar patienten komen hier niet voor een 
schoonheidsbehandeling, snap je? We moeten wel reeel blijven. Maar ik 
vind het wel belanqriik. 

23.17 Bijdrage van het product aan de wetenschap (bijvoorbee/d door 
innovatie)? 
In dit ziekenhuis wordt daar niks mee gedaan, maar ik ben blij dat er 
ziekenhuizen zijn die dat wel doen, maar wij zijn geen universitair 
ziekenhuis. Dus voor mij hier in deze functie niet maar op zich voor 
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iedereen hier wel. Maar functioneel wel belangrijk, want wij lopen er altijd 
achteraan. Dus voor ons zijn die aspecten ook belangrijker, misschien iets 
minder snel als academische ziekenhuizen. 

23.18 Verhagen van de levensstandaarden van mensen, door bijvoorbeeld het 
creeren van nieuwe banen door productie van de MR scanner? 
Voor mijn functie als laborant maakt het helemaal niets uit, niet 
belangrijk. Persoonlijk lijkt mij dat weer prima ... Ik vind deze aspecten 
heel erg belangrijk ook om als checklist voor mezelf te hebben wat ook 
belanqriik kan ziin. 

[Closure] 
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Interview 24 31-05-07 

Radiologist Gelderse Vallei 
Subject: Customer perception 

[Introduction to the research J 

24.1 Eneraieverbruik van de MR scanner? 
Persoonlijk vind ik dit belangrijk omdat men zuinig met energie moet 
omgaan. Oat vind ik persoonlijk . Vanuit mijn functie en vanuit een 
instelling gesproken ik vind het tussen onbelangrijk en belangrijk zitten. 
Voor de instell ing op zich wel maar als radioloog zal het mij relatief een 
zorg zijn. Het gaat mij erom dat het apparaat doet wat ik wil en de 
antwoorden geeft die ik zoek. En of ie daar nu 1 Joule of 33 miljard kJ 
voor nodig heeft dat zal me worst wezen. 

24.2 En het aewicht van de MR scanner? 
Persoonlijk vind ik dat heel belangrijk want ook in het vervaardigen van 
materialen daar gaan ook grondstoffen mee teloor zou ik bijna zeggen. 
Functioneel oogpunt vind ik dat gewicht voor een ziekenhuis in die zin 
nog wel van belangrijke waarde is om dat het bouwtechnisch in een 
aantal qevallen gevolqen kan hebben. 

24.3 De hoeveelheid verpakkingsmaterialen dat tijdens het transport van de 
MR scanner wordt qebruikt? 
Beide als zeer belangrijk. Persoonlijk dezelfde reden als die ik net heb 
aangegeven. Functioneel vind ik het ook belangrijk omdat 
verpakkingsmaterialen milieubelastend zijn en aangezien we in Nederland 
nu zo bezig zijn met milieu denk ik dat je hierop ook heffingen kan 
verwachten. Oat is gewoon denk ik jammer als je dat als instelling 
financieel op die manier zou moeten boeten omdat de leverancier met 
heel veel materiaal.. Oaar heb ik ook achter gezet Alara principe, dus zo 
min als moqeliik is, als verantwoord is. 

24.4 De aanwezigheid van schade/ijke en milieuonvriendelijke stoffen in de MR 
scanner? 
Vind ik eigenlijk een beetje een variant op die vorige, dus hetzelfde. 

24.5 Oat recycling en verwijdering van de MR scanner op een zo 
milieuvriende/ijke manier verlopen? 
Vind ik ook een voortvloeisel van die vorige twee vragen dus dat vind ik 
dan ook hetzelfde. 

24. 6 Zou u hier informatie over willen zien bij de aankoop van een MR
scanner? 
Persoonlijk wel en ik denk op deelgebieden dat het ook voor een instelling 
van belanq kan ziin, niet voor alles. 

24. 7 Het pro-actief bezig zijn van de producent van de MR scanner, 
bijvoorbeeld Philios, met veiliaheidsasoecten van de MR scanner? 
Ik vind dat belanqriik, omdat het over veiliqheid van mensen qaat. 

24.8 Gezondheidsk/achten van ooerators door het aebruik van de MR scanner? 
Seiden belangrijk. Omdat ik denk dat je zuinig moet zijn op je personeel 
en het zijn natuurlijk ook een aantal open deuren . Als mens kun je er 
natuurliik nooit mee eens zijn dater gevaarlijke apparaten zijn . 

24. 9 Gezondheidsklachten van oatienten door het aebruik van de MR scanner? 
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Persoonlijk belangrijk, want ze komen hier om ergens vanaf te komen. 
Functioneel ook maar zit het er wat meer tussenin, omdat het afhankelijk 
is ook waar de mensen voor komen. Als het voor iets heel ergs is dan is 
het misschien ook wat minder belangrijk. Bijvoorbeeld opwarming en 
brandwonden. 

24.10 Productbeschikbaarheid van de MR scanner voor mensen uit landen waar 
het welvaartsniveau erq laaq liqt? 
Dat vind ik persoonlijk belangrijk omdat ik denk dat je de gezondheidzorg 
wereldwijd zo goed mogelijk op een zo hoog mogelijk plan moet tillen en 
niet dat je dat alleen maar beschikbaar moet houden voor een welvarend 
land. Functioneel vind ik dat onbelangrijk omdat ik hier nog nooit het 
besef heb gehad of een MR-scanner beschikbaar is in een ander land. Dus 
vanuit functioneel ooaount: Nee. 

24.11 Toegankelijkheid van de MR scanner voor patienten met fysieke of 
mentale tekortkomingen, bijvoorbeeld mensen met claustrofobie? 
Oat is een open deur. Oat vind ik persoonlijk en functioneel belangrijk, dit 
is zo duidelijk het moet natuurlijk altijd een apparaat zijn wat maximaal 
toegankelijk is, voor alles en iedereen. We hebben natuurlijk best veel 
problemen met mensen die te dik zijn, gehandicapt zijn of claustrofobisch 
zijn en ook dikke mensen hebben recht op zorg. 

24.12 Ethisch verantwoord produceren van de MR scanner producent, 
bijvoorbeeld Philips, en van haar /everanciers? 
Persoonlijk belangrijk, ik denk dat je vanuit de functie dit ook belangrijk 
moet vinden, je hebt een verantwoordelijkheid liggen en je kunt dat ook 
uitstralen als ziekenhuis. En functioneel en als instelling is soms met 
elkaar verweven. Puur radiologisch is dit natuurlijk helemaal niet 
belangrijk. 

24.13 Operatorcomfort, bijvoorbeeld qe/uidsoverlast van de MR scanner? 
Ik denk dat bijvoorbeeld geluidsvervuiling sowieso niet goed is. Dit vind ik 
belangrijk, ik denk dat dit ook meer over een aangenaam niveau gaat. Ik 
vind wel dat je operators in maximaal goede omstandigheden hun werk 
moet kunnen doen en dan komt er ook een beter onderzoek uit en 
daarom vind ik het functioneel ook heel belangrijk. 

24.14 Patientcomfort, bijvoorbeeld ook geluid of een comfortabele tafel om op 
te liggen? 
Oat is hetzelfde verhaal. Hier blijft de patient ook goed stilliggen en 
daarom is het functioneel ook superbelanqriik. 

24.15 Bijdrage van het product aan de wetenschap (bijvoorbeeld door 
innovatie)? 
Dit is afhankelijk van waar ie staat. Persoonlijk vind ik dit belangrijk, 
maar functioneel, als het apparaat hier bij een perifeer ziekenhuis staat. 
Je gaat er hier vanuit dat het ding z'n waarde bewezen heeft, dat het 
wetenschappelijk uitgezocht is, en dat ie klaar is voor de praktijk. En hier 
zijn wij niet om deze dingen uit te zoeken dus functioneel vind ik dat niet 
zo belangrijk. 

24.16 Verhagen van de levensstandaarden van mensen, door bijvoorbee/d het 
creeren van nieuwe banen door productie van de MR scanner? 
Dat vind ik een beetie qezocht, ik vind dat allemaal niet zo belanqriik. 

[Closure] 
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Interview 25 07-06-07 

Ohr Verduyn 
Department Manager LUMC 
Subject: Customer perception 

[Introduction to the research} 

25.1 Energieverbruik van de MR scanner? 
Niet zo belangrijk. Het klinkt heel onaardig, maar wij worden niet 
afgerekend op het energieverbruik, dus als er gezegd wordt kunnen jullie 
zuiniger zijn dan vind ik dat als mens wel belangrijk, maar vanuit de 
functie maakt het niet uit, dan besteed ik mijn aandacht liever aan dingen 
waar ik wel op wordt afgerekend. 

25.2 En het qewicht van de MR scanner? 
Hier is het meer of het op de vloer gaat soms. Voor de 3.0T hebben we 
voor Philips gekozen omdat ie lichter was dan zijn concurrenten. Deze is 
dus zeer belangrijk. Dit was een zwaarwegende factor. Persoonlijk vind ik 
het verstandig om te kijken naar het materiaalgebruik, maar het is niet 
een heel kritiek item. 

25.3 De hoeveelheid verpakkingsmaterialen dat tijdens het transport van de 
MR scanner wordt gebruikt? 
Ik vind dat wel belangrijk, maar niet heel zwaar. Natuurlijk is het goed 
om daar over na te denken. Vanuit de functie vind ik het ook belangrijk, 
ook wel omdat met het tijdsbeslag. Je ziet het bij PCs die komen vaak 
met heel veel verpakkingsmateriaal binnen en het uitpakken kost gewoon 
heel veel tijd, en soms kan het ook niet anders maar het is wel heel goed 
om erover na te denken. 

25.4 De aanwezigheid van schadelijke en milieuonvriendelijke stoffen in de MR 
scanner? 
Dat vind ik heel belangrijk vanuit mijn functie. Ik wil zeker weten dat de 
mensen die hier werken dat die op de hoogte zijn van eventuele 
gevaarlijke stoffen die gebruikt worden en dat er als we dat weten we ook 
de risico's kunnen beperken, want als je dat niet weet kun je er niet op 
anticiperen. Persoonlijk v ind ik het ook belangrijk. Ik vind belangrijk dat 
mensen qoed op de hooqte ziin waar ze mee te maken hebben. 

25.5 Oat recycling en verwijdering van de MR scanner op een zo 
milieuvriende/ijke manier ver/open? 
Dat vind ik dan toch weer minder belangrijk vanuit mijn functie, want dat 
is niet mijn verantwoordelijkheid . Dat is niet dat ik mij er niet mee 
verbonden voel, maar als Philips zegt dat zij dat milieuvriendelijk doen 
dan is dat niet doorslaggevend voor de koop. Persoonlijk vind ik het weer 
wel belangrijk. Ik draag mijn steentje bij thuis ook en dat kan als 
oroanisatie ook maar dat is meer oersoonliik. 

25.6 Het pro-actief bezig zijn van de producent van de MR scanner, 
bijvoorbeeld Philips, met vei/iqheidsaspecten van de MR scanner? 
Vergelijkbaar gevoel als bij die relevante stoffen, vanuit mijn functie vind 
ik dat erg belangrijk want ik vind belangrijk dat voor de mensen die 
ermee werken duidelijk is wat kan en wat niet kan en aan welke regels 
we ons moeten houden. Persoonliik ook belanqriik. 

25.7 Gezondheidsklachten van operators door het gebruik van de MR scanner? 
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Heel belangrijk. Oat vind ik ook erg belangrijk dat is vergelijkbaar met de 
vorige. 

25.8 Gezondheidsklachten van patienten door het gebruik van de MR scanner? 
Ook heel belangrijk, omdat ik vind dat we geen onderscheid moeten 
maken tussen mensen die hier werken en patienten. 

25.9 Productbeschikbaarheid van de MR scanner voor mensen uit /anden waar 
het welvaartsniveau erg /aag ligt? 
Vanuit mijn functie zit daar geen prikkel in. Wij doen zelf ook wel eens 
wat apparatuur aan derde wereldlanden weggeven of goedkoop 
verkopen. Vanuit miin functie is dit nauweliiks belanqriik. 

25.10 Toegankelijkheid van de MR scanner voor patienten met fysieke of 
mentale tekortkominqen, bijvoorbeeld mensen met claustrofobie? 
Vind ik belangrijk. Vanuit mijn functie omdat het belangrijk is dat wij de 
patienten die naar ons verwezen worden dat we die ook kunnen helpen, 
en als 20% bijvoorbeeld van de patienten hier niet komt omdat ze de 
scanner eng vinden dan is er iets fout. Persoonlijk vind ik dit ook 
belangrij k dat mensen gewoon toegang tot onderzoek moeten kunnen 
hebben . 

25.11 Ethisch verantwoord produceren van de MR scanner producent, 
bijvoorbeeld Philips, als haar leveranciers? 
Wij beoordelen zelf ook geen leveranciers. Oat speelt bij ons bij 
aanbestedingen van een MR-scanner geen rol. Persoonlijk wel, maar als 
functionaris niet. Persoonlijk vind ik het zeer interessant om te kijken hoe 
bedriiven daar aan voldoen. 

25.12 Zou u hier informatie over willen zien, hoe een bedriif daar mee beziq is? 
Nee eerlijk gezegd niet. Nu speelt dit geen rol en ik zie het niet gebeuren, 
het is ook niet belanqriik. 

25.13 Operatorcomfort, biivoorbee/d qe/uidsoverlast van de MR scanner? 
Ik vind dit belangrijk, ik vind health complaints wel belangrijker. 
Persoonlijk ook hetzelfde. Oit klinkt wel als ietsje luxer dus daarom is ie 
ietsie minder belangrijk dan health complaints. 

25.14 Patientcomfort, bijvoorbeeld ook geluid of een comfortabele tafel om op 
te liggen? 
Oeze vind ik ook belangrijk, maar net iets minder belangrijk. Hetzelfde 
geldt vanuit mijn functie. 

25.15 Bijdrage van het product aan de wetenschap (bijvoorbeeld door 
innovatie)? 
Oat is voor ons als academisch ziekenhuis erg belangrijk, ik denk dat met 
veel apparatuur die we aanschaffen er nadrukkelijk mee wordt gewogen 
van kunnen we daar goede research dingen mee doen. Persoonlijk vind ik 
dit ook heel belangrijk. Ook bij de vergrijzeing nu dat de rol van Philips 
Medical Systems en ook andere bedrijven dat dit heel belangrijk is nu. Ik 
denk ook dat dit een goede marketing trigger is. Kijk maar ik vind het 
belanqriik en ik denk niet dat ik de enige ben. 

25.16 Verhagen van de levensstandaarden van mensen, door bijvoorbeeld het 
creeren van nieuwe banen door productie van de MR scanner? 
Vanuit mijn functie speelt het voor mij geen rol. Als persoon vind ik het 
moeilijk . Geen mening zullen we maar zeggen. Zo is het denk ik het beste 
inqevuld. 

25.17 Wat zou u noa meer willen weten van milieuaspecten? 
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Appendices 

Nou wat ik interessant zou vinden, wij hebben bijvoorbeeld thuis een 
milieuvriendelijke auto. Wat ik zou willen weten is over de hele keten van 
productie tot vernietiging van de MR-scanner wat de energieverbruik is. 
Bij het maken van de MR-scanner kan namelijk ook heel veel energie 
vrijkomen terwijl de scanner zelf milieuvriendelijk is. Ik zou een integraal 
beeld willen zien. Dit is misschien een beetje flauw omdat het zo complex 
is, maar om een deelaspect eruit te lichten. Ik vind energiegebruik op 
zich interessant om te weten, maar ik heb het idee dat je vaak maar 
kleine stukjes eruit gelicht krijgt, en het is niet makkelijk om het totale 
beeld te qeven. 
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Interview 26 07-06-07 

Van Rijswijck 
Radiologist LUMC 
Subject: Customer perception 

[Introduction to the research} 

26.1 Energieverbruik van de MR scanner? 
Ik heb liever dat die scanner optimaal functioneert, dan is het natuurlijk 
niet echt belangrijk. Persoonlijk vind ik het wel belangrijk omdat ik vind 
dat je op zich wel rekening mag houden met het energieverbruik, dat doe 
je thuis ook. Maar het is ondergeschikt aan alle andere eisen die je stelt 
aan een scanner. 

26.2 En het qewicht van de MR scanner? 
Oaar heb ik helemaal niets mee te maken dus dat vind ik zeer 
onbelangrijk. Oat vind ik persoonlijk ook onbelangrijk. 

26.3 De hoeveelheid verpakkingsmaterialen dat tijdens het transport van de 
MR scanner wordt qebruikt? 
Oat vind ik eigenlijk ook niet belangrijk, eigenlijk hetzelfde verhaal om 
dezelfde redenen . Het gaat erom wat het apparaat levert uiteindelijk. Oit 
verpakkingsmateriaal is ook maar eenmalig. Ik vind dat niet zo 
belanqriik. 

26.4 De aanwezigheid van schadelijke en milieuonvriendelijke stoffen in de MR 
scanner? 
Vanuit mijn functie vind ik het belangrijk voor de mensen die ermee 
werken, dat als er iets mee gebeurt dat ze niet in aanraking komen met 
gevaarlijke stoffen, voor mezelf natuurlijk ook. Oit kan ook belangrijk zijn 
bij de aanschaf; als het op een andere manier kan dan zou je toch kiezen 
voor degene met de minst schadelijke of milieuschadelijke stoffen . Oit is 
belangrijk, niet zeer belangrijk, ik zou daar geen product op uitkiezen, 
het zou wel secundair kunnen meetellen. 

26.5 Oat recycling en verwijdering van de MR scanner op een zo 
milieuvriendelijke manier verlopen? 
Ja bijvoorbeeld dat ie in derde wereld landen weer wordt gebruikt. Oit 
vind ik persoonlijk belangrijk omdat ik hoop dat deze scanners toch een 
tweede leven krijgen en niet zomaar gesloopt worden . Vanuit mijn functie 
zou deze bii de aanschaf niet meespelen. 

26.6 Zou u informatie willen zien over deze milieuasoecten? En waarom? 
Ja. Oat je weet wat ermee gebeurt en dat je er toch meer inzicht in krijgt. 
Ik denk wel dat het ondergeschikt is aan wat je met het gebruik van de 
scanner zelf ... Je kijkt toch meer hoe het gebruik van de scanner zelf is en 
daarna kijk je pas of ie gerecycled wordt. 

26.7 En enerqiegebruik? 
Ik denk dat inderdaad schadelijke stoffen en energieverbruik to ch 
belangrijker zijn ja. 

26.8 Het pro-actief bezig zijn van de producent van de MR scanner, 
bijvoorbeeld Philips, met veiliaheidsaspecten van de MR scanner? 
Ja dat vind ik belangrijk vanuit mijn functie. Ook persoonlijk . Vanuit de 
functie omdat ik ermee werk en andere mensen ermee werken en dat de 
vei I iq heidsaspecten daarvan duideliik moeten ziin. Persoonliik zin dit 

Appendices 129 R.G.W. van der Sloot 



Tu I e technische universiteit eindhoven PHILIPS 
sense and simplicity 

dezelfde redenen waarom ik het belangrijk vind. 
26.9 Gezondheidsklachten van of)erators door het qebruik van de MR scanner? 

Dat is belangrijk zowel functioneel als persoonlijk. Ik zit er zelf natuurlijk 
niet zoveel achter, achter het apparaat. Het is natuurlijk wel belangrijk. 

26.10 Gezondheidsklachten van f)atienten door het qebruik van de MR scanner? 
Deze is hetzelfde. Hier wordt bij de aankoop ook naar gekeken. Dat is 
zeker belangrijk. 

26.11 Productbeschikbaarheid van de MR scanner voor mensen uit landen waar 
het welvaartsniveau erq laaq Jiqt? 
Persoonlijk vind ik dit wel heel belangrijk. Vanuit mijn functie is het 
natuurlijk niet zo belangrijk. Voor mijn werk hier maakt het niet uit. 

26.12 Toegankelijkheid van de MR scanner voor patienten met fysieke of 
mentale tekortkominqen, bijvoorbeeld mensen met c/austrofobie? 
Heel belangrijk vanuit mijn functie. Bijvoorbeeld mensen in een rolstoel 
moet je natuurlijk ook een kans bieden om in die scanner te kunnen dus 
dan moeten er aanpassingen gedaan worden, bijvoorbeeld zo'n 
compatible rolstoel. Je kunt niet zeggen u bent invalide dus u kunt niet 
gescand worden. Persoonlijk vind ik dit ook belangrijk. 

26.13 Ethisch verantwoord produceren van de MR scanner producent, 
bijvoorbeeld Phi/if)s, als van haar leveranciers? 
Persoonlijk vind ik dat belangrijk. Vanuit de functie is het iets minder 
belangrijk, maar wel belangrijk. Dat zou wel reden voor mij zijn om daar 
vanaf te zien als dit niet in orde is. Voor mij zou dat echt een boycot zijn, 
zelfs als de scanner beter is. 

26.14 OJJeratorcomfort, biivoorbeeld aeluidsoverlast van de MR scanner? 
Dat is wel belangrijk want anders krijgen we de laboranten niet aan het 
werk. Persoonlijk ook belangrijk maar iets minder belangrijk. Als mensen 
niet graag werken ... Als die schakel niet werkt dan heb ie een probleem. 

26.15 Patientcomfort, bijvoorbee/d ook ge/uid of een comfortabele tafel om op 
te liaaen? 
Dat is ook belangrijk, zowel functioneel als persoonlijk. Ik vind dat je daar 
toch je best voor moet doen dat het zo optimaal mogelijk is. Persoonlijk 
en vanuit de functie hetzelfde. Als ze veel bewegen of onrustig zijn dan 
zijn de plaatjes ook minder. Dat gebeurt ook wel, als mensen toch wel 
pijn hebben en ze liggen op een oncomfortabele tafel dan gaan ze 
constant bellen of ze stoppen ermee of het gaat niet meer, dus het is wel 
belanqriik. Daar wordt ook naar qekeken. 

26.16 Bijdrage van het product aan de wetenschap ( bijvoorbee/d door 
innovatie)? 
Vanuit mijn functie vind ik dit belangrijk. Wij zijn een academisch 
ziekenhuis en de wetenschap heeft hier toch een aanzienlijk aandeel van 
wat wij doen. Persoonlijk iets minder maar ook belangrijk. Het is ook wel 
lastiq om oersoonliik en functioneel van elkaar te schelden. 

26.17 Verhagen van de levensstandaarden van mensen, door bijvoorbeeld het 
creeren van nieuwe banen door f)roductie van de MR scanner? 
Vanuit mijn functie vind ik dat niet zo belangrijk omdat het uiteindelijk 
mij niks oplevert, mijn baan hier en het werk hier en wat de beelden 
opbrengen staat daar los van. Persoonlijk is het misschien wel belangrijk, 
dat het neties is dat iullie ie daar mee beziq houden. 
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Interview 27 07-06-07 

Van den Boogaard 
Operator LUMC 
Subject: Customer perception 

{Introduction to the research} 

27.1 Energieverbruik van de MR scanner? 
Vind ik zowel persoonlijk als functioneel zeer belangrijk. Functioneel 
omdat van alles wat in het ziekenhuis gebruikt wordt daar is een MR-
scanner onderdeel van en dat is toch duur genoeg. Persoonlijk zou ik 
zeqqen dit vind ik belanqriik. 

27.2 En het aewicht van de MR scanner? 
Dit vind ik belangrijker als persoon bij auto's dan bij MR scanners ook om 
het aantal dat er op de wereld staat, dus vind ik het onbelangrijk. Vanuit 
mijn functie als je het volume en verplaatsbaarheid bedoelt dan is het wel 
weer belangrijk dat je hem kunt plaatsen op de plek dat je hem wilt 
hebben . Ik ken ook situaties dat de enige optie was om hem tegen de 
muur te plaatsen omdat ze anders niet genoeg ruimte hadden om er 
omheen te werken. Dan speelt het wel een rol. Qua ruimtebeslaq ook. 

27.3 De hoeveelheid verpakkingsmaterialen dat tijdens het transport van de 
MR scanner wordt qebruikt? 
Eigenlijk een beetje hetzelfde, er worden niet zoveel MRs verplaatst als 
dat er auto's rondrijden. Deze zowel persoonlijk als vanuit mijn functie 
onbelangrijk. 

27.4 De aanwezigheid van schadelijke en milieuonvriendelijke stoffen in de MR 
scanner? 
Dat vind ik toch wel een beetje belangrijk ja zowel functioneel als 
persoonlijk. Op het moment dat je dus milieurelevante stoffen hebt , je 
zit op een gegeven moment ook wel met de afbraak van zo'n apparaat, 
dat is niet eeuwigdurend. 

27.5 Oat recycling en verwijdering van de MR scanner op een zo 
milieuvriendelijke manier verlopen? 
Dat vind ik dus ook belangrijk, zowel functioneel als persoonlijk. Als 
laborant vind ik het belangrijk omdat ik het persoonlijk belangrijk vind en 
dat kan ik hier niet goed los van functioneel zien. Ik word soms ook 
vanuit de persoon gedreven. Bij de aanschaf van een nieuwe MR-scanner 
zou ik zulke dingen wel interessant vinden. Nu op het moment zou ik me 
daar niet accuut in verdiepen. Op het moment dat het speelt dan zou het 
wel degelijk voor mij als functionaris van invloed zijn, dan zou ik het wel 
belanqriik 

27.6 Het pro-actief bezig zijn van de producent van de MR scanner, 
bi;voorbeeld Philios, met veiliaheidsaspecten van de MR scanner? 
Ik beschouw de houding van de leverancier ten aanzien van de werkvloer 
waarvan dit een onderwerp is, dus ook dingen als veiligheid en de 
ondersteuning daarin, als heel belangrijk vanuit mijn functie . Veiligheid 
heeft ook wel heel veel kanten. Persoonlijk vind ik dit ook belangrijk. Hier 
ZOU ik ook informatie over willen krijgen want voor mij is dit een 
belangrijk aspect. 

27.7 Gezondheidsklachten van ooerators door het aebruik van de MR scanner? 
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Ja dat vind ik belangrijk, vooral uit mijn functie. Dit is voor de 
functionaris een van de belangrijkste dingen. Veiligheid ga ik vanuit dat 
het ook wel goed komt maar ik denk gezondheidsklachten ik denk ... Ik zit 
nu 25 jaar in 't vak en word er ook niet jonger op en ook jongere mensen 
moeten langer mee. En misschien ook juist dat ik een hernia heb gehad 
vind ik het belangrijk dat Philips daar over meedenkt. Bij de eerste 
scanner die we ooit gekocht hebben was het met twee collega's die 
kleiner waren moeilijk en lastig om aan te werken. Misschien was het 
vroeger niet zo, nu is er ook meer mogelijk. Persoonlijk v ind ik het ook 
belanqriik maar functioneel heel erq belanqriik. 

27.8 Gezondheidsklachten van oatienten door het qebruik van de MR scanner? 
Dat vind ik als persoon en functionaris belangrijk. Vanuit mijn functie, het 
is niet verschrikkelijk belangrijk maar het zou wel mooi zijn als je de 
patient niet hoeft te belasten. Het is belangrijk dater naar gekeken wordt 
hoe bijvoorbeeld brandplekken te voorkomen zijn. Het is ook vaak wel 
dat een medische ingreep complicaties met zich meebrengt, en de 
leverancier kan daar natuurliik niet voor opdraaien . 

27.9 Productbeschikbaarheid van de MR scanner voor mensen uit /anden waar 
het welvaartsniveau era laaq /iqt? 
Als persoon vind ik het belangrijk. Vanuit mijn functie vind ik het toch wel 
onbelangrijk. Omdat wat heb ik ermee te maken dat in bijvoorbeeld Cairo 
een scanner staat. Dat maakt me verder niets uit. Het is mooi maar als 
functionaris maakt het me niet uit. Persoonliik dus wel. 

27.10 Toegankelijkheid van de MR scanner voor patienten met fysieke of 
mentale tekortkominaen, biivoorbee/d mensen met claustrofobie? 
Dat vind ik heel belangrijk vanuit mijn functie. Omdat je toch wel best 
regelmatig mensen heb die eigenlijk niet passen en dat neemt alleen 
maar toe. Maar ook mensen die door de verstijving van bijvoorbeeld de 
nek niet meer goed in de scanner passen, en dat vind ik toch ook wel 
belanqriik. Mensen worden ook steeds ouder en dit krijg je steeds meer. 

27.11 Ethisch verantwoord produceren van de MR scanner producent, 
bijvoorbeeld Philios, en haar leveranciers? 
Als persoon vind ik dat zelfs misschien zeer belangrijk. Dat is de manier 
waarop ik in de wereld sta, dat vind ik gewoon belangrijk. Vanuit mijn 
functie, omdat ik het zelf zo belangrijk vind heb ik wel de neiging om dat 
ook belangrijk te vinden, dat is niet los te zien. Als functionaris als het 
negatief is, is het wel een groot nadeel, het is wel een beetje secundair, 
je gaat toch ook voor de mogel ijkheden van het apparaat. Als er twee 
leveranciers ziin die dit leveren dan is dit iets wat meespeelt. 

27.12 Operatorcomfort, biivoorbee/d aeluidsoverlast van de MR scanner? 
Ja dat vind ik belangrijk vanuit mijn functie. Het comfort is een stukje 
rust ook in ie functie . Persoonliik hetzelfde. 

27.13 Patientcomfort, bijvoorbeeld oak geluid of een comfortabele tafel om op 
te liaaen? 
Allebei ook hetzelfde als de vorige. Als een patient stil moet liggen en een 
kabel van een head-coil ligt in de weg bij de ellebogen, dan lig je dus niet 
meer rustig. Dit was missch ien niet nodig geweest, dit is nu bij de 1.ST. 

27.14 Bijdrage van het product aan de wetenschap (bijvoorbeeld door 
innovatie)? 
Vind ik als functionaris behoorlijk belangrijk omdat er heel veel dingen 
zijn die voortschrijdend ziin en behandelmoqeliikheden worden verbeterd 
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en dan denk ik dan moet je als ziekenhuis gewoon meegaan . En ook 
dingen uitproberen. Persoonlijk zal het me eigenlijk worst wezen. 

27.15 Verhagen van de levensstandaarden van mensen, door bijvoorbeeld het 
creeren van nieuwe banen door productie van de MR scanner? 
Dit zou mij als functionaris ook een worst zijn, dus onbelangrijk. Als 
persoon denk ik dat dit een beetje belangrijk is. 

[Closure] 
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Interview 28 11-06-07 

Koen Brake! 
Radiologist St. Anna 
Subject: Customer perception 

[Introduction to the research} 

28.1 Enerqieverbruik van de MR scanner? 
Dit is voor mij als radioloog onbelangrijk. Ik kan me voorstellen dat het 
voor de organisatie belangrijk kan zijn, maar voor mij is het onbelangrijk. 
Primair heb ik bij de vorige aanschaf gekeken naar wat we kwalitatief het 
beste apparaat vinden . Persoonlijk vind ik het wel belangrijk, omdat je 
toch als ziekenhuis heel veel enerqie verbruikt. 

28.2 En het gewicht van de MR scanner? 
Vanuit mijn functie dus onbelangrijk. Vanuit mijzelf hoe minder materiaal 
hoe beter. 

28.3 De hoevee/heid verpakkingsmaterialen dat tijdens het transport van de 
MR scanner wordt qebruikt? 
Hier geldt hetzelfde als bii het qewicht. Onbelanqriik dus. 

28.4 De aanwezigheid van schade/ijke en milieuonvriendelijke stoffen in de MR 
scanner? 
Onbelangrijk, vanuit mijn functie kijk ik naar patientenzorg en hoe ik op 
de beste manier diagnoses kan aanleveren. 

28.5 Oat recycling en verwijdering van de MR scanner op een zo 
milieuvriendeli;ke manier verlooen? 
Het geldt eigenliik allemaal hetzelfde, voor mii onbelanqriik. 

28.6 Het pro-actief bezig zijn van de producent van de MR scanner, 
biivoorbeeld Philips, met veiliqheidsasoecten van de MR scanner? 
Oat vind ik uit alle oogpunten heel belangrijk. Vanuit functie omdat ik me 
wel verantwoordelijk voel voor mijn collega's dat dat veilig gebeurt. 
Persoonlijk geldt dit voor mij ook gewoon. 

28.7 Gezondheidsk/achten van operators door het gebruik van de MR scanner? 
Hier qeldt hetzelfde dus als bii de vorige . 

28.8 Gezondheidsklachten van oatienten door het qebruik van de MR scanner? 
Ja dat is natuurlijk ook wat voorop staat, want je moet de patient geen 
schade aanbrengen. Je moet ook altijd afwegen als dokter van doe ik de 
patient meer goed dan kwaad. 

28.9 Productbeschikbaarheid van de MR scanner voor mensen uit landen waar 
het welvaartsniveau erg laag ligt? 
Vanuit functie minder belangrijk omdat ik hier verantwoordelijk ben voor 
de patientenzorg hier en niet in de derde wereld. Persoonlijk vind ik dit 
wel heel belanqriik. 

28.10 Toegankelijkheid van de MR scanner voor patienten met fysieke of 
mentale tekortkominqen, bijvoorbeeld mensen met claustrofobie? 
Vanuit de functie vind ik dat belangrijk omdat je daarmee de 
mogelijkheden vergroot om de diagnostiek voor zoveel mogelijk patienten 
mogelijk te maken. Hiervoor hadden we een open systeem en toen 
kregen we dus wel kinderen of claustrofobische mensen van andere 
ziekenhuizen die daar niet gescand konden worden. Nu hebben we een 
gesloten maar die gantry is wat breder. Dit aspect is zeker wel belangrijk. 
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28.11 Ethisch verantwoord produceren van de MR scanner producent, 
bijvoorbeeld Philips, als van haar leveranciers? 
Absoluut voor iedereen is altijd belangrijk. Als radioloog wil je goed 
kunnen werken maar het mag niet ten koste gaan van andere mensen. 

28.12 Operatorcomfort, bijvoorbeeld qe/uidsoverlast van de MR scanner? 
Nou ja dat is natuurlijk belangrijk. Vanuit mijn functie want als je 
laboranten niet goed kunnen werken zal de kwaliteit daar onder lijden en 
die kwaliteit moeten wij als radioloog beoordelen. 

28.13 Patientcomfort, bijvoorbeeld ook geluid of een comfortabele tafel om op 
te liaaen? 
Hier geldt precies hetzelfde. Hoe beter ze het hebben, hoe beter de 
kwaliteit van het onderzoek zal ziin en hoe beter ik het kan beoordelen. 

28.14 Bijdrage van het product aan de wetenschap (bijvoorbeeld door 
innovatie)? 
Dit is belangrijk omdat er constant nieuwe protocollen ontwikkeld kunnen 
en moeten worden. Zowel vanuit mijn functie als persoonlijk vind ik dit 
belangrijk. Persoonlijk vind ik het ook interessant om zelf ook onderzoek 
te doen. 

28.15 Verhagen van de levensstandaarden van mensen, door bijvoorbeeld het 
creeren van nieuwe banen door productie van de MR scanner? 
Persoonlijk belangrijk, maar vanuit de functie is het onbelangrijk omdat 
het eigenlijk te ver staat van het resultaat dat je wilt bereiken als 
radio looq. Persoonliik vind ik het qewoon goed. 

[Closure] 
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Interview 29 11-06-07 

Ploegmakers & Verstappen 
Operators St. Anna 
Subject: Customer perception 

[Introduction to the research] 

29.1 Energieverbruik van de MR scanner? 
Vanuit de functie niet belangrijk. Nee. Nee je merkt er zelf niks van, kost 
het meer energie dan kost het meer energie . Persoonlijk vind ik het wel 
belanqriik. Ik ook. Om de toekomst, het milieu. 

29.2 En het gewicht van de MR scanner? 
Ik neem aan dat het wel belangrijk is want dan gaan de kosten omlaag 
en is ie makkelijker te plaatsen. Vanuit ons als laborant is dat ook fijn, 
want dan kan ie op meer mogelijke plaatsen en zal de werkplek ook fijn 
ziin. Persoonlijk hetzelfde met milieu. 

29.3 De hoevee/heid verpakkingsmaterialen dat tijdens het transport van de 
MR scanner wordt qebruikt? 
Daar hebben we geen last van. Nee precies dat denk ik ook, dus 
onbelangrijk. Persoonlijk wel weer milieu. 

29.4 De aanwezigheid van schadelijke en milieuonvriende/ijke stoffen in de MR 
scanner? 
Als laborant hebben we dat liever niet als wel, als er iets gebeurt ... 
Persoonlijk vinden wij dat ook belangrijk. Hier ligt dat heel dicht bij 
elkaar. 

29.5 Oat recycling en verwijdering van de MR scanner op een zo 
milieuvriendeliike manier verlooen? 
Ik denk niet dat het meerwaarde heeft voor ons als laborant. Nee, ik 
denk het ook niet. Persoonlijk hier ook weer wel door het milieuaspect. 

29.6 Het pro-actief bezig zijn van de producent van de MR scanner, 
bijvoorbeeld Phitios, met veiligheidsaspecten van de MR scanner? 
Ja dit is belangrijk vanuit de functie. Ja. Omdat er anders risico is op 
schade aan de patient of jezelf. Persoonlijk ook hetzelfde, komt een 
beetie overeen. 

29.7 Gezondheidsk/achten van operators door het aebruik van de MR scanner? 
Belangrijk. Ja. Omdat het prettiger werkt. .. Hier dat je zelf ook geen 
schade over houdt. Persoonlijk ook absoluut belangrijk. Ja vind ik ook wel 
ja. 

29.8 Gezondheidsklachten van oatienten door het aebruik van de MR scanner? 
Ook belangrijk, ja natuurlijk je wilt niet dat de patient strompelend naar 
buiten qaat, de patient komt hier om qeholpen te worden. 

29.9 Productbeschikbaarheid van de MR scanner voor mensen uit landen waar 
het welvaartsniveau era laaa fiat? 
Dat vind ik wel heel belangrijk, maar als je ze voor deze markten 
goedkoper maakt dan vraag ik me af of ziekenhuizen hier in Nederland 
die goedkopere kale versie ook willen en dat die weer minder goed zijn 
voor ons. Ik vind het persoonlijk wel heel goed dat ze dat doen. Ja ik ook. 
Als laborant zijnde is het niet belangrijk, dat maakt voor ons hier niet 
zoveel uit. 

29.10 Toeqanke/ijkheid van de MR scanner voor patienten met fysieke of 
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mentale tekortkominaen, bijvoorbeeld mensen met claustrofobie? 
Ja dan kunnen we meer mensen helpen daarmee. Soms kost het best 
heel veel tijd om mensen te bepraten dat ze erin blijven. Bij een bredere 
qantry kost het minder tiid en qaat het sneller. 

29.11 Ethisch verantwoord produceren van de MR scanner producent, 
bijvoorbeeld Philips, en van haar leveranciers? 
Persoonlijk belangrijk ja. Meer op persoonlijk vlak ja. Ik zou niet op mijn 
geweten willen hebben dat een ander persoon uitgebuit wordt. Als 
laborant vind ik dit heel moeilijk. Als laborant wil je natuurlijk een goed 
product hebben. Je weet dat normaal natuurlijk ook niet. Functioneel ja is 
het iets minder belangrijk dus omdat het verder weg ligt. 

29.12 Operatorcomfort, bijvoorbeeld geluidsoverlast van de MR scanner? 
Ja zowel persoonlijk als laborant. Ja. Als laborant omdat het prettiger 
werkt. Ja omdat het prettiger werkt. Persoonlijk eigenlijk hetzelfde. 

29.13 Patientcomfort, bijvoorbeeld ook geluid of een comfortabele tafel om op 
te liaaen? 
Als laborant belangrijk. Als mensen makkelijker kunnen liggen houden ze 
het ook veel langer vol. Persoonlijk is het ook belangrijk omdat het 
gewoon fijn moet gaan en die mensen achteraf veel prettiger zijn. Soms 
ziin ze wel eens chaqriiniq dat ze het maar niks vonden. 

29.14 Bijdrage van het product aan de wetenschap (bijvoorbeeld door 
innovatie J? 
Dat vinden we belangrijk als laborant. Een nieuwe techniek is ook weer 
een nieuwe uitdaging en stimuleert jezelf ook weer, ook om in de stof te 
duiken weer. Persoonlijk hetzelfde plus dat alles toch ook vooruit moet 
qaan. 

29.15 Verhagen van de levensstandaarden van mensen, door bijvoorbeeld het 
creeren van nieuwe banen door productie van de MR scanner? 
Hier is het wat dubbel, omdat waarom Philips dit doet: om die mensen te 
helpen of voor de lage lonen. Dit is dus wel moeilijk, ik vind het ook wel 
belangrijk maar het moet ook niet ten koste gaan van mijn eigen baan. Je 
denkt toch eerst aan ie eiqen straatie, dat is qewoon zo. 

29.16 Als ju/lie nu kijken naar die milieuaspecten, zijn er dingen waarvan ju/lie 
zeaaen de volaende aanschaf zou ik araaa we/ informatie van zien? 
Ik denk dat het wel goed is, ook omdat ik niet wist dat Philips hier zo mee 
bezig was. Voor de aspecten zouden bij gelijkwaardige systemen dit ook 
verschil kunnen maken. Het is secundair, je kijkt er wel naar. 

29.17 En de sociale aspecten? 
Van deze aspecten is het gewoon belangrijk van de punten die eranderd 
zijn of beter zijn, misschien met een soort schema of zo, een kort 
overzicht van deze aspecten. 

[Closure] 
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Interview 30 11-06-07 

Ton Thijssen 
Department manager Radiology St. Anna 
Subject: Customer perception 

[Introduction to the research} 

30.1 Energieverbruik van de MR scanner? 
Vanuit mijn functie vind ik dat onbelangrijk. Ik vind het alleen belangrijk 
als het leidt tot aanzienlijke minder kosten. Het ZOU lagere prioriteit 
hebben in mijn afweging. Ik zou dat pas belangrijk vinden als ik weet hoe 
hoog het energieverbruik is van de MRI. Nu weet ik dat niet dus ik heb 
geen idee of wij nu 1 euro per dag betalen of 100 euro per dag. Dus het 
hangt van het bedrag af. Naarmate het bedrag hoger ligt, vind ik dat 
belangrijker. Als we 1 euro betalen en er gaat 35% af dan denk ik nou 
leuk, aardiq. 

30.2 Ik heb indirect gehoord dat voor de 1.5T het verbruik op 10000 a 15000 
euro per jaar /iqt. .. 
Kijk als je daar 35% af kunt halen dan is dat belangrijk. Dan wordt het 
interessant. Prive ZOU ik het belangrijker vind om het gehele 
energievraagstuk. Maar als functionaris kijk ik naar het geld . 

30.3 En het qewicht van de MR scanner? 
Vanuit mijn functie eigenlijk ook alleen maar als het leidt tot minder 
kosten, dan vind ik het belangrijk. En ik vind het belangrijk dat .. . We 
hebben met MRI problemen gehad met de locatie want de vloerbelasting 
is soms te groot en dus moesten we alerlei maatregelen nemen voor het 
transport en voor de plaats. Ook het transport want hij moet er ook naar 
toe gebracht worden. We hebben tijdelijk moeten studten in de 
kruipruimten en op de plek waar hij staat hebben we vol moeten storten 
met beton. En dit is nogal lastig en het kost geld. Dus in dat opzicht vind 
ik het belanqriik. Prive ook weer om het milieu. 

30.4 De hoeveelheid verpakkingsmaterialen dat tijdens het transport van de 
MR scanner wordt qebruikt? 
Vind ik eigenlijk niet belangrijk vanuit mijn functie. De materialen moeten 
afgevoerd worden door de leverancier dus dat is zijn probleem. Als wij 
dat zouden moeten afvoeren dan brengt dat ons kosten mee, maar dat 
hebben we in het contract staan. Prive wel om het milieu. 

30.5 De aanwezigheid van schadelijke en milieuonvriende/ijke stoffen in de MR 
scanner? 
Oat vind ik vanuit mijn functie belangrijk, omdat enerzijds vanuit het 
milieu, maar ook vanwege de veiligheid van medewerkers en patienten. 
Hoe meer stoffen hoe meer risico want als die stoffen erin zitten en er 
gebeurt wat.. . Bijvoorbeeld bij helium bij een quench. Onze afvoer lag ook 
gevaarlijk, hij voerde het af op een plaats waar ook bezoekers kwamen. 
Dit hebben we ook moeten verplaatsen naar een hogere plek boven het 
dak. Persoonlijk vind ik het weer belangrijk door het milieuaspect. 

30.6 Oat recycling en verwijdering van de MR scanner op een zo 
milieuvriendelijke manier ver/open? 
Oat vind ik belangrijk vanuit mijn functie, vooral voor de kosten. We 
oroberen dat te versleutelen in het contract dat de leverancier van de 
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nieuwe scanner de oude moet afvoeren. Ook dan zijn weer de kosten 
belangrijker dan het milieu. Persoonliik belanqriik weer vanuit het milieu. 

30.7 Oit zijn de milieuaspecten. Zou u daar bij de volgende aankoop informatie 
over willen zien? 
Daar ZOU ik graag informatie over will en zien. In ieder geval 
energieverbruik, gewicht vragen we sowieso al, verpakkingsmateriaa I 
niet, aanwezigheid van schadelijke stoffen weer wel, en recycling en 
verwijdering van de scanner ook. 

30.8 Het pro-actief bezig zijn van de producent van de MR scanner, 
bijvoorbeeld Philips, met veiligheidsaspecten van de MR scanner? 
Oat vind ik zeer belangrijk want dat heeft natuurlijk rechtstreeks te 
maken met de veiligheid van medewerkers en patienten want als deze te 
verbeteren is zou ik graag willen dat daar onderzoek naar gedaan wordt. 
Persoonlijk hetzelfde. 

30.9 Gezondheidsklachten van ooerators door het qebruik van de MR scanner? 
Vind ik ook zeer belangrijk, omdat dezelfde reden het heeft rechtstreeks 
te maken met het veiliq werken van het toestel. 

30.10 Gezondheidsklachten van oatienten door het qebruik van de MR scanner? 
Hier geldt hetzelfde, wel in mindere mate omdat patienten minder te 
maken hebben met de MRI. Deze is dus belangrijk in plaats van heel 
belangrijk . 

30.11 Productbeschikbaarheid van de MR scanner voor mensen uit landen waar 
het welvaartsniveau erg laag ligt? 
Ik vind belangrijk dat het gedaan wordt dus persoonlijk, maar het zal 
geen invloed hebben op mijn keuze. Als Philips dit wel doet en een andere 
niet, dan zal ik niet zeqqen dat we Phi lips moeten kiezen. 

30.12 Toegankelijkheid van de MR scanner voor patienten met fysieke of 
mentale tekortkominqen, bijvoorbeeld mensen met claustrofobie? 
Vind ik zeer belangrijk, omdat er nu regelmatig patienten zijn die het 
onderzoek niet kunnen of mogen gaan en daarmee verbeteren wij ook 
onze marktpositie. Oat is een pluspunt voor ons. Persoonlijk vind ik dat 
ook zeer belanqriik. 

30.13 Ethisch verantwoord produceren van de MR scanner producent, 
bijvoorbeeld Philips, en van haar leveranciers? 
Heeft geen invloed op mijn keuze, maar ik vind het wel belangrijk. 
Persoonlijk zou ik er ook op letten. Dus functioneel onbelangrijk, want 
vanuit mijn functie vind ik dat ik moet zoeken voor een goede MRI en 
betaalbaar, en dan staat dit achteraan. Als je twee gelijke hebt, dan zou 
het mee kunnen spelen. 

30.14 Operatorcomfort, bijvoorbeeld qeluidsoverlast van de MR scanner? 
Oat vind ik belangrijk vanuit de functie omdat het alles te maken heeft 
met het plezier en de vermoeidheid en of je je werk wel goed kunt doen . 
Als het ding veel lawaai maakt kan iemand er om half 3 geen zin meer in 
hebben en langzamer of slechter werken. Ook bijvoorbeeld 
gebruiksgemak is belangrijk. 

30.15 Patientcomfort, bijvoorbeeld oak geluid of een comfortabele tafel om op 
te liggen? 
Vind ik niet onbelangrijk, maar belangrijk. Ook omdat de patient er maar 
een keer ligt. Het is wel belangrijk omdat die mensen al ziek zijn en vaak 
een handicap hebben en als je dat onderzoek aanqenaam kunt laten 
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verlopen dan kun je dat doen, maar het zal ook een lagere factor hebben 
in de overweging. 

30.16 Bijdrage van het product aan de wetenschap (bijvoorbeeld door 
innovatie)? 
Oat vinden we belangrijk, omdat dat natuurlijk op termijn bijdraagt aan 
de kwaliteit en de ontwikkeling van nieuwe apparatuur, dus ik vind het 
belangrijk dat de leverancier zich daar intensief mee bezig houdt. 
Persoonliik hetzelfde. De moqeliikheden nemen ook qeweldiq toe. 

30.17 Verhagen van de levensstandaarden van mensen, door bijvoorbeeld het 
creeren van nieuwe banen door oroductie van de MR scanner? 
Ik vind dit vanuit mijn functie niet zo belangrijk dit staat wat verder weg. 
Persoonliik vind ik dit wel belanqriik. 

30.18 Wat vind u ervan dat Philips zich hier mee bezig houdt, met dit soort 
asoecten? 
Ik vind het belangrijk en fijn om te weten, maar het moet ook in de juiste 
proporties gezien warden. Het blijft in de eerste instantie prijs en 
kwaliteit. Het moet door deze dingen niet duurder warden, het moet in de 
goede balans zijn. 

[Closure] 
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