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EDITORIAL

Wenen (Oostenrijk) - Van 3 tot en met 7 maart aanstaande wordt
het jaarlijkse ECR-congres in Wenen gehouden.
Carestream is ook dit jaar weer van de partij en wij nodigen u van harte uit
om onze booth te komen bezoeken. Wij willen u graag laten zien waar
Carestream op dit moment staat met haar innovatieve producten op het
gebied van Workflow software, zoals RIS en PACS; maar we willen u ook
de laatste stand van zaken laten zien met betrekking tot CR-, DryView en
met name DR-systemen. Ieder jaar merken we weer dat alle tijdsloten die
we hebben om u in alle rust te woord te staan worden volgeboekt. Wij
willen u dan ook vragen om tijdig een afspraak te plannen.
Belt u voor een afspraak Wim van de Glind (backoffice Carestream) op
telefoonnummer 035-5390117.
Eric Mulder en Frank van Ravels zullen uw gastheren zijn.
DRX Evolution

PACS v11.1

RIS v11

DRX Mobile

Bob Visser
Managing Director

2010 Is een uitstekend jaar geweest voor
Carestream
Nederland
ondanks
de
moeilijke economische situatie. Wij zijn in
staat geweest om onze doelstellingen te
verwezenlijken en sterk te groeien in
marktaandeel. Dit geldt zowel voor ons DR
product, waarbij de mobiele detector er
zorg voor draagt dat het systeem
uitermate flexibel en zo te configureren is
dat het in ieders budget kan passen, maar
zeker ook voor ons nieuwe product,
eHealth Managed Services (eMS). Juist in
economisch moeilijke tijden spreekt deze
laatste
dienstverlening
(eMS)
de
ziekenhuizen erg aan.
Eén van de voordelen is dat het geen
beslag legt op het investeringsbudget van
de ziekenhuisinstelling en toch een zeer
gunstige
prijsstelling
kent.
Zes
ziekenhuisorganisaties
zijn
in
2011
overgegaan tot aanschaf van dit nieuwe
product en deze nieuwe dienst bij
Carestream Nederland.
Graag vertellen wij u meer hierover in een
persoonlijk gesprek.
Met vriendelijke groeten,

Bob Visser
eHealth
Managed Services

Houdt uw webcam of de
camera van uw smartphone
voor deze QR-code en u wordt
automatisch via uw browser
naar de Carestream site
geleid.

Diaconessenhuis (Leiden) neemt
DRX-1C in gebruik
De Carestream DRX-1C, 's
werelds eerste draadloze DR
detector op basis van CsI,
wordt in het Diaconessenhuis
te Leiden naar zeer grote
tevredenheid ingezet op de
afdeling Radiologie. De
DRX-1C is geïnstalleerd in een
analoge Siemens Bucky kamer.
Vooral de goede
beeldkwaliteit,
snelle processing van beelden,
flexibele en efficiënte workflow
zijn de eerste ervaringen na
het in gebruik nemen van de
Carestream DRX-1C.

Ziekenhuis Amstelland (Amstelveen)
kiest voor Carestream DRX productenlijn
Redenen waarom het Ziekenhuis Amstelland kiest voor de
Carestream DRX productenlijn zijn een goede beeldkwaliteit, snelle
processing, flexibele en efficiënt te creëren workflow.
Op zowel de lokatie Amstelland als Uithoorn zal Carestream de
volgende DRX configuratie, op basis van de DRX-1C wireless
detectoren, installeren:
- Tweemaal een full featured buckykamer: DRX Evolution.
- Eénmaal een DR upgrade Kit: DRX Retrofit kit.
Dit ter vervanging van de CR systemen in de Philips Direct
Diagnost DR Bucky kamer.
- Eénmaal een DRX Mobile retrofit kit; een DR upgrade kit op de
GE AMX voor het werken met de wireless DRX-1C detectoren
op zaal.

De DRX-1C geïnstalleerd in een
analoge Siemens buckykamer

De winnaars van de iPad zijn:

In de vorige Nieuwsbrief hebben we u gevraagd om bij ons
een afspraak te plannen op de RSNA 2010. Uit degenen die
een afspraak hebben gepland, hebben we twee gelukkigen
getrokken die een iPad gewonnen hebben: de heer Martin
Thijssen (Klinisch Fysicus in het Rijnland Ziekenhuis te
Arnhem) en Dr. Obradov (Radioloog in de St. Maartenskliniek
te Nijmegen. In de volgende Nieuwsbrief zullen we een foto
plaatsen van deze uitreiking.

Saskia Groeneveld & Hendrik Harders

Ook in de voorlaatste Nieuwsbrief hebben
we gevraagd om een afspraak te plannen
om onze DRX-1 te aanschouwen om een
iPad te winnen. Uit deze afspraken is
Hendrik Harders (Emmen) uit de bus
gekomen.
Martin Thijssen &
Marcel Toering

