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Het doet mij genoegen om via deze editorial
het woord aan u te richten.
Na meerdere jaren als röntgen- en
echolaborant en enige jaren in het
bedrijfsleven te hebben gewerkt  ben ik  per
1 september vol enthousiasme begonnen als
accountmanager voor Carestream Health in
Zuid- en West-Nederland.
Dit enthousiame heeft zeker  te maken met
de innovatieve cultuur binnen Carestream
Health en de daarbij behorende state-of-
the-art producten in haar portfolio.

De gehele Carestream Heath portfolio is
overigens te zien op de nieuwe nederlandse
website: www.carestreamhealth.nl

Natuurlijk zal deze gehele product portfolio
op de RSNA worden getoond.
Mijn collega’s Saskia Groeneveld  en Frank
van Ravels willen u graag

Lakeside Center Hall D Booth 211� �

RSNA 2009 Special

Marcel Toering
Accountmanager

�

ONE SolutionOne chair. One desktop.

Voor een afspraak bel:
Saskia Groeneveld - 06 13897471

Frank van Ravels - 06 81092959

Oebele Dijkstra - 06 20610285
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EDITORIAL
ontvangen voor een demo op onze stand
(both 211; hall D).

Mocht u geen afspraak hebben gemaakt
dan is dat geen probleem: meldt u zich ter
plaatse aan bij de receptie en wij staan u
graag te woord.

Om eventuele teleurstellingen te voorkomen
willen we u verzoeken om van te voren een
afspraak te plannen.

Dit kan via de website:
www.carestreamhealth.nl of via een
telefonische afspraak op 036 5390100 of
bel met Saskia, Frank of Oebele. Hun
nummers staan vermeld op de voorpagina
van deze nieuwsbrief.

A change is taking place.

Fresh thinking. New ideas. Better solutions.

Marcel Toering

Accountmanager

Agenda

29 nov - 4 dec 2009

RSNA

McCormick Place

Chicago (USA)

1 - 4 maart 2010

4 - 8 maart 2010

21 - 26 maart 2010

HIMSS

ECR

42nd International Diagnostic

Course

Georgia World Congress

Atlanta (USA)

Austria Center Vienna

Wenen (Oostenrijk)

Davos (Zwitserland)

Bezoek ons:

CR+DR+RIS+PACS+ARCHIVE+PRINT+
Integrated solutions for every step of diagnostic imaging

www.carestreamhealth.nl
035 539 0100

PACS - RIS v11

CardioPACS

ONEOne chair. One desktop.
report

Solution

share

collaborateDRX Evolution

Nieuwe producten van

Carestream Health

te zien op de RSNA 2009

Hall D - Booth 211

DRX-mobile

Evolve+
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