
Wij durven te geloven in een  
wereld zonder angst voor kanker

Als organisatie geloven wij in de kracht van langdurige 
samenwerking met onze klanten. Op een betrokken, 
transparante en doelgerichte manier. In een partnership 
waarin de beste oplossingen voor zorgprofessionals én 
patiënten centraal staan. Samen met medisch technici, 
klinisch fysici en klinisch fysisch medewerkers zorgen wij 
ervoor dat oplossingen maximaal klinisch beschikbaar zijn 
en behandelingen van patiënten altijd door kunnen gaan. 
 

Varian biedt doeltreffende oplossingen voor 
radiotherapie en oncologie. Van lineaire versnellers tot 
protonen- en brachytherapie. En van een Oncologie 
Informatie Systeem (OIS) tot een Treatment Planning 
Systeem (TPS), kwaliteitscontrole en nazorg. Het is 
onze missie om zorgprofessionals zo goed mogelijk 
te ondersteunen zodat zij hun patiënten de best 
mogelijke, gepersonaliseerde zorg kunnen leveren. 

Dankzij onze kennis en ervaring weten we wat er speelt in 
de gezondheidszorg en in de wereld van radiotherapie en 
oncologie in het bijzonder. We kunnen daardoor meedenken 
én vooruitdenken. Of het nu gaat over het toenemende 
tekort aan gekwalificeerde medewerkers, kosteneffectieve 
adaptieve radiotherapie voor grote groepen patiënten, 
waardegedreven zorg, de toenemende rol van beeldvorming 
in de radiotherapie of de transitie van kanker naar een meer 
chronische ziekte door vroegtijdige en nauwkeurige detectie. 
 
Vanuit een duidelijke visie op deze thema’s stellen we als 
organisatie de juiste vragen aan zorgprofessionals zodat 
zij de beste beslissingen kunnen nemen. Doel is hen door 
wetenschappelijke samenwerking en innovatie voorop te 
laten lopen in de strijd tegen kanker door samen succesvol 
innovaties in de klinische praktijk te implementeren.  

Met Varian beschikken zorgprofessionals over de innovatieve 
slagkracht en expertise van een wereldwijde organisatie 
met ruim 11.000 medewerkers, en de uitgebreide kennis en 
ervaring van 40 medewerkers in Nederland om innovaties 
succesvol in de klinische praktijk te implementeren.

' Nederland is wereldwijd toonaangevend 
met innovaties, research, wetenschappelijke  
publicaties en het verbeteren van de 
algehele kwaliteit van radiotherapie. Twee 
van de drie kankercentra in de wereld 
maakt gebruik van onze oplossingen.'
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Onze samenwerking met Siemens Healthineers
Samen met 340 medewerkers van Siemens Healthineers 
in Nederland lopen we voorop met het ondersteunen van 
zorgaanbieders in de strijd tegen kanker. Doel is elke patiënt de 
best mogelijke zorg te geven. Met een portfolio dat het volledige 
oncologische zorgpad beslaat, van geavanceerde screening, 
diagnostiek en beeldvorming tot therapie en nazorg. Hiermee 
brengen we mensen, technologie en data samen en verbinden we 
patiënten en zorgaanbieders op alle zorgpunten met elkaar. 

’ We pioneer breakthroughs in healthcare.  
For everyone. Everywhere.’

Meer dan alleen service
Onze Field Service Engineers beschikken over uitgebreide kennis 
en ervaring om oplossingen snel en efficiënt te installeren en te 
implementeren. Zij zorgen ervoor dat onze klanten de service 
ontvangen die ze nodig hebben, op het moment dat ze die nodig 
hebben. Service die hun systemen maximaal klinisch beschikbaar 
maakt én houdt. 

Met ons proactief en doelgericht onderhoud, ter plaatse en op 
afstand, kunnen onze klanten gefocust blijven op het leveren 
van consistente, hoogwaardige patiëntenzorg. Gecoördineerde 
software upgrades minimaliseren de uitvaltijd zodat patiënten 
zonder onderbrekingen geholpen kunnen worden. 

Onze slimme en datagestuurde technologieën voorspellen de 
benodigde service en bieden zorgprofessionals bruikbare inzichten 
om hun operationele efficiëntie en productiviteit te verhogen. 
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Strategisch partnership
Bij Varian geloven wij in samenwerking voor de lange termijn. Een 
sterk partnership gecombineerd met kwalitatief hoogwaardige 
oplossingen vormen de basis van een maximale klinische 
beschikbaarheid en waardegedreven patiëntenzorg. 

Een partnership met Varian is een samenwerking gebaseerd op 
gezamenlijk vastgestelde ambities op strategisch, tactisch en 
operationeel niveau. 

Op operationeel niveau is continuïteit in de bedrijfsvoering, het 
voorzien in de huidige en toekomstige klinische behoefte met 
kwalitatief hoogwaardige oplossingen en een maximale klinische 
beschikbaarheid, de belangrijkste basis. 

Tactisch denken wij mee over de optimale inrichting van de 
workflow en het gebruik van onze oplossingen. Wij werken samen 
aan het verbeteren van de concurrentiepositie naar verwijzers 
en patiënten door middel van bijvoorbeeld het opstellen van een 
gezamenlijk marketingcommunicatieplan.

Met een inventarisatie van de huidige en klinische behoefte 
bieden wij tot slot strategische adviezen over zowel het 
toekomstig bestendig houden van de beschikbare oplossingen als 
langetermijninvesteringen in functionaliteit. 

Door regulier overleg op strategisch niveau, regelmatige service-
evaluaties en gezamenlijk gedefinieerde doelstellingen werken we 
samen met de klant doelgericht aan het verwezenlijken van de 
strategische ambities. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid, 
wederzijds vertrouwen, wederkerigheid en door wat we zeggen te 
doen ook écht doen.
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