Managed Equipment Services alleen voor Radiologie?
Steeds meer ziekenhuizen sluiten een technologie partnership voor alle
beeldvormende apparatuur. Daarmee wordt vervanging, financiering, onderhoud en
beheer uitbesteed aan een derde, vaak de leverancier. Maar waarom worden dit soort
constructies alleen toegepast binnen Radiologie? Meer dan de helft van de kosten van
de medische techniek blijven op die manier buiten beschouwing.
De diversiteit aan apparatuur binnen ziekenhuizen is groot evenals de leveranciers die ze
levert. Apparatuur wordt van oudsher gekocht en in 10 jaar afgeschreven. Onderhoud
wordt zelf gedaan maar ook deels uitbesteed. Veroudering van apparatuur, zorgen over
veiligheid, overcapaciteit, gebrek aan flexibiliteit en hoge servicekosten zijn problemen
waar veel ziekenhuizen mee kampen. Daarnaast is er vaak sprake van vergrijzing op de
afdeling medische techniek en valt het niet mee om de kennis op peil te houden.
Kan het ook anders? Jazeker! Ook voor andere apparatuur dan de beeldvormende techniek
bestaan gespecialiseerde partijen die complete managed services leveren, multi-vendor.
Dus vervanging, financiering, onderhoud en beheer van alle typen en merken in één
contract. Deze aanpak is al decennia lang gebruikelijk in de markt van klinische studies en
laboratoria. Dus waarom niet in de ziekenhuismarkt?
De voordelen van deze aanpak zijn divers, ook afhankelijk van de situatie en behoefte.
Door beter beheer, afbouw van reservecapaciteit, scherpere inkoop en besparing op
onderhoudskosten kan deze aanpak een duidelijk financieel voordeel opleveren voor het
ziekenhuis. Het bestand aan apparatuur wordt geleidelijk verjongd zonder dat het
ziekenhuis zelf hoeft te investeren. Apparatuur op afroep bij piekbelasting maakt het
ziekenhuis minder kwetsbaar voor wisselende behoeften. Tot slot kan deze aanpak ook
liquiditeit opleveren als sale en lease back op bestaande apparatuur wordt toegepast.
Op die manier kunnen ziekenhuizen zich nog meer focussen op hun kerntaak: het leveren
van zorg. Onder het motto: ‘care is core’.
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