
      
 

 
Persinformatie 
 
Overzicht van enkele Ambient Experience installaties in de wereld 
 
Gezondheidszorg kan klinisch, koud, onaangenaam en zelfs beangstigend zijn voor de mensen 
die er mee worden geconfronteerd. Philips heeft zichzelf voor de opgave gesteld om 
gezondheidszorg op een innovatieve en menselijke manier te benaderen. Dit doet het door zijn 
kennis van de medische wereld, verlichting en consumentenproducten te combineren. Het 
ontwierp zo het geheel nieuwe ‘Ambient Experience’, waarmee een unieke patiëntenervaring 
wordt gecreërd die bijdraagt aan het welzijn van patiënten. 
 
Philips verkocht wereldwijd al vijfhonderd installaties. Hieronder een overzicht van enkele 
toepassingen van ‘Ambient Experience’ in ziekenhuizen op verschillende locaties in de wereld. 
 
Chicago, Verenigde Staten 

 
 
De eerste Ambient Experience ruimte werd in 2005 geïnstalleerd in het Advocate Lutheran 
General Children's Hospital in het Amerikaanse Chicago.  
 
Catharina Ziekenhuis, Eindhoven 

 
 



 

  
 

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven was in 2006 het allereerste ziekenhuis ter wereld met 
een catherisatiekamer die is uitgevoerd met Ambient Experience. 
 
AMC, Amsterdam 

 
 
In het Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam worden kinderen in voorbereiding op 
een medisch onderzoek met een scanner op hun gemak gesteld met een zogenaamde Ambient 
Experience Kitten Scanner (knuffelscanner). De unieke Philips Kitten Scanner maakt kinderen 
spelenderwijs bekend met de scanprocedure met een CT of MR, waar ze vaak erg tegen 
opzien.  
 
VUmc, Amsterdam 

 
 
Om de patiënten die in het VUmc in Amsterdam een PET-MRI scan ondergaan meer comfort te 
bieden is deze ruimte voorzien van Ambient Experience. 
 
NKI-AVL, Amsterdam 

 



 

  
 

 
Philips en het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) 
onderzoeken een nieuw concept voor een PET-CT Uptake Room. Er wordt gekeken hoe met 
Ambient Experience de angst van patiënten kan worden verminderd als zij worden voorbereid 
op een PET-CT scan. Deze scan speelt een belangrijke rol bij de diagnose van kanker. 
 
Florida, Verenigde Staten 

 
 
Het Walt Disney Pavilion in het Florida Hospital for Children in de Verenigde Staten is ingrijpend 
gerenoveerd en uitgebreid om zichzelf te positioneren als dé kinderfaciliteit van Florida. De 
1.000 vierkante meter van de pediatrische eerstehulpafdeling met Ambient Experience is 
ontworpen om jonge patiënten en hun familie in moeilijke tijden te kalmeren. 
 
Arkansas, Verenigde Staten 

 
 
Een Ambient Experience PET-CT scanner in het Sparks Regional Medical Center in Fort Smith, 
Arkansas in de Verenigde Staten. Een PET-CT scanner speelt een belangrijke rol bij de 
diagnose van kanker. 
 



 

  
 

Amman, Jordanië 

 
 
In Amman in Jordanië sloot Philips recent een unieke overeenkomst met het Farah Medical 
Complex voor de ontwikkeling van een ziekenhuis waarin de ervaring van de patiënt centraal 
staat. In het kader van deze samenwerking zal Philips twintig ruimtes voor diagnose en 
behandeling voorzien van Ambient Experience, waarmee dit tot nu toe wereldwijd de grootste 
installatie in een ziekenhuis is. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Joost Maltha 
Philips Healthcare Benelux 
Tel: +31 6 10 55 8116 
E-mail: joost.maltha@philips.com  
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