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Nieuwste innovatieve oplossingen  
voor de gezondheidszorg

• Rondleiding in ons Customer Visit Center
• Fabrieksrondleiding
• Site-Seeing tour
• Kinderspeurtocht
• Carrière- en studiekansen

Welkom bij Philips Healthcare 
Je bevindt je op één van de grootste locaties van Philips in de wereld. Al 
ruim 40 jaar wordt hier met passie gewerkt aan innovatieve oplossingen 
voor de gezondheidszorg. Meer dan 3.000 medewerkers zorgen er elke 
dag weer voor dat de levens van miljoenen mensen over de hele wereld 
gered en verbeterd worden. Hoe doen we dat? Met welke oplossingen? 
Vandaag heb je een unieke kans om een kijkje te nemen achter de schermen. 
Welkom in de wereld van Philips Healthcare!
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Latest innovative solutions  
for healthcare

• Tour of our Customer Visit Center
• Factory tour
• Site-Seeing tour
• Children’s treasure hunt
• Career and study opportunities

Welcome to Philips Healthcare  
Today you are visiting one of the biggest Philips locations in the world.  
For more than 40 years, our employees have worked passionately here  
on innovative solutions for healthcare. More than 3,000 employees  
work here to save and improve the lives of millions of people  
around the world. How do we do that? With what kinds of solutions?  
Today, you have a unique opportunity to look behind the scenes. 
Welcome to the world of Philips Healthcare! 



Algemene informatie

• Het terrein is geopend van 10.00 - 17.00 uur.
•  In verband met jouw en onze veiligheid is het niet toegestaan om je 

buiten de gemarkeerde gebieden te begeven. 
•  Bij Philips Healthcare vinden we de gezondheid en het welzijn van 

medewerkers en bezoekers erg belangrijk. Roken is daarom niet 
toegestaan. 

•  Het is niet toegestaan om in de gebouwen te fotograferen. 
•  Voor spoedeisende hulp kunt u onze Security medewerkers aanspreken 

of bellen naar telefoonnummer 040 - 276 23 33. 
•  Toiletten zijn in alle opengestelde gebouwen aanwezig.  
•  Philips is een duurzaam bedrijf en dus houden we onze locatie ook  

graag schoon. Afval kun je kwijt in de daarvoor aanwezige prullenbakken 
en kliko’s.

•  Vanaf de hoofdingang rijden pendelbussen naar andere DTW-locaties.

General information

•  The site is open from 10.00 - 17.00 hours.
• In connection with your safety and ours, please stay within the marked areas. 
•  At Philips Healthcare we consider the health and well-being of our staff and 

visitors to be very important. For this reason smoking is not allowed. 
•  Photography in the buildings is not permitted. 
•  In the case of emergencies, please address one of our Security Officers  

or call 040 - 276 23 33. 
•  Toilets are present in all the buildings open to the public.  
•  Philips is a sustainable company and so we like to keep our location clean  

and tidy. Please dispose of refuse in the trash and garbage cans.
• From the main entrance shuttle buses leave for the other DTW-locations.

Presentaties innovatieve bedrijven

Maak op onze locatie ook kennis met twee andere indrukwekkende bedrijven 
uit Best: HDTO Development & Training (stand voor het Customer Visit 
Center) helpt bedrijven en professionals bij groei, verandering en stabilisering 
van de organisatie. Goede ideeën komen voort uit een geweldig visualisatie-
vermogen en ongeremde creativiteit. Juist deze technieken zijn verwerkt in de 
‘HDTO-methoden’. Precision Micro (binnenplaats gebouw QY) is één van de 
grootste gespecialiseerde producenten van metaalcomponenten in Europa. Zij 
innoveren, ontwikkelen en maken gebruik van een unieke combinatie van high tech 
fabricageprocessen om wereldwijd te voldoen aan de wensen van de klant.

Presentations by innovative companies

Learn about two other impressive companies based in Best while you are here:  
HDTO Development & Training (in front of the Customer Visit Center) helps 
companies and professionals with growth, change and stabilization of the organization. 
Good ideas originate from a fantastic ability to visualize and unfettered creativity. It is 
exactly these methods that have been incorporated in the ‘HDTO-methods’. Precision 
Micro (courtyard QY building) is one of the biggest specialized manufacturers of metal 
compo nents in Europe. They innovate, develop and make use of a unique combination of 
high tech manufacturing processes to meet the wishes of their customers around the world.

Presentaties hightechtoeleveranciers

Philips Healthcare werkt veel samen met andere bedrijven, de zogenaamde 
toeleveranciers. Een aantal van hen is vandaag aanwezig, zoals Frencken, de 
VDL groep (met VDL ETG, VDL Fibertech, VDL NSA), NTS-Group, KMWE, 
Prodrive, Roosen, Precision Micro en Neways. Zij laten niet alleen zien  
wat ze voor Philips Healthcare ontwikkelen, maar tonen ook hightech producten 
die ze leveren aan andere bedrijven in de Brainport-regio. Ook is er een 
zogenaamde ‘augmented reality opstelling’ waarmee je een 3D-plaatje van  
onze producten aan alle kanten kunt bekijken.
  Partnerpaviljoen binnenplaats van gebouw QY

High tech components supplier presentations 

Philips Healthcare works closely with many different companies: component suppliers.  
A number of them are here today, like Frencken, the VDL group (including VDL ETG, 
VDL Fibertech, VDL NSA), NTS-Group, KMWE, Prodrive, Roosen, Precision Micro 
and Neways They are not just showing what they develop for Philips Healthcare, but 
they are also demonstrating the high tech products that they supply to other com panies 
in the Brainport region. There is also a so-called ‘augmented reality demonstration’ with 
which you can see a 3D picture of our products and view it from every angle. 
   Partner pavilion courtyard QY building

Discover your career 
and study opportunities

Are you interested in contributing  
to the (technological) development 
of our solutions for healthcare? 
Enthusiastic members of staff from 
our Recruitment department would 
be pleased to speak to you and 
provide you with insights into the 
career opportunities within our 
company. Or, if you prefer, come  
and find out about the various 
educational institutes in the 
Eindhoven Brainport region.
   In front of the  

Customer Visit Center

Ontdek je carrière-   
en studiekansen

Wil jij een bijdrage leveren aan  
de (technologische) ontwikkeling  
van onze oplossingen voor de 
gezond heidszorg? Enthousiaste 
mede werkers van onze afdeling 
Recruitment staan je graag  
te woord om inzicht te geven  
in de carrière mogelijkheden  
binnen ons bedrijf. Of laat je 
informeren over diverse 
aanwezige opleidingsinstituten  
in de Brainport regio Eindhoven.
   Stands voor het  

Customer Visit Center

Wist je dit?

•  Philips heeft in 2012 circa 
2.000 röntgen systemen 
geproduceerd.

•  Philips heeft zichzelf als doel 
gesteld om in 2025 de levens 
van drie miljard mensen te 
hebben verbeterd.

•  Metalen geven een verstoring 
van het MRI-signaal. Een MRI-
scan van een tattoo levert 
daarom een onbruikbaar 
beeld op, omdat er metalen  
in de inkt zitten!

Did you know?

•  Philips manufactured about 
2,000 X-ray systems in 2012.

•  Philips has set itself the goal of 
improving the lives of three 
billion people by 2025.

•  Metals disrupt an MRI-signal. 
An MRI-scan of a tattoo 
produces an unusable image, 
because the ink contains 
metals!

Ontspanning

Wachten op de bus óf gewoon even 
ontspannen? Op ons gezellige terras 
krijg je (gratis) koffie, thee en cake 
(andere consumpties tegen betaling 
verkrijgbaar). Terwijl onze top-DJ’s 
voor de juiste stemming zorgen, kun 
je een doorlopende filmvoorstelling 
bekijken. 
  Plein tussen QX, QY en QA

Relaxation

Waiting for the bus or just  
feel like taking it easy? Enjoy  
a (free) coffee, tea and cake  
on our great terrace (other 
refreshments can be purchased). 
While our top DJs set the  
right mood, you can watch  
a movie loop.  
  Square QX, QY en QA

Vragen? • Questions?

Stel ze aan één van onze gastheren 
en -vrouwen of onze Security 
medewerkers. Zij zijn herkenbaar 
aan de Dutch Technology badge.

Ask one of our hosts or hostesses or 
our Security Officers. They are all 
wearing Dutch Technology badges.
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Legenda • Legend

Ingang fietsers
Cyclists’ entrance 

Ingang auto’s
Motorized vehicle 
entrance 

Ingang  
shuttle bus en 
voetgangers 
Shuttle bus and 
pedestrian entrance 

EHBO
First aid 

Parkeren
Parking

Customer Visit  
Center tour route

Bus stop 
Fabrieksrondleiding  
Factory tour

Fabrieksrondleiding  
Factory tour

Bus stop  
Site-Seeing tour

Speurtocht
Treasure hunt

DJ

Filmvoorstelling 
Movie presentation 

Stands carrière- en studiemogelijkheden
Career and study opportunities stand

•  Recruitment Philips Healthcare
•  Microcentrum (hbo • higher vocational education)
•  ROVC (mbo • intermediate vocational education)
•  Global Project Performance (project training)
•  TU/e
•   HDTO

Einde toegankelijk gebied • Accessible area perimeter

Hightechleveranciers
High tech suppliers

Catering

Philips Healthcare
High Tech Ontdekkingsroute • High Tech Discovery Route

Speurtocht • Treasure hunt

Speciaal voor kinderen tussen 6 en 10 jaar is er een spannende 
speurtocht. Een leerzame ontdekkingsreis waarin zij als een échte 
dokter de hoofdrol spelen. Zodat ze zelf kunnen ervaren hoe wij 
bijdragen aan het redden en verbeteren van mensenlevens. Hoe?  
Door het ‘onzichtbare zichtbaar’ te maken! Voor de allerkleinsten  
is er ook een springkussen. 
    Binnenplaats van gebouw QX

Especially for children between 6 and 10 years of age is the exciting 
treasure hunt. An educational journey of discovery in which they play the 
main role as a real doctor. So that they can experience for themselves how 
we contribute to saving and improving people’s lives. How? Through making 
the ‘invisible visible’ ! There is a bouncy castle for the younger visitors. 
    Courtyard QX building

Kinderen • Kids
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BUSSTOP

BUSSTOP

SPEURTOCHT
TREASURE HUNT

Customer Visit Center tour

Het Customer Visit Center is dé showroom van Philips Healthcare. 
Dagelijks komen artsen, verpleegkundigen, medisch technisch personeel 
en laboranten van over de hele wereld naar het CVC om kennis te 
nemen van onze nieuwste innovatieve oplossingen. Nu heb je de 
mogelijkheid om onze geïntegreerde oplossingen en innovatieve 
concepten te ontdekken. Ervaren medewerkers zijn graag bereid om 
jouw vragen te beantwoorden. 
    Gebouw QA (CVC)

The Customer Visit Center is the Philips Healthcare showroom.  
Every day physicians, nurses, medical technicians and assistants from  
around the world visit the CVC to learn about our latest innovative  
solutions. Discover our integrated solutions and innovative ideas.  
Experienced members of staff are pleased to answer any questions  
you may have. 
    QA building (CVC)

Site-Seeing tour

In een echte Amerikaanse schoolbus geven we je een goede indruk 
van onze locatie, die maar liefst 40 hectare bestrijkt. Tijdens de rit 
vertelt onze gids je allerlei leuke en interessante wetenswaardigheden 
over onze locatie.  
     Opstaphalte: achter gebouw QY. Bus vertrekt regelmatig.  

Duur tour: ongeveer 15 min. Laatste bus vertrekt om 16.00 uur.

In a real American school bus we give you a good impression of our location, 
which covers no fewer than 40 hectares. During the trip our guide points out 
fun and interesting information about our location.   
    Bus stop: behind the QY building. Bus leaves regularly.  

Tour lasts: about 15 minutes. Last bus leaves at 16.00 hours.

Fabrieksrondleiding • Factory tour

Wil je weten hoe onze levensreddende oplossingen worden gemaakt? 
Maak dan gebruik van de Amerikaanse schoolbus die naar onze fabrieken 
rijdt. Daar kun je zien hoe röntgenapparaten en MRI-scanners in elkaar 
worden gezet en getest.
    Opstaphalte: achter gebouw QY. Bus vertrekt elk half uur.  

Duur rondleiding: 1 uur. Laatste bus vertrekt om 16.00 uur.

If you are interested in how our life-saving solutions are made you can take a 
seat in our American school bus that will take you to our factories. There you 
will see see how x-ray and MRI scanners are put together.  
    Bus stop: behind the QY building. Bus leaves every half hour.  

Tour lasts: 1 hour. Last bus leaves at 16.00 hours.
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Heb je genoten van je bezoek? Wil je  
nog meer technische hoogstandjes zien? 

Have you enjoyed your visit? Would you  
like to see more cutting-edge technology?

Ga vandaag dan zeker ook naar: • These are also worth visiting today: 

Gedurende deze dag worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s worden alleen gebruikt voor intern gebruik. 
Photographs will be taken throughout the day. These photographs are only for internal use.

De modernste en groenste 
kranten drukkerij van 
Nederland. Met een geavan-
ceerd machine park en een  
slagvaardige bemanning staan  
zij garant voor een hoog-
waardig krantachtig product. 

Tormentil 1, 5684 PK  Best  
(overzijde Healthcare-locatie)

This is the most advanced  
and environmentally friendly 
newspaper printing works  
in the Netherlands. The  
sophisticated plant and  
skilled workforce guarantee  
high-quality newspapers.  

Tormentil 1, 5684 PK  Best  
(opposite Healthcare location)

Philips Research en 
Philips Design tonen hun 
indrukwekkende aandeel in de 
ontwikkeling van toekomstige 
innovaties.

Philips Research and Philips 
Design demonstrate their 
impressive contributions 
towards the development  
of future innovations.


