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Medische beeldvorming fase 3 (administratie) –
in uitvoering (oplevering feb/maart ’17)

 MKA wachtzaal – start dossier april/mei ’17 MKA behandelzaal – start dossier april/mei ’17

Medische beeldvorming fase 3 (administratie) – 
in uitvoering (oplevering feb/maart ’17)

Medische beeldvorming
Momenteel zijn de werken voor Fase 4 van Medische Beeldvorming nog 
volop in uitvoering. Dit omvat de NMR- scan, de CT-scan en functionele 
lokalen. We verwachten dat rond de zomer 2017 alles klaar zal zijn.

Kleedkamers
Na 25 jaar gaan we de kleedkamers in de F-blok volledig vernieuwen en 
zullen er ook douches bijkomen. Ook zal de automatische kledinguitgifte 
vervangen worden. Dit alles starten we op in maart 2017.
Er komen ook meer en meer medewerkers met de fiets naar het werk 
en daarom zullen we ook bij de kleedkamers in de J-blok douches in-
stalleren.

Zintuigen platform 
Vooraleer we kunnen starten aan het Zintuigenplatform, moeten eerst de 
raadplegingen voor MKA en KNO verhuizen. Hiervoor dienen we eerst de 
werken voor Nucleaire geneeskunde af te ronden. Daarna verhuist MKA tij-
delijk naar de prefab gebouwen van de M-blok en trekt KNO tijdelijk in op 
de oude raadpleging Orthopedie (G+1). Zodra dit gebeurd is, is het hele 
zintuigenplatform vrij en kunnen we de werken (vermoedelijk) in april 2017 
opstarten. Ze zullen ongeveer een jaar in beslag nemen.

Nucleaire geneeskunde 
De verbouwingswerken voor Nucleaire geneeskunde (G-1) zijn volop in 
uitvoering. De toestellen zijn toegewezen en indien de levering volgens 
planning verloopt, zal de nieuwe afdeling in februari 2017 de deuren 
openen.
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Het Atrium

Het Atrium 
Deze maand is het Atrium in de G-blok in gebruik genomen. Het Atrium is 
een ruime, open centrale wachtplaats voor de meeste raadplegingen van 
de G-blok waar patiënten op een comfortabele manier kunnen vertoeven. 
Er komen schermen met een nummersysteem, zodat patiënten weten wan-
neer ze naar hun raadpleging kunnen gaan. Vanuit het Atrium vertrekt ook 
een trap die toegang geeft tot de foyer, de aula en drie nieuwe vergaderzalen.  

Orthopedie 
De tweede fase van de werken voor de raadpleging Orthopedie (G+1) zijn 
gestart in september en worden in februari 2017 opgeleverd. Hier komen 
9 consultatieruimtes, een wachthoek, een pauzelokaal en lokalen voor 
berging. Na de opening is het de bedoeling dat we de patiënten die op 
consultatie komen, scheiden van de patiënten voor de gipskamer.

Philip Verheye en Ine Sels
Dienst Technische Zaken


