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MRI-SCANNERS 
worden ook ‘s nachts ingezet om te lange 
wachttijden te vermijden

Dr. Martijn Grieten en dr. Bruno De Peuter, radiologen

Dr. Martijn Grieten, radioloog: “We begrijpen dat ‘s nachts scannen geen 
optimale oplossing is, maar momenteel hebben we geen andere keuze.”

Sinds 5 maart zet de dienst Medische Beeldvorming haar twee MRI-scan-
ners ook ‘s nachts in. “We willen met deze beslissing de wachttijden 
voor MRI-onderzoeken gevoelig naar beneden halen. De wachttijden 
liepen op tot 10 weken en dat is niet meer acceptabel als je goede 
patiëntenzorg wil aanbieden. Met de uitbreiding van de uren hebben 
we intussen al heel wat wachttijd ingehaald,” aldus dr. Martijn Grieten, 
medisch diensthoofd Medische Beeldvorming.

Het ZOL beschikt over twee MRI-scanners. Tel daar nog één toestel bij 
in het Mariaziekenhuis in Overpelt en je komt op een totaal van drie 
toestellen voor de zorgregio Noordoost-Limburg. In het Zuidwesten 
van de provincie beschikken de ziekenhuizen over zes MRI-toestellen.

Een uitbreiding van het aantal toestellen in het netwerk Noordoost-Lim-
burg is dan ook meer dan wenselijk maar door een moratorium van 
de federale overheid is dit onmogelijk.

De gevolgen laten zich raden. De wachtlijsten waren historisch al 
lang maar met sterk groeiende diensten als Orthopedie, Cardiologie, 
Neurologie en Neurochirurgie werd de situatie onhoudbaar. Met lange 
wachttijden tot gevolg voor ambulante, maar ook voor gehospitali-
seerde patiënten die hierdoor langer in het ziekenhuis moeten blijven 
dan medisch noodzakelijk.

Daarom heeft de dienst Medische Beeldvorming, in samenspraak met 
de directie, beslist om de twee beschikbare MRI-scanners ook ‘s nachts 
in bedrijf te stellen. Dit is mogelijk omdat er 24/7 een radioloog-staflid 
aanwezig is in het ziekenhuis. 

“We begrijpen dat dit geen optimale oplossing is, voor geen van de 
partijen, maar momenteel hebben we geen andere keuze. Patiënten 
zullen steeds goed geïnformeerd worden en uiteraard nooit verplicht 
worden om tijdens de nacht te komen. De enige fundamentele oplos-
sing is bijkomende MRI-capaciteit in de zorgregio Noordoost- Limburg,” 
aldus dr. Grieten. 

Hoe organiseren we dit praktisch?

Er werd een nieuw afsprakensysteem op punt gesteld om patiënten 
op een goede manier te kunnen inplannen en de organisatie in goede 
banen te leiden. 

Van 8u ‘s morgens tot 22u ‘s avonds, wanneer de gespecialiseerde 
NMR-radiologen aanwezig zijn, zullen de hooggespecialiseerde NMR-
onderzoeken plaatsvinden. Dit zijn onder andere NMR- onderzoeken 
onder narcose bij kinderen, functionele onderzoeken bij hersentumoren, 
biopsies bij borsttumoren en andere oncologische onderzoeken.

Voor knie-, heup en rug NMR-onderzoeken kunnen patiënten voor-
taan terecht op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 
22 tot 3 uur en in het weekend van 8 tot 22 uur. ’s Ochtends opent 
de dienst voortaan vanaf 5 uur in plaats van om 7.30 uur. Patiënten 
hebben uiteraard de vrije keuze of zij in het weekend of ‘s nachts hun 
afspraak plannen. Door deze uitbreiding van de openingsuren hopen 
we de lange wachttijden te kunnen terugbrengen tot aanvaardbare 
wachttijden van 2 à 3 weken.

Het ZOL heeft voor de nachtelijke MRI-onderzoeken een speciale ingang 
voorzien in de buurt van de spoedafdeling, waar patiënten makkelijk 
kunnen parkeren. Deze is duidelijk bewegwijzerd. Voor de patiënten in 
de vroege ochtend (vanaf 5 uur) wordt de centrale ingang vervroegd 
geopend zodat zij zo de dienst vlot kunnen bereiken.

Minder mobiele patiënten en ernstig zieken worden steeds overdag 
geholpen.

Medische Beeldvorming


