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Dr. Martijn Grieten, radioloog: “We wilden van een strak, wit en klinisch 
gevoel naar een patiëntvriendelijke omgeving waar de patiënt zich comfor-
tabel voelt en niet onmiddellijk het gevoel heeft dat hij in een ziekenhuis is.” 
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Medische Beeldvorming

DIENST MEDISCHE BEELDVORMING 
GAAT NAAR RADIOLOGIE 3.0

Na jaren plannen en verbouwen steekt de dienst Medische Beeldvorming in een volledig nieuw kleedje. De eerste verbouwing was de secti-
Medische Beeldvorming op Spoed. Daarna volgde het Medisch Centrum André Dumont. Parel op de kroon is de dienst op campus Sint-Jan, 
die net afgewerkt is. “Onze insteek voor de verbouwing was Radiologie 3.0. Hierbij staat de patiënt en zijn beleving centraal,” aldus medisch 
diensthoofd en radioloog dr. Martijn Grieten. De verbouwing op campus Sint-Barbara zal in de volgende maanden volledig afgewerkt worden.

Waarvoor staat Radiologie 3.0?
Dr. Martijn Grieten: “We wilden geen klassieke 
verbouwing. Radiologie 3.0 staat voor een 
volledig nieuw concept waarin de patiënter-
varing centraal staat.”

“De laatste decennia heeft onze discipline 
grote veranderingen doorgemaakt. Radio-
logie 1.0 verwijst naar de eerste jaren van 
de röntgenfoto. Vanaf de late jaren ’70 en in 
de jaren ’80 en ’90 is er een ware explosie 
van technieken gekomen en hebben we een 
revolutie doorgemaakt: echo, CT en MRI. 
Met Radiologie 2.0 evolueerden we van een 
dienst Radiologie naar een dienst Medische 
Beeldvorming. Er werd sterk gefocust op de 
oppuntstelling en efficiëntieverbetering van 
de verschillende technieken. De patiënt werd 
beschouwd als een ‘bijkomende factor’.” 

“Sinds 2010 zijn we gegroeid naar radiologie 
3.0 vanuit het besef dat de vele technische 
mogelijkheden niet tot wildgroei en overcon-
sumptie mogen leiden. En aan de andere 

kant: patiënten zijn niet het ‘noodzakelijke 
kwaad’ maar de essentie van waar we mee 
bezig zijn.”
 
Hoe vullen jullie dit in op de nieuwe 
dienst?
Dr. Martijn Grieten: “Wij leggen heel sterk 
de focus op de zorg voor en de ervaring 
van onze patiënten. Door onze deelname 
aan de Dag van de Zorg in 2012 konden we 
zelf naar onze dienst kijken met de ogen 
van een buitenstaander en zagen we in dat 
onze infrastructuur na twintig jaar bouwen, 
verbouwen en bijbouwen een totale chaos 
was geworden.” 

“Voor een totale make-over van de dienst op 
alle vlakken zijn we gestart van een compleet 
nieuw, groot masterplan. Voor het in kaart 
brengen van de ergonomie en de patiënter-
varingen hebben we een externe firma bij 
de hand genomen. Uiteindelijk hebben we 
twee jaar aan de plannen gewerkt, getekend 
en hertekend. Ook over de keuze van de 

materialen en de kleuren werd lang nage-
dacht. We zijn immers buiten de klassieke 
materialen gegaan die je meestal in een 
ziekenhuis aantreft.” 

Waarom was het uitzicht van de dienst 
voor jullie zo belangrijk?
Dr. Martijn Grieten: “We wilden van een strak, 
wit en klinisch gevoel naar een patiëntvrien-
delijke omgeving waar de patiënt zich com-
fortabel voelt en niet onmiddellijk het gevoel 
heeft dat hij in een ziekenhuis is.” 

Welke inrichting hebben jullie gekozen?
Dr. Martijn Grieten: “Wat de materialen en 
kleuren betreft, zijn we heel sober geweest. 
We kozen voor zwart, wit, houtkleur en be-
tongrijs met hier en daar wat accentkleu-
ren. Met de vier hoofdkleuren zijn we in 
alle onderdelen van de dienst aan het werk 
gegaan. Dat geeft eenheid, harmonie en het 
inzicht dat je op Medische Beeldvorming bent. 
We laten de look en de vloerpatronen soms 
ook doorlopen in verschillende, aanliggende 
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ruimtes. Dat geeft de comfortabele ervaring dat niet alles strikt in 
hokjes opgedeeld is.” 

“We hebben er ook naar gestreefd onze wachtruimtes aangenaam en 
open te maken met zoveel mogelijk natuurlijk licht. Daarbij hebben 
we ook telkens voor voldoende achtergrondgeluid gezorgd via radio of 
TV zodat gesprekken niet door iedereen kunnen opgevangen worden.” 

“De kleedcabines zijn voldoende groot zodat iedereen zich op een com-
fortabele manier kan omkleden. Op echo, CT en MRI zijn de kleedcabines 
allemaal opgebouwd rond hetzelfde concept met een omkleedhoekje 
en een relaxzetel waarin de patiënt op een comfortabele manier op het 
verdere verloop van het onderzoek kan wachten. Ook deze cabines zijn 
akoestisch afgescheiden met achtergrondmuziek.” 

“De afscheiding tussen de omkleedhokjes en de CT- en MRI-zalen bestaat 
uit deuren met lamellen omdat er op die manier altijd communicatie 
mogelijk is. Onze patiënten krijgen soms een infuus of een andere voor-
bereiding op het onderzoek. Als ze zich niet goed zouden voelen of hun 

infuus komt los dan moeten ze ons kunnen roepen. We horen de patiënt 
dus nog perfect, ondanks het feit dat hij visueel volledig afgescheiden is.” 
“Om de patiëntervaring verder te verbeteren werken we met direct en 
indirect daglicht en gekleurde, indirecte LED-verlichting. Op sommige 
plaatsen hebben we wolkenstrips op het plafond aangebracht. Een 
patiënt die op een toestel ligt, kijkt immers naar boven. Dat zijn kleine 
accenten die patiënten erg appreciëren.” 

“We hebben ook geprobeerd een hele goede organisatie-ergonomie in 
de werkruimtes te krijgen. Om te beginnen hebben we een traject rond 
de dienst gemaakt waar de verschillende wachtzalen duidelijk geschei-
den van elkaar liggen. We hebben ervoor gezorgd dat de loopassen 
allemaal goed kloppen. Op CT is dit zelfs uitermate efficiënt gebeurd. De 
omkleedcabines zijn geordend per vier zodat patiënten de tijd hebben 
om zich rustig om te kleden en er geen tijd verloren gaat in de werking.” 

Hoe reageren de medewerkers op hun vernieuwde werkplaats?
Dr. Martijn Grieten: “Ik denk dat onze dienst ook voor onze medewer-
kers een aangename plek is geworden. Werkplaatsen zijn niet zichtbaar 
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in de gangen. Als je door de dienst loopt, heb je het gevoel dat het er 
rustig en stil is.”

En de radiologen?
Dr. Martijn Grieten: “Voor de radiologen hebben we het eerste proto-
type van een protocolplaats gemaakt op Spoed. Deze unit hebben we 
overal in onze dienst gekopieerd en verder verfijnd. Het is belangrijk 
dat de radiologen rustig en gefocust kunnen werken. Vandaar dat we 
de units overal een donkere, neutrale achtergrond hebben gegeven. 
Omdat ze de hele dag gefocust moeten kijken naar beeldschermen, 
is verlichting heel belangrijk. Daarom kunnen de radiologen de 
achtergrondverlichting op hun werkplek volledig zelf bepalen. De 
ervaring leert dat er grote verschillen zijn: er zijn radiologen die 
het licht boven hun hoofd volledig open zetten, anderen werken 
met indirect LED-licht of zelfs helemaal in het donker.” 

“We hebben gemerkt dat niet alleen de inrichting van de units za-
ligmakend is maar ook hoe deze ten opzichte van elkaar geplaatst 
zijn. We hebben verschillende opstellingen gedaan. Een rug-aan-

rug opstelling zorgt voor reflecties op het scherm en dat is niet 
ideaal. De protocolzaal waar de units achter elkaar geplaatst zijn, 
wordt als de meest aangename ervaren. We gebruiken ook veel 
akoestisch dempende materialen zodat de geluidshinder zoveel 
mogelijk beperkt is.” 

“De onderzoekszalen en de protocolplaatsen zijn van elkaar gescheiden 
met deuren met lamellen. Dit zorgt ervoor dat de radioloog het contact 
met de werkvloer niet verliest. We werken met heilige drievuldig-
heden: de patiënt, de verpleegkundige en de radioloog zijn steeds 
in elkaars buurt voor het beantwoorden van bijkomende vragen of 
voor ondersteuning.”

Hoe kijkt u terug naar het hele proces en nu het resultaat?
Dr. Martijn Grieten: “De verbouwingen zijn nu helemaal klaar en het 
resultaat is naar ieders tevredenheid, zowel patiënten als verpleeg-
kundigen en artsen. Ook bezoekers zijn erg positief. Ik ben erg trots 
op het resultaat en durf beweren dat onze dienst momenteel tot de 
mooiste van het land behoort.” 


