
De dienst Medische Beeldvorming van ZOL onderging in het voorbije decennium een 

heuse gedaanteverwisseling. Op campus Sint-Jan is de dienst vooral uitgerust 

als derdelijnscentrum terwijl op de campussen Sint-Barbara, Maas en Kempen en 

André Dumont voornamelijk wordt ingezet op eerstelijns medische beeldvorming. 

Kwaliteit van zorg en patiëntervaring zijn hierbij erg belangrijk, aldus het 

nieuwe medisch diensthoofd dr. Bruno De Peuter. 

Op 1 januari gaf dr. Martijn Grieten na 12 
jaar als medisch diensthoofd de fakkel 
door aan dr. Bruno De Peuter. Dr. De 
Peuter genoot zijn opleiding aan de KU 
Leuven en specialiseerde zich in mus-
culoskeletale radiologie aan het AMC 
in Amsterdam. Dr. De Peuter is sinds 
2010 actief in ZOL. 

De dienst Medische Beeldvorming 
groeide de afgelopen jaren exponen-
tieel, werd grondig gerenoveerd op de 
campussen Sint-Jan en Sint-Barbara, 
kreeg een gloednieuwe infrastructuur 
in het Medisch Centrum André Dumont 
en werd uitgebreid met een volwaardi-
ge dienst op campus Maas en Kempen. 

Welke plannen heeft u als nieuw me-
disch diensthoofd voor de dienst? 
Dr. De Peuter: “Sta me toe eerst mijn 
voorganger dr. Martijn Grieten te 
bedanken. Zowel wat betreft organi-
satie van de dienst als infrastructuur 
heeft hij na twee ambtstermijnen een 
indrukwekkende erfenis nagelaten. 
Onze dienst werd op radiologisch vlak 
verregaand gesubspecialiseerd. Ar-
chitecturaal beschikken we na diverse 
verbouwingen over één van de mooiste 
en modernste afdelingen van het land. 
Als ‘rechterhand’ heb ik ook altijd uit-
stekend met dr. Grieten samengewerkt. 
Ik wil verder bouwen op de fundamen-
ten die hij gelegd heeft. Communicatie, 
transparantie en teamvorming zijn 
hierbij de codewoorden.”

 Op welke manier wil u de dienst verder 
profileren?
“In de loop der jaren zijn we uitgegroeid 
tot een groot derdelijnscentrum, samen 
met de verdere subspecialisatie van de 
medische diensten in het ziekenhuis. 
In de radiologie kan grosso modo een 
onderscheid gemaakt worden tussen 
de subspecialismes neuroradiologie, 
abdominale radiologie, senologische 
beeldvorming, angiografie, cardiale 
beeldvorming, keel-, neus-, oorradio-
logie, musculoskeletale beeldvorming 
en interventionele radiologie. In ZOL 
behoren alle 28 radiologen tot één 
van deze clusters. Iedere radioloog 
die bij ons start, wordt trouwens door 
de dienst gefinancierd om zich binnen 
zijn of haar subspecialisme gedurende 
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"Als moderne 
radiologische 
dienst benaderen 
we de patiënt op 
een holistische 
manier"
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een bepaalde periode bij te scholen in 
buitenlandse of binnenlandse centra.” 

“De verregaande subspecialisering van 
de radiologen biedt tal van voorde-
len voor de kwaliteit van de zorg. We 
beschikken over uitmuntende artsen in 
alle subdisciplines. Ook een tweede en 
derde opinie kunnen wij zeer snel aan-
bieden. De verwijzende clinici van de 
verschillende medische disciplines ver-
wachten uiterst precieze beeldvorming 
en wij kunnen dit leveren. De connectie 
tussen de radiologen en specialisten 
is daarom vaak zeer hecht. Voor een 
neurochirurg bijvoorbeeld heeft het 
een enorme meerwaarde om samen 
te kunnen werken met een neuroradio-
loog die dag in dag uit enkel beelden 
van hersenen bestudeert.”

“Maar we merken ook dat door de 
doorgedreven uitbreiding en subspe-
cialisatie van onze dienst de band 
met de huisartsen wat minder nauw 
geworden is. In het begin waren we 

met enkele radiologen die vooral alge-
mene radiologie deden. Nu zijn we met 
28 gesubspecialiseerde artsen en dat 
maakt natuurlijk een groot verschil.”

“We doen grote inspanningen om 
de band met de eerste lijn opnieuw 
meer aan te halen en ook voor hen 
een kwalitatief aanbod te voorzien. Op 
campus Sint-Jan zijn we voornamelijk 
toegespitst op derdelijns medische 
beeldvorming maar op onze andere 
campussen, die trouwens zeer goed 
zijn uitgerust zijn en gemakkelijk 
bereikbaar, zetten we vooral in op 
eerstelijns medische beeldvorming. 
Iedere ZOL-campus heeft een eigen 
arsenaal aan radiologische toestellen 
en scanners. Samen met de eigenheid 
van iedere campus wordt bepaald 
waarvoor deze worden gebruikt. (zie 
kader p. 17 ).” 

“Tot slot zetten we in op een goede 
toegankelijkheid voor de verwijzende 
artsen. Onze radiologen gaan regel- 

matig lezingen geven voor de huis- 
artsen(kringen) om onze werking toe 
te lichten en over de samenwerking 
te spreken. En artsen die ons opbellen 
met vragen, worden zo snel mogelijk 
door ons geholpen.”

Hoe is de werking van de dienst over de 
verschillende campussen georganiseerd?
“Over de vier campussen heen wordt 
geïntegreerd samengewerkt. De radio-
logen en verpleegkundigen pendelen 
tussen de verschillende locaties. Alle 
CT-, RX- en MRI-onderzoeken komen 
op overkoepelende lijsten terecht en 
worden verdeeld over de protocolle-
rende artsen. De radioloog weet dus 
eigenlijk niet of hij de beelden van een 
patiënt uit Genk, Maaseik of Lanaken 
bekijkt. De hoogwaardige ZOL-zorg is 
met andere woorden op alle campus-
sen gegarandeerd, mede omdat de 
apparatuur overal aan dezelfde hoge 
standaarden voldoet. Een scanner die 
niet meer aan de eisen beantwoordt, 
wordt vervangen.”
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AANBOD ONDERZOEKEN 
PER CAMPUS
MEDISCH CENTRUM ANDRÉ DUMONT
• Echografie
• RX

Dr. De Peuter: “Ons medisch centrum in Waterschei is 
klein, makkelijk bereikbaar en je kan er onder het gebouw 
parkeren. Daarom leent deze campus zich uitstekend voor 
snelle, kwalitatieve en dagelijkse radiologie. Patiënten met 
een spierscheur of buikpijn zijn hier snel geholpen in een 
aangenaam kader.”

CAMPUS SINT-BARBARA
• Echografie
• RX
• CT

Dr. De Peuter: “Onze dienst in Lanaken werd recent volledig 
vernieuwd, inclusief de wachtruimtes en het plaatsen van 
een nieuwe CT-scanner. De campus leent zich uitstekend 
voor huisartspathologie of beeldvorming na een consulta-
tie ter plaatse. Er is een grote parking, de wachttijden zijn er 
kort en de kwaliteit van de beeldvorming is hoog.”

CAMPUS MAAS EN KEMPEN
• Echografie
• RX
• CT
• MRI
• Mammografie

Dr. De Peuter: ‘Met de komst van het broodnodige nieuwe 
3T MRI-toestel op onze dienst in Maaseik hebben we van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om ook een nieuw state-of-
the-art mammo tomosynthese toestel te plaatsen om zo 
dezelfde kwaliteit aan te bieden als op campus St-Jan. De 
nieuwe 3T MRI is uitermate geschikt voor musculoskeletale 
en neurologische beeldvorming’

CAMPUS SINT-JAN
• Echografie
• RX
• CT
• MRI
• Mammografie
• Interventionele radiologie

Dr. De Peuter: “Het aanbod in Genk is hetzelfde als in 
Maaseik. Hier werkt ook het gros van de 28 radiologen, 
140 verpleegkundigen en andere medewerkers. De CT- en 
MRI-toestellen in St-Jan zijn voorzien van alle mogelijke 
opties en daarom ook beter geschikt voor derdelijns en 
oncologische beeldvorming.”

Op welke manier kunnen jullie verder het 
verschil maken voor de patiënt?
“Als moderne radiologische dienst kun-
nen wij de patiënt op een holistische 
manier benaderen. Omdat wij gebruik 
maken van het volledige elektronisch 
dossier, zien en beoordelen wij de 
beeldvorming van een patiënt in een 
groter geheel. We werken dus op maat 
van iedere patiënt.”
“Omdat wij de beleving van de patiënt 
erg belangrijk vinden, ontvangen wij 
iedereen in een aangenaam kader. 
We hebben gezorgd voor een mooie 
inrichting met aangepaste verlichting, 
ontspannende muziek en een zeer per-
soonlijke aanpak van onze verpleging 
en secretariaat.”

Ook de digitalisatie van de radiologische 
aanvragen is iets waar u verder op wil 
inzetten. Hoe pakken jullie dit aan?
“De overheid legt ons op om aan ‘vet-
ting’ of triage te doen. Dit wil zeggen 
dat we de radiologische aanvragen 
vooraf moeten screenen en nagaan of 
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inderdaad het ‘juiste’ onderzoek werd 
aangevraagd. Dit zorgt er voor dat 
er geen dubbele onderzoeken meer 
nodig zijn en dus overbodige uitgaven 
voor de overheid worden vermeden. 
Deze aanpak komt ook de wachttijd 
voor de patiënt ten goede.” 

“Als de patiënt zijn aanvraag pas 
meebrengt wanneer hij al in het 
ziekenhuis is, kunnen we niet meer 
anticiperen. Vandaar dat het belangrijk 
is dat aanvragen digitaal gebeuren. 
De meerderheid van de radiologische 
onderzoeken worden al digitaal aan-
gevraagd via ons elektronisch patiën-
tendossier HiX. Maar ik ben ambitieus 

en wil gaan tot meer dan 90 percent 
digitale aanvragen. Tegelijk zetten 
we de artsen die hun aanvragen nog 
op papier willen doen, niet in de kou. 
Hier vragen we de patiënt om hun 
aanvraag digitaal te maken via onze 
nieuwe website ‘radiologiezol.be’. De 
patiënt zal ook via deze website zijn 
afspraak kunnen aanvragen.” 

“Een heel duidelijk voorbeeld van 
dubbele onderzoeken kennen we 
bij CT en MRI.  Nu worden er te 
veel onderzoeken van de rug en de 
hals gedaan op CT. Bij een digitale 
aanvraag kunnen we een eventueel 
CT-onderzoek nog tijdig omzetten 

naar een MRI-onderzoek. De nieuwe 
MRI in Maaseik is trouwens toegekend 
als ‘budgetneutrale’ oplossing. Als 
de aanvragen voor CT-scan’s nu niet 
verminderen, zullen de uitgaven voor 
de overheid stijgen en worden wij 
hiervoor uiteindelijk gepenaliseerd.”

Een ander project waarin jullie al veel 
geïnvesteerd hebben, is de uitbouw van 
de interventionele radiologie?
“Inderdaad, we zijn van mening dat 
interventionele radiologie een belang-
rijke meerwaarde en zelfs van cruciaal 
belang is voor een derdelijnscentrum 
als ZOL. We hebben hier zeer veel 
in geïnvesteerd en beschikken over 
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BORSTONDERZOEK: 
ONE STOP, ONE GO
Binnen de dienst Medische Beeldvorming is mammogra-
fie een absoluut speerpunt. ‘We werken met 5 gesubspe-
cialiseerde mammoradiologen en zijn uitgerust met 3 
state-of-the-art tomosynthese toestellen,' verduidelijkt dr. 
De Peuter. Twee toestellen op campus Sint-Jan en recent 
ook één op campus Maas en Kempen. Op campus St-Jan 
gebeuren dagelijks borstonderzoeken. Op campus Maas 
en Kempen wordt één dag per week mammografie en 
echografie van de borst aangeboden en twee dagen per 
week screeningsmammografie. 

One stop, one go: van diagnose naar therapie. We zien 
een mammografie niet als een geïsoleerd onderzoek, 
maar als een onderdeel van een zorgtraject waarbij we 
zo snel mogelijk tot een uitgewerkt behandelingsplan 
willen komen voor de patiënt. Wie een bolletje in een 
borst voelt, boekt een afspraak en kan meestal dezelfde 
dag nog naar het ziekenhuis komen. Dr. De Peuter: “Indien 
een biopsie nodig is, wordt deze op hetzelfde moment 
uitgevoerd. Indien een stereotactisch geleide vacuüm-
biopsie of aanvullende MRI noodzakelijk is, wordt deze 
als ‘dringend’ ingepland. ”Een biopsieresultaat is binnen 
2 tot 5 werkdagen gekend. Als de patiënt en de huisarts 
dit wensen, maken we een afspraak bij de gynaecoloog 
voor de verdere opvolging en behandeling. Zo zorgen we 
ervoor dat er geen tijd verloren gaat.”

drie gespecialiseerde artsen, nl. dr. 
Luc Stockx, dr. Tom De Beule en dr. 
Thierry Boulanger, die tot de absolu-
te top behoren in hun discipline. Ook 
de andere medische diensten heb-
ben grote investeringen gedaan om 
kwalitatieve, multidisciplinaire zorg te 
kunnen bieden voor strokepatiënten. Er 
is momenteel heel wat te doen rond de 
erkenning van strokecentra. Voorlopig 
is het hier nog wachten op de beslis-
sing van de overheid.”

Jullie werken met hoogtechnologische 
systemen. Wordt er ook al veel gebruik 
gemaakt van artificial intelligence?
“Vijf jaar geleden werd gezegd dat 
radiologen overbodig zouden wor-
den door de opkomst van AI maar 
dat is natuurlijk niet zo. Integendeel, 
wij omarmen die techniek omdat ze 
een meerwaarde kan betekenen voor 
ons werk. We krijgen de laatste jaren 
heel veel aanvragen van firma’s om 
systemen te testen. De laatste twee 
jaar hebben we bijvoorbeeld met een 
systeem gewerkt voor longembolen en 
bloedingen in het hoofd.” 

“We gaan binnenkort ook mee in 
een start-up voor mammografie en 
RX-thorax met Agfa en zullen hiervoor 
het referentiecentrum worden. De 
financiële inspanning voor onze dienst 
hierbij is groot maar we beseffen dat 
het belangrijk is om in AI te investeren. 
Onze bijzondere interesse gaat hierbij 
naar mammografie. Nu worden de 
mammo’s door twee van onze gespe-
cialiseerde artsen bekeken, vóór er een 
derde lezing gebeurt in UZ Leuven. 
Dit vraagt veel tijd, het AI-systeem zou 
er bijvoorbeeld de mammo’s kunnen 
uithalen waarvoor die tweede lezing 
nodig is. Dit zou ons heel wat tijd kun-
nen besparen.” 
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