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Bouwmaatstaven beeldvormende en nucleaire technieken

Samenvatting

Op 11 oktober 2004 heeft het College bouw ziekenhuisvoorzieningen (het Bouwcollege) de

bouwmaatstaven beeldvormende en nucleaire technieken vastgesteld. Deze maatstaven vormen

een aanvulling op de eind 2002 door de minister van VWS goedgekeurde bouwmaatstaven

algemeen ziekenhuis (de zogeheten paraplumaatstaf), die bedoeld zijn voor het ziekenhuis als

geheel en waarin de samenhang tussen de verschillende ziekenhuisfuncties is aangegeven. 

De nieuwe bouwmaatstaven hebben betrekking op de functiegroepen beeldvormende diagnos-

tiek en nucleaire geneeskunde, tegenwoordig veelal aangeduid als beeldvormende, respectieve-

lijk nucleaire technieken. De maatstaven komen in de plaats van de tot dusver gehanteerde

maatstaven voor elk van deze beide functiegroepen afzonderlijk. 

De bouwmaatstaven omvatten zorginhoudelijke uitgangspunten, basiskwaliteitseisen, voor-

beelden van ‘good practice’ en financiële uitgangspunten. 

In de nieuwe maatstaven is rekening gehouden met de voortschrijdende digitalisering en

automatisering van de verzameling en verwerking van gegevens. In dit verband kan de imple-

mentatie van een ‘Picture Archiving and Communications System’ (PACS) worden genoemd. De

mogelijke gevolgen hiervan voor de ‘workflow’ op de afdeling en voor de aard en omvang van

de ruimtebehoefte zijn ingrijpend. Zo zal de behoefte aan (ruimtelijke voorzieningen voor)

ondersteunende functies (afspraken, administratie, uitwerking van verslaglegging) kunnen

teruglopen. Ook zal de ruimtebehoefte voor archivering van beeldmateriaal afnemen, aange-

zien deze in principe geheel digitaal zal geschieden. Voorts komt informatie tijd- en plaats-

onafhankelijk beschikbaar. Ook is denkbaar dat de stroomlijning en versnelling van processen

niet alleen zal leiden tot efficiencywinst, maar ook tot toename van de productie.  

Op het niveau van de productiecapaciteit van de aanwezige apparatuur heeft de implementatie

van een PACS vooral consequenties voor de meer traditionele, hoogvolume-röntgendiagnostiek

(bucky en thorax). De gemiddelde verrichtingsduur is hierbij kort. Dit houdt in dat efficiency-

verbeteringen die het gevolg zijn van snellere verwerving, distributie en opslag van beeldma-

teriaal, en plaatsonafhankelijke bewerking en verslaglegging, tot een aanmerkelijke capaci-

teitsvergroting leiden. 

De introductie van PACS houdt een zeer aanzienlijke toename van het dataverkeer in.

Schattingen vanuit het veld geven aan dat in een volledig gedigitaliseerde ziekenhuisinforma-

tieomgeving tot circa 50% van de datastroom aan de functiegroep beeldvormende technieken

is toe te rekenen. De ICT-infrastructuur en dataopslagcapaciteit van het ziekenhuis moeten

hierop berekend zijn.

De in de maatstaven opgenomen basiskwaliteitseisen beschrijven het noodzakelijke kwaliteits-

niveau. Daarover kan niet worden onderhandeld. De in de maatstaven beschreven basiskwali-

teitseisen hebben in het bijzonder betrekking op toegankelijkheid, situering en omvang van

ruimten waar patiënten toegang toe hebben. Zo worden minimumeisen gesteld aan de vrije

breedte van verkeersruimten en aan de oppervlakte van onderzoek-/behandelkamers.

De belangrijkste basiskwaliteitseisen voor de ruimtebehoefte zijn in de volgende tabel opge-

nomen.
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omschrijving van de ruimte minimale nuttige opmerkingen

oppervlakte in m2

beeldvormende technieken 

diagnostiekruimte mammografie 14

diagnostiekruimte echografie 20

diagnostiekruimte doorlichting, resp. bucky 26

diagnostiekruimte algemene resp. cardio-angiografie              

diagnostiekruimte computertomografie (CT)                           26

diagnostiekruimte kernspintomografie (MRI)

voorbereidingsruimte 12

kleedcabine 2 4 m2 indien rolstoeltoegankelijk

röntgentoilet 3 5 m2 indien rolstoeltoegankelijk

nucleaire technieken

voorbereidings-/ toedieningsruimte 12

meetkamer met gammacamera 25

inspanningsruimte 25

patiëntendouche 4 i.v.m. inspanningsonderzoek

patiëntentoilet (gecontamineerd) 5

sluis met decontaminatiedouche 5

kleedcabine 2 4 m2 indien rolstoeltoegankelijk

In een bijlage bij de maatstaven is indicatief de ruimtebehoefte aangegeven die op grond van de adviespraktijk

kan worden aangemerkt als gebruikelijk voor de beeldvormende en nucleaire technieken. Daarmee kan, in combi-

natie met de in de maatstaven geformuleerde financiële uitgangspunten, een bovengrens voor het

investeringskostenkader worden bepaald. 

In het hoofdstuk bouwkundige concepten worden ‘good practice’-voorbeelden getoond van aspecten die voor de

beeldvormende en nucleaire technieken belangrijk zijn. Aan de orde komen met name de situering, organisatori-

sche en ruimtelijke opzet van deze ziekenhuisfuncties.

Het ligt in de bedoeling deze ‘good practice’-voorbeelden regelmatig door recent materiaal te vervangen. 

Tabel Basiskwaliteitseisen ruimtebehoefte 

}
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1 Inleiding

Deze bouwmaatstaven, waarvan de basiskwaliteitseisen deel uitmaken, hebben betrekking

op de beeldvormende en nucleaire technieken in een ziekenhuis. Gezien de samenhang

(zowel zorginhoudelijk als bouwkundig) zijn deze functies thans geclusterd in één

bouwmaatstavenrapport. 

Tezamen met de in de bouwmaatstaven algemeen ziekenhuis opgenomen basiskwaliteits-

eisen vormen de voorliggende maatstaven het geheel aan basiskwaliteitseisen waaraan

nieuwbouwplannen voor beeldvormende en nucleaire technieken moeten voldoen.

Het is niet de bedoeling met deze maatstaven een specifiek model voor de organisatie van

de beeldvormende en nucleaire technieken voor te schrijven. Wel geven ze de zorginhoude-

lijke voorwaarden met hun ruimtelijke consequenties aan die bij het ontwikkelen van voor-

zieningen voor genoemde functies aandacht behoeven.

De bouwmaatstaven zijn vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen (het

Bouwcollege) bij besluit van 11 oktober 2004, gelet op artikel 15a van de Wet ziekenhuis-

voorzieningen (WZV), en goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en

Sport op 17 november 2004. 

De maatstaven maken als bijlage 1.23 onderdeel uit van de Regeling bouwmaatstaven WZV.

Verwezen wordt naar het algemene deel van de toelichting bij de Regeling College bouw

ziekenhuisvoorzieningen “Bouwmaatstaven beeldvormende en nucleaire technieken”.

In de brochure “Bouwmaatstaven zorgsector” zijn het gebruik en de totstandkoming van de

maatstaven beschreven. Deze brochure is bij het Bouwcollege te bestellen. Ook is down-

loaden mogelijk via de website van het Bouwcollege: http//:www.bouwcollege.nl, waar

behalve onderhavige maatstaven ook de (algemene) bouwmaatstaven algemeen ziekenhuis

te vinden zijn.

In hoofdstuk 2 worden de zorginhoudelijke uitgangspunten weergegeven die, mede op basis

van evaluatie van ervaringen, aan de maatstaven ten grondslag liggen. 

In hoofdstuk 3 zijn de basiskwaliteitseisen beschreven: de eisen waaraan ruimtelijke voor-

zieningen voor beeldvormende en nucleaire technieken minimaal moeten voldoen om de

kwaliteit van zorg te kunnen garanderen.

In hoofdstuk 4 zijn verschillende ‘good practice’-voorbeelden opgenomen, waarbij is aange-

geven op welke wijze de basiskwaliteitseisen voor genoemde functies zijn of worden

verwerkt.

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de ruimtelijke en financiële voorwaarden voor de nieuw-

bouw van voorzieningen voor deze functies.

Voor de algemene uitgangspunten en randvoorwaarden bij het opstellen en hanteren van de

maatstaven wordt verwezen naar de bouwmaatstaven algemeen ziekenhuis van het

Bouwcollege. Daarin worden de begrippen bouwmaatstaven en basiskwaliteitseisen toe-

gelicht en zijn verwijzingen opgenomen naar andere, relevante bouwmaatstaven van het

Bouwcollege en naar regelgeving van derden.
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2 Zorginhoudelijke uitgangspunten

2.1 Begrippenkader

In de door het Bouwcollege uitgebrachte bouwmaat-

staven algemeen ziekenhuis, waarin de samenhang

tussen de bestaande maatstaven voor de verschillende

ziekenhuisfuncties is aangegeven, worden drie

‘blokken’ voorzieningen onderscheiden:

A. patiëntgebonden voorzieningen waar patiënten zelf

aanwezig zijn:

1. verpleging,

2. onderzoek en behandeling,

3. bijzondere functies;

B. patiëntgebonden voorzieningen waar patiënten niet

zelf aanwezig zijn;

C. faciliterende voorzieningen.

De beeldvormende en nucleaire technieken behoren tot

blok A, meer specifiek tot de hoofdfunctiegroep onder-

zoek en behandeling. Tot deze hoofdfunctiegroep

behoren ook de functiegroepen spreekuurafdeling, poli-

klinische behandeling en algemeen orgaanfunctieonder-

zoek, spoedeisende hulp, operatieafdeling, verlosafde-

ling en fysiotherapie. Voor deze functiegroepen, al dan

niet geclusterd, bestaan afzonderlijke maatstaven.

2.1.1 Beeldvormende technieken (exclusief
nucleaire technieken)

De functiegroep beeldvormende technieken omvat het

geheel aan ruimtelijke voorzieningen dat noodzakelijk

is voor het uitvoeren van diagnostiek en – in toene-

mende mate – interventies met behulp van radiologi-

sche of andere beeldvormende methoden. Niet tot de

functiegroep behoren voorzieningen voor scopieën en

voor algemeen orgaanfunctieonderzoek, zoals deze

zijn omschreven in de bouwmaatstaven spreekuuraf-

deling, poliklinische behandeling en algemeen

orgaanfunctieonderzoek.

Waar van oudsher, zoals de ook nu nog gangbare

benaming radiologie aangeeft, met name sprake was

van traditionele röntgendiagnostiek, wordt thans

algemeen gebruik gemaakt van een breed scala aan

beeldvormende technieken. De meest gebruikelijke

worden in de tabellen 1 en 2 samengevat en kunnen

worden onderscheiden in technieken met (tabel 1) en

zonder (tabel 2) gebruik van ioniserende straling.

De in tabel 1 en 2 vermelde technieken worden alle

toegepast in vrijwel alle volledig geoutilleerde

ziekenhuizen. Voor MRI is dit een relatief recente

ontwikkeling. Enkele kleinere ziekenhuizen betrekken

dit type diagnostiek nog bij omliggende ziekenhuizen

of maken gebruik van mobiele MRI-apparatuur. De

functiegroep beeldvormende technieken kenmerkt

zich echter bij uitstek door een hoge dynamiek,

waarbij ontwikkelingen in apparatuur en technieken

elkaar in hoog tempo opvolgen. In paragraaf 2.2

Zorginhoudelijke ontwikkelingen wordt hierop nader

ingegaan.

Diagnostische verrichtingen vinden plaats op aan-

vraag van behandelend specialisten van andere disci-

plines of van de huisarts. Bij interventiegerelateerde

verrichtingen wordt vaak samengewerkt met andere

behandelend specialisten. Binnen de functiegroep

vinden gebruikelijkerwijs tevens de verwerking van de

verzamelde gegevens en de verslaglegging (beide

analoog of digitaal) plaats. Bespreking van de resul-

taten en bespreking van de onderzoeksresultaten met

de aanvragers kan zowel binnen de functiegroep

geschieden als – waar gewerkt wordt in een digitale

omgeving – plaatsonafhankelijk.

2.1.2 Nucleaire technieken

De functiegroep nucleaire technieken omvat diagnos-

tiek en behandeling met behulp van open radioactieve

stoffen in de vorm van radiofarmaca. De volgende

functies kunnen worden onderscheiden.
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In vivo-diagnostiek

Hierbij wordt onderzoek aan patiënten uitgevoerd om

na te gaan hoe de toegediende radioactiviteit zich

over het lichaam heeft verspreid. Onderzoek kan

statisch of dynamisch van aard zijn. Bij statisch

onderzoek gaat het alleen om het eindbeeld, bij dyna-

misch onderzoek wordt vanaf het moment van toedie-

ning continu gemeten hoe de radioactiviteit zich door

omschrijving toelichting

buckykamers (inclusief thorax) ruimtelijke voorzieningen voor ‘standaard’ röntgenopnamen van het skelet en de thorax. In

sommige, met name grotere ziekenhuizen zijn aparte ruimten voor de thorax-diagnostiek

aanwezig

doorlichtingskamers ruimten voornamelijk voor bariumonderzoeken en (interventie)onderzoeken met contrast,

deze laatste eventueel in combinatie met (endo)scopie

mammografie ruimtelijke voorzieningen specifiek voor röntgendiagnostiek van de mammae, zowel op speci-

fieke indicatie als in het kader van de landelijke screening. Vaak wordt tevens gebruik

gemaakt van echografische technieken (zie tabel 2)

angiografie ruimtelijke voorzieningen voor röntgendiagnostiek en interventie van bloedvaten met behulp

van contrastvloeistof, hetzij van bloedvaten rond het hart (cardio-angiografie), hetzij van

grote bloedvaten elders in het lichaam (digitale subtractieangiografie). De specifieke vorm

van interventiecardio-angiografie die wordt aangeduid als PTCA (percutane transluminale

coronaire angioplastiek, “dotteren”) valt onder de werkingssfeer van de Wet bijzondere medi-

sche verrichtingen (WBMV)

computertomografie ruimtelijke voorzieningen voor diagnostiek door middel van computerbewerking van data

afkomstig van een of meer röntgenbuizen die in het CT-scanapparaat om de patiënt heen

draaien. Ruimere mogelijkheden voor dwarsdoorsneden, driedimensionale beeldvorming en

beeldvorming van weefsel en organen

Tabel 1 Beeldvorming met gebruik van ioniserende straling

omschrijving toelichting

echografie ruimtelijke voorziening voor beeldvorming met behulp van geluidsgolven. Echokamers voor

mammadiagnostiek worden vaak in samenhang met de daartoe bestemde röntgenkamers

geprogrammeerd. Echografische apparatuur wordt ook veelvuldig gebruikt buiten de functie-

groep beeldvormende technieken, met name bij gynaecologie

kernspintomografie ruimtelijke voorzieningen voor beeldvorming met behulp van kernspinresonantie ten gevolge

(magnetic resonance imaging, van een in het apparaat opgewekt sterk magnetisch veld

MRI)

Tabel 2 Beeldvorming zonder ioniserende straling
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het lichaam verspreidt. In sommige gevallen gebeurt dit

onder speciale omstandigheden, bijvoorbeeld – met

name bij cardiologisch onderzoek – tijdens dan wel

direct na inspanning. De resultaten van nucleair onder-

zoek geven inzicht in functionele en morfologische

eigenschappen van weefsels en organen.

De basale diagnostische apparatuur bestaat uit een één-

tot driekops gammacamera, waarmee een planaire weer-

gave wordt verkregen. Driedimensionale beeldvorming is

mogelijk door toepassing van speciale cameratechnieken

en computerberekeningen in een thans vrij algemeen

verbreide techniek die SPECT heet (single photon emis-

sion computer tomography).

Een techniek die pas vrij recent breed wordt toegepast

is positronemissietomografie (PET), waarbij beeldvor-

ming plaatsvindt op grond van coïncidentiedetectie van

fotonen die worden uitgezonden als gevolg van de

interactie in het lichaam van positronen uitzendende

radionucliden. De voor PET-onderzoek met optimale

resolutie benodigde apparatuur is kostbaar. Ook worden

zware eisen gesteld aan de voor deze techniek noodza-

kelijke ruimtelijke voorzieningen. Om deze redenen

beschikken vooralsnog alleen de academische centra en

enkele grote topklinische algemene ziekenhuizen over

vaste faciliteiten voor PET-diagnostiek. Enkele andere

ziekenhuizen maken gebruik van mobiele PET-facili-

teiten. Verwacht wordt dat het aantal ziekenhuizen dat

zelf over PET-apparatuur beschikt in de toekomst zal

stijgen. In enkele gevallen – bijvoorbeeld waar het

gebruik van een PET-scan niet haalbaar of opportuun

wordt geacht – wordt gebruik gemaakt van gammacame-

rasystemen die ook positronemissie aankunnen.

Resolutie en gevoeligheid zijn wel duidelijk inferieur

aan de ‘dedicated’ PET-scan.

Een recent fenomeen is de introductie van gecombi-

neerde PET-/CT-apparatuur. De hiermee mogelijke nauw-

keurige combinatie van beeldmateriaal verkregen via de

betrokken technieken kan een belangrijke rol spelen

met name in de diagnostiek van oncologische aandoe-

ningen en in samenhang daarmee de ondersteunende

diagnostiek rond radiotherapeutische behandelingen.

In samenhang hiermee verwachten beroepsbeoefe-

naren dat gecombineerde PET-/CT-apparatuur op

termijn een centrale plaats in het spectrum van nucle-

aire technieken zal innemen. 

De toepassing van nucleaire technieken vereist in veel

gevallen onmiddellijke medisch-specialistische super-

visie, bijvoorbeeld palpatie van de schildklieren, tus-

sentijdse beoordeling van de klinische toestand van de

patiënt enz. Om die reden zullen de werkplekken van

nucleair geneeskundigen normaliter in de directe

nabijheid van de ruimten met gammacamera’s zijn

gesitueerd.

Een niet-nucleaire techniek, die in de praktijk wel

vaak bij de nucleaire technieken wordt gesitueerd, is

de botdensitometrie. Hierbij wordt met een speciale

röntgentechniek (DEXA: dual energy X-ray absorptio-

metry) de botdichtheid van rugwervels en heup

gemeten. Botdensitometrie wordt toegepast bij de

diagnostiek van osteoporose.

Nucleaire therapie

Met behulp van radioactieve stoffen met een speci-

fieke affiniteit tot bepaalde weefsels of organen

kunnen op basis van de ioniserende straling groeipro-

cessen worden afgeremd of teruggedrongen.

Ruim 70% van de nucleaire therapieën betreft de

behandeling van hyperthyroïdie (overactieve schild-

klier) met 131jodium. Het totaal aan schildklierbehan-

delingen omvat circa 80% van het aantal nucleaire

therapieën. Voor het overige wordt nucleaire therapie

vooral toegepast voor oncologische behandelingen en

voor de behandeling van reumapatiënten.

De meeste patiënten worden ten behoeve van de

behandeling korte tijd (enkele uren tot enkele dagen)

opgenomen. In ziekenhuizen waar nucleaire therapieën

worden toegepast, zijn meestal enkele hiervoor

speciaal toegeruste patiëntenkamers aanwezig, vaak

gelegen bij een algemene verpleegafdeling. Het heeft

voordelen wanneer deze kamers zodanig zijn gesitu-

eerd, dat sprake is van een directe, hindervrije verbin-

ding met de ruimten waarin de andere nucleair-

geneeskundige functies worden uitgeoefend. 

Digitaal bucky-apparaat
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Digitaal apparaat voor diverse radiografische toepassingen

Bedieningsruimte radiografie
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De therapieruimten zijn zo gesitueerd dat ze zich in de

nabijheid van een eventuele betijtankinstallatie be-

vinden. Om doelmatigheidsredenen is het wenselijk dat

deze zich op beperkte afstand van de diagnostische

afdeling nucleaire geneeskunde bevindt. 

In vitro-diagnostiek

Dit betreft laboratoriumonderzoek met radioactieve

reagentia van lichaamsvloeistoffen van de patiënten

van wie dit materiaal is afgenomen. Voor de in vitro-

diagnostiek worden meestal industrieel vervaardigde

radioactieve reagentia gebruikt. Metingen worden

meestal verricht met een gammateller, naast het ge-

bruik van de bètateller. De in vitro-diagnostiek is

derhalve feitelijk geen patiëntgebonden functie. Op

historische gronden wordt zij toch in de onderhavige

maatstaven behandeld.

In veel gevallen is de in vitro-diagnostiek ruimtelijk

en organisatorisch ondergebracht bij het laboratorium

voor klinische chemie.

De bereiding van radiofarmaca voor in vivo-diagnostiek

en therapie vindt over het algemeen plaats op de afde-

ling, in speciaal daarvoor toegeruste ruimten, de

‘hotrooms’. Het geheel aan ruimten voor bereiding kan

tevens worden aangeduid als een radiofarmacie. In klei-

nere afdelingen en in geval van specifieke radiofarmaca

kan tevens levering van buitenaf plaatsvinden. 

Het verdient de voorkeur bereidings- en analyseactivi-

teiten in gescheiden ruimten uit te voeren. Het geheel

aan ruimten voor de bereiding en kwaliteitscontrole van

radiofarmaca moet voldoen aan de richtlijnen van de

Good Manufacturing Practice Ziekenhuisfarmacie van de

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

(NVZA).

Toediening van de radiofarmaca geschiedt, eveneens in

afzonderlijke toedieningsruimten, ook binnen de ruim-

telijke voorzieningen ten behoeve van de functiegroep.

2.2.1 Inhoudelijke en organisatorische
aspecten

Het merendeel van de zorginhoudelijke ontwikkelingen

op het gebied van de functiegroep blijft zonder aan-

merkelijke ruimtelijke gevolgen. In enkele gevallen

echter is het mogelijk dat zorginhoudelijke ontwikke-

lingen hun weerslag hebben op de aard en omvang

van de ruimtebehoefte voor de functiegroep. Bij de

ontwikkeling van nieuwbouwplannen zou aan de

mogelijke consequenties van deze ontwikkelingen

voldoende aandacht moeten worden besteed.

Met de komst van steeds meer, vaak hoogspecialisti-

sche beeldvormende technieken is de rol van  de

radioloog en die van de nucleair geneeskundige

geëvolueerd tot die van een medisch specialist met

een (ten minste) gelijkwaardige inbreng – vanuit de

invalshoek van de vergaring en interpretatie van data –

bij de diagnostiek en behandeling van patiënten. Het

is denkbaar dat hieruit consequenties voortvloeien

voor de verhouding en daarmee de situering ten

opzichte van andere functiegroepen binnen de hoofd-

functiegroep onderzoek en behandeling en de ruimte-

behoefte voor afstemming en overleg. Overigens zal in

een digitale setting afstemming en overleg in veel

gevallen plaatsonafhankelijk kunnen geschieden.

Door de toenemende kwaliteit en variëteit van met

behulp van beeldvormende technieken verkregen

gegevens, kan het zijn dat binnen de functiegroep

diagnostiek (mede) wordt uitgevoerd die tot op

heden tot het werkterrein van andere disciplines

behoorde. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan

alternatieven voor relatief patiëntonvriendelijke

orgaanfunctieonderzoeken door middel van bijvoor-

beeld echografie, maar ook andere beeldvormende

technieken. In paragraaf 2.2.4 wordt nader ingegaan

op beschikbaar gekomen alternatieven voor nucleair-

geneeskundige diagnostiek. Deze ontwikkeling kan

leiden tot een verschuiving van ruimtebudget tussen

beeldvormende technieken en verwante functie-

groepen. Waar in dit kader structureel sprake is van

multidisciplinair medisch-specialistisch handelen, kan

het noodzakelijk zijn de onderlinge situering hierop

aan te passen.

Op grond van overwegingen met betrekking tot de

efficiënte inzet van personeel en apparatuur, en

gezien de specifieke bouwkundig-functionele en 

-technische eisen aan de functiegroep kan worden

verwacht dat ook in de toekomst in ieder geval voor

de kernfuncties van de functiegroep een geconcen-

2.2 Zorginhoudelijke ontwikkelingen
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Computertomograaf (CT-scanner)

Systeem voor angiografie (C-boog), plafondmontage
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treerde opzet het meest voor de hand zal liggen. De

ruimtelijke consequenties hiervan worden nader

toegelicht in paragraaf 4.2. Dit laat echter onverlet

dat ontwikkelingen in zorgvisie, apparatuur en

communicatie ertoe kunnen leiden dat voor speci-

fieke functies een andere setting wordt overwogen.

Zo blijkt in enkele recente ontwerpen te zijn gekozen

voor situering van diagnostische voorzieningen voor

mammografie in het polikliniekgebied, in de onmid-

dellijke nabijheid van de poli oncologie.

In samenhang met het voorgaande kan worden gecon-

stateerd dat met name het aantal angiografische inter-

venties en het toepassingsbereik van deze techniek

sterk groeit. Vooral in grotere, topklinisch georiënteerde

ziekenhuizen zou dit aanleiding kunnen vormen om

ruimtelijke voorzieningen voor angiografische interven-

ties als onderdeel van het OK-complex te programmeren.

Waar anderszins sprake is van de inzet binnen de func-

tiegroep in ruimtelijke zin van interventietechnieken

waarbij de toepassing van inhalatieanesthetica aan de

orde is, dienen de ruimtelijke en technische voorzie-

ningen hierop te zijn aangepast. 

In de beoordelingspraktijk is waarneembaar dat bij

ruimtelijke ontwerpen voor de functiegroep beeld-

vormende technieken in toenemende mate rekening

wordt gehouden met de omvang van het productie-

volume van de verschillende technieken en de bijbeho-

rende verkeersstromen. Technieken met een hoog

productievolume (vooral bucky/thorax en echografie)

worden hierbij veelal geclusterd gesitueerd op korte

afstand van de hoofdontsluiting(en) van de functie-

groep.Technieken met over het algemeen complexere,

tijdsintensievere verrichtingen en derhalve een lager

productievolume worden meer nabij het hart van de

functiegroep geprogrammeerd. Hiermee wordt onder

andere bereikt dat de hoeveelheid verkeer door de func-

tiegroep zoveel mogelijk wordt beperkt.

In aansluiting daarop zou in grote topklinische zieken-

huizen kunnen worden overwogen om een verdergaande

ruimtelijke scheiding (inclusief ‘back office’-functies)

aan te brengen tussen hoogvolume- en hoogspecialisti-

sche voorzieningen. Bij deze keuze zal naast logistieke

en efficiency-overwegingen vooral de (personele) orga-

nisatie van het ziekenhuis een rol spelen.

Met betrekking tot de nucleaire technieken zijn de

afgelopen jaren belangrijke vorderingen gemaakt met

betrekking tot de standaardisering van het vakgebied,

zoals blijkt uit de ontwikkeling van diverse kwaliteits-

richtlijnen, protocollen en standaarden betreffende

nucleair-geneeskundige verrichtingen en toepasbare

radiofarmaca. Voorts is sprake van een sterke toename

van het aantal toepasbare radiofarmaca, die ‘fine-

tuning’ van diagnostische en therapeutische proce-

dures mogelijk maakt bij een zo laag mogelijke stra-

lingsbelasting.

Zoals gezegd is, onder andere door de ontwikkeling

van nieuwe toepassingsgebieden, de afgelopen periode

sprake geweest van een sterke stijging van het aantal

nucleair-geneeskundige behandelingen. Het totale

volume aan behandelingen is echter dusdanig beperkt

dat het niet in de rede ligt om hieraan op het niveau

van basiskwaliteitseisen consequenties te verbinden.

Waar zich om deze reden naar het oordeel van zieken-

huizen specifieke ruimtebehoefte voordoet, ligt het in

de rede deze op eigen merites te beoordelen.

Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor eventuele ruim-

tebehoefte in verband met toepassing van nog niet

tot het standaardpakket van de nucleaire geneeskunde

behorende gespecialiseerde onderzoeksmethoden. 

2.2.2 Enkele technologische ontwikkelingen

De beeldvormende en nucleaire technieken kenmerken

zich bij uitstek door een grote dynamiek waar het gaat

om technologische ontwikkelingen. Deze kunnen van

invloed zijn op de aard en omvang van de ruimtebe-

hoefte, bijvoorbeeld waar sprake is van nieuwe toepas-

singsgebieden, van veranderende verwachtingen met

betrekking tot de productie, of bijvoorbeeld de inrich-

ting van de logistieke processen van de functiegroep.

Op hoofdlijnen kunnen de voornaamste ontwikkelingen

als volgt worden samengevat. Dit overzicht beperkt

zicht tot wat tot de kernfuncties van de functiegroep

kan worden gerekend. Onder andere de opkomst van

compacte, mobiele apparatuur met een beperkt

toepassingsbereik (analoog aan wat zich bij de echo-

grafie heeft voorgedaan) blijft buiten beschouwing. De

gevolgen van de implementatie van digitale systemen

komen aan de orde in paragraaf 2.2.3.

Verbeteringen bestaande apparatuur

• Naast de introductie van ‘direct digital’-systemen

(waarop in paragraaf 2.2.3. nader wordt ingegaan),

kunnen enkele andere belangrijke ontwikkelingen
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Kernspintomograaf (MRI)

Systeem voor SPECT en andere nucleaire toepassingen

PET / CT-scanner voor nucleaire toepassingen
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worden benoemd. De toenemende toepassing van

röntgenapparatuur met twee decoders maakt het

mogelijk in één diagnostiekruimte zowel thorax- als

overige röntgenverrichtingen uit te voeren, waar-

door flexibeler op variaties in de zorgvraag kan

worden ingespeeld. De introductie van voorprogram-

meerbare systemen die semi-automatisch verschil-

lende diagnostische configuraties kunnen

aannemen, biedt voordelen uit oogpunt van Arbo-

wetgeving en kan de doorloopsnelheid binnen de

functiegroep versnellen. Overigens ontbreken

eenduidige gegevens inzake dit laatste aspect.

Vermeld moet worden dat deze systemen enige

extra ruimtebehoefte vergen in verband met de

benodigde vrije opstel- en manoeuvreerruimte.

• Op het gebied van CT-diagnostiek is door de

toepassing van ‘multi slice’-technologie sprake van

een aanmerkelijke toename van de snelheid van de

apparatuur en daarmee samenhangend met het

toepassingsbereik. Hierbij kan gedacht worden aan

de toepassing van CT bij (cardio-) angiografische

verrichtingen. Verwacht wordt dat ook in de

komende periode sprake zal zijn van een sterke

toename van het aantal CT-verrichtingen, waarbij

voor een belangrijk deel sprake zal zijn van substi-

tutie vanuit andere technieken.

• Technologische ontwikkelingen op het gebied van

de echografie leiden tot een steeds hogere resolutie

en beeldkwaliteit, zodanig dat bijvoorbeeld ook

dynamisch onderzoek mogelijk wordt. Mede op

grond van het nauwelijks belastende karakter van

echografische onderzoeken kan dit aanleiding geven

tot enige substitutie vanuit andere technieken,

binnen de functiegroep, maar ook daarbuiten

(bijvoorbeeld scopieën).

• De resolutie en beeldkwaliteit van MRI-apparatuur

wordt in belangrijke mate bepaald door de magneti-

sche veldsterkte die wordt opgewekt. Door recente

ontwikkelingen zijn nieuwe toepassingen binnen

bereik gekomen, waaronder MRI-diagnostiek van het

hart, maar ook dynamische onderzoeken, waarvoor

tot voor kort alleen nucleair-geneeskundige oplos-

singen voorhanden waren.

• Verfijning van de waarneming bij angiografische

technieken zorgt ervoor dat diagnostiek en inter-

ventie (plaatsen van stents, shunts enzovoort)

mogelijk is in steeds fijnere onderdelen van het

bloedvatenstelsel, onder andere in de onderbenen.

• Door de toegenomen mogelijkheden bij andere

technieken en het relatief belastende karakter van

het onderzoek, valt een dalende tendens waar te

nemen in het aantal doorlichtingen.

• De toename bij nucleaire van het aantal onder-

scheiden radiofarmaca maakt het mogelijk om

diagnostiek en behandeling steeds nauwkeuriger af

te stemmen, zodat onder andere de stralings-

belasting voor de patiënt (en het personeel)

beperkt wordt.

Met uitzondering van de semi-automatische röntgen-

systemen leiden de bovengenoemde ontwikkelingen

niet tot extra ruimtebehoefte voor de beeldvormende

apparatuur op zich. Juist lijkt – onder andere door het

algemeen beschikbaar komen van platte detector-

schermen – sprake te zijn van een lichte tendens tot

compactere vormgeving. Wel kan, vooral als het gaat

om toename van het vermogen van de apparatuur,

sprake zijn van behoefte aan extra techniekruimte

(vooral voor koeling). Met name bij de nieuwe genera-

ties MRI-apparatuur doet dit verschijnsel zich voor.

Opkomst van combinatieapparatuur

Binnen deze ontwikkeling zijn twee hoofdelementen te

onderscheiden.

• De ontwikkeling aan het topklinische einde van het

spectrum van apparatuur waarmee meer dan één

diagnostische techniek tijdens één sessie op de

patiënt kan worden toegepast. Doordat bij de gege-

vens van beide technieken sprake is van een

patiënt in één en dezelfde toestand en positie

kunnen de onderscheiden gegevens met grote

nauwkeurigheid worden samengesteld tot een

composietbeeld. Momenteel is veelal sprake van een

combinatie van nucleaire en CT-technieken. Naast

de in paragraaf 2.1 genoemde PET-/CT-scanners is

of wordt apparatuur ontwikkeld voor gecombineerde

SPECT-/CT- en gammacamera-/CT-bepalingen. Met

het oog op de specifieke veiligheidsregelgeving

rond radiofarmaca zullen deze combinatieapparaten

in samenhang met de overige voorzieningen voor

nucleaire technieken worden gesitueerd.

• De introductie van apparaten die geschikt zijn voor

het verrichten van afzonderlijke bepalingen met

behulp van verschillende beeldvormende tech-

nieken. Het gaat hierbij onder andere om appara-

tuur waarmee zowel doorlichtingen als angiografi-
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sche bepalingen kunnen worden gedaan, apparatuur

geschikt voor bucky én angiografie, voor bucky én

doorlichting, en andere combinaties. Deze ‘multi-

tasking’ apparatuur kan ziekenhuizen in staat

stellen flexibeler om te gaan met fluctuaties in de

zorgvraag, respectievelijk om op locaties met een

relatief laag volume aan verrichtingen toch te

komen tot een rendabele exploitatie van beeldvor-

mende apparatuur.

Nieuwe technieken

Binnen het scala aan mogelijke nieuwe technieken voor

medische beeldvorming dat in academische centra en de

industrie wordt onderzocht, is met name actueel een

techniek die wordt aangeduid met de term ‘molecular

imaging’. Hierbij is het mogelijk om met gebruikmaking

van moleculaire (re)agentia specifieke moleculen in het

lichaam te traceren en kwantitatief en kwalitatief in

beeld te brengen. Momenteel worden vooral toepas-

singen in combinatie met nucleaire technieken onder-

zocht. Verwacht wordt dat in de toekomst ook toepas-

sing van de techniek in combinatie met MRI, CT enz.

mogelijk zal zijn. In algemene zin biedt ‘molecular

imaging’ nieuwe mogelijkheden om metabolische en

fysiologische processen in het lichaam gedetailleerd in

kaart te brengen. Specifiek kan zij van groot nut zijn bij

de vroegdiagnostiek van oncologische aandoeningen

alsmede ‘fine-tuning’ van de behandeling daarvan.

2.2.3 Digitalisering van processen

In de voorgaande paragrafen is al – expliciet dan wel

impliciet – stilgestaan bij ontwikkelingen die mogelijk

consequenties voor de organisatorische opzet van met

name de functiegroep beeldvormende technieken met

zich mee kunnen brengen. Niet zelden immers brengen

nieuwe onderzoeksmethoden nieuwe eisen met zich

mee aan voorbereiding, uitvoering en afwikkeling van

de verrichtingen. Ook keuzen in de clustering van

beeldvormende technieken en/of het in voorkomende

gevallen ten dele gedeconcentreerd realiseren van tot

de functiegroep behorende voorzieningen kan conse-

quenties hebben voor de (organisatie van de) inzet

van personeel en apparatuur. De belangrijkste actuele

ontwikkeling op het organisatorisch vlak betreft echter

de voortschrijdende digitalisering en automatisering

van de verzameling en verwerking van gegevens.

De toepassing van digitale technieken binnen de func-

tiegroep beeldvormende technieken heeft, in meer of

mindere mate, in de meeste ziekenhuizen reeds ingang

gevonden. Te denken valt aan digitale röntgencame-

ra’s, met consultatie op beeldscherm, digitale opslag

van afbeeldingen, bijvoorbeeld op CD- of DVD-rom

enz. De laatste jaren is echter een ontwikkeling in

gang gezet welke thans in een groot aantal zieken-

huizen ingang heeft gevonden en waarmee in recente

ontwerpen voor nieuwbouw standaard rekening wordt

gehouden, namelijk de implementatie van een zoge-

heten Picture Archiving and Communications System

(PACS). 

PACS-systemen zijn er in soorten en maten: de meest

veelomvattende gaan uit van een volledig digitale

procesvoering, vanaf de aanvraag voor, en inplanning

van een onderzoek, en de verzameling en presentatie

van relevante patiëntgegevens (labuitslagen, operatie-

verslagen e.d.), tot en met de rapportage aan de

aanvragend specialist en de opslag van de vergaarde

data in het (digitale) ziekenhuisarchief. PACS-

systemen kunnen dan ook niet los worden gezien van

elektronische ‘workflow’-systemen zoals het Radiologie

Informatie Systeem (RIS), elektronisch patiëntendos-

sier (EPD) en in algemene zin van de toenemende

digitalisering van het dataverkeer in de curatieve zorg

(ook buiten de muren van het ziekenhuis). 

De mogelijke gevolgen van implementatie van een

PACS voor de ‘workflow’ op de afdeling en voor de aard

en omvang van de ruimtebehoefte zijn ingrijpend. Zo

zal de behoefte aan (ruimtelijke voorzieningen voor)

personele inzet ten behoeve van ondersteunende func-

ties (afspraken, administratie, uitwerking van verslag-

legging) kunnen teruglopen. Ook zal de ruimtebe-

hoefte voor archivering van beeldmateriaal afnemen,

aangezien deze in principe geheel digitaal zal geschie-

den.1 Voorts komt informatie tijd- en plaatsonafhanke-

1 Overigens blijkt het in de praktijk zelden kosteneffectief om ook het bestaande röntgenarchief te digitaliseren. Hiervoor zal in de regel, in

ieder geval gedurende de wettelijke bewaartermijn, fysieke archiefruimte beschikbaar moeten blijven. Gezien de beperkte frequentie van raadple-

ging van het bestaande röntgenarchief, is het echter niet nodig dat deze ruimtelijk onderdeel uitmaakt van de functiegroep.
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lijk beschikbaar. Ook is allerminst ondenkbaar dat de

stroomlijning en versnelling van processen binnen de

functiegroep niet alleen zal leiden tot efficiencywinst,

maar ook tot toename van de productie.

Op het niveau van de productiecapaciteit van de

aanwezige apparatuur heeft de implementatie van een

PACS vooral aanmerkelijke consequenties voor de meer

traditionele, hoogvolume-röntgendiagnostiek (bucky

en thorax). De gemiddelde verrichtingsduur is hierbij

kort. Dit houdt in dat efficiency-verbeteringen die het

gevolg zijn van snellere verwerving, distributie en

opslag van beeldmateriaal, plaatsonafhankelijke

bewerking en verslaglegging, alsmede van het feit dat

zelden of nooit meer sprake is van ‘mislukte foto’s’, tot

een aanmerkelijke capaciteitsvergroting leiden. Bij

‘direct digital’-systemen moet – abstraherend van

andere beïnvloedende factoren – een jaarproductie per

diagnostiekruimte van 15.000 tot 25.000 verrichtingen

mogelijk zijn (tegenover maximaal circa 12.000 bij

gebruik van conventionele apparatuur). Teneinde de

toegenomen productiecapaciteit volledig te kunnen

benutten, dienen de verkeersstromen binnen de func-

tiegroep kritisch te worden bekeken. Met name is het

van belang te voorzien in voldoende, en voldoende

grote kleedruimten per diagnostiekruimte.

De introductie van PACS houdt een zeer aanzienlijke

toename van het dataverkeer in. Schattingen vanuit

het veld geven aan dat in een volledig gedigitaliseerde

ziekenhuisinformatieomgeving tot circa 50% van de

datastroom aan de functiegroep beeldvormende tech-

nieken is toe te rekenen. De ICT-infrastructuur en de

dataopslagcapaciteit van het ziekenhuis moeten hierop

berekend zijn.

2.2.4 Ontwikkelingen in productie

Op grond van beschikbare gegevensregistraties2 kan

worden geconcludeerd dat in de periode sinds circa

1993 sprake is geweest van een gestage stijging van

het aantal beeldvormende verrichtingen. De oorzaak

van deze stijging is – naast in de autonome groei van

de zorgvraag – met name gelegen in het meer alge-

meen beschikbaar komen van nieuwe beeldvormende

technieken.

Het aantal traditionele röntgenonderzoeken blijft

ongeveer gelijk, hetgeen duidt op een dalend aandeel

in de totale productie. Dit beeld wordt bevestigd door

het feit dat in de academische ziekenhuizen, waar

naar verwachting voorop gelopen wordt met de

ontwikkeling van nieuwe technieken, in dezelfde

periode sprake is van een aanmerkelijke daling van het

aantal röntgenverrichtingen. Ter nuancering moet wel

worden opgemerkt dat ook momenteel traditionele

röntgentechnieken ruim 2/3 van het totale aantal

verrichtingen binnen de functiegroepen beeldvormende

en nucleaire technieken uitmaken.

Het aantal echografische bepalingen is sterk toege-

nomen. Deze toename weerspiegelt de aanmerkelijke

verbeteringen op technologisch vlak die bij deze disci-

pline zijn gerealiseerd, met een aanmerkelijke verbre-

ding van het toepassingsbereik tot gevolg. Het gaat

hierbij in de onderhavige maatstaven om echografi-

sche bepalingen door radiologen binnen de functie-

groep beeldvormende technieken, inclusief mammo-

grafie (ook waar deze elders in het ziekenhuis is gesi-

tueerd). Echografie elders, bijvoorbeeld bij gynaeco-

logie en bij controle van zwangeren binnen en buiten

het ziekenhuis blijft buiten beschouwing.

CT-technieken zijn eind jaren ’80/begin jaren ’90 van

de vorige eeuw in algemene ziekenhuizen geïntrodu-

ceerd, waarna het aantal verrichtingen gestaag is

gegroeid. De meest recente cijfers laten een geaccen-

tueerder productiestijging zien, die mogelijk aan twee

factoren is toe te schrijven:

• de toepassing van vernieuwende technieken, met

name de zogeheten multi-slice CT’s, tot 64 slice-

apparatuur in de huidige praktijk. Hierdoor is veel

betere resolutie en 3D-beeldvorming mogelijk. Ook

brengt de snelheid van beeldvorming nieuwe

toepassingen, zoals CT-cardio-angiografie, binnen

bereik;

2 Het betreft de Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen (EJZ) die jaarlijks door Prismant wordt uitgevoerd, de in samenwerking met de NVZ vereniging

van ziekenhuizen en het RIVM ontwikkelde Jaarenquête Beeldvormende Diagnostiek (JBD), die vanaf 2001 als aanvulling op de EJZ wordt

gehouden, alsmede het door de Nederlandse Vereniging voor Radiologie sinds 1985 bijgehouden Radiologie Informatie Systeem. Samenvattingen

op macroniveau uit deze informatiebronnen staan vermeld op het door het RIVM in opdracht van VWS opgezette on-line Informatiesysteem

Medische Stralingstoepassingen (www.rivm.nl/ims). 
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• CT maakt inmiddels zodanig onderdeel uit van het

‘standaardpakket’ aan beeldvormende technieken

dat ook de kleinere (algemene) ziekenhuizen en

ziekenhuislocaties tot volledige implementatie

ervan zijn overgegaan.

De MRI-techniek heeft zich in de periode vanaf circa

1993 ontwikkeld van een beperkt, met name in acade-

mische centra en topklinische ziekenhuizen toegepaste

techniek tot een beeldvormende techniek die in de

meeste volledig geoutilleerde ziekenhuizen wordt

aangetroffen. Wel wordt in enkele kleinere zieken-

huizen en ziekenhuislocaties nog gebruik gemaakt van

faciliteiten elders of van mobiele MRI’s. 

Het aantal diagnostische nucleair-geneeskundige

verrichtingen vertoont in de genoemde periode een stij-

gende lijn. Voor de in vivo-diagnostiek geldt dat de

groei beperkter is dan op grond van uitsluitend de zorg-

vraag en de groei in diagnostische mogelijkheden zou

kunnen worden verwacht. De oorzaak kan deels gelegen

zijn in dynamiek en verschuivingen tussen nucleaire en

andere beeldvormende technieken. Voor bepaalde onder-

zoeken zijn – mede door verbeterde technieken –

adequate alternatieven in de vorm van CT, echografie en

MRI voorhanden gekomen. Uit oogpunt van veiligheid

en welbevinden van de patiënten kunnen deze alterna-

tieven – met name de beide laatstgenoemde in verband

met het ontbreken van stralingsbelasting – als

preferabel worden ervaren. In dit verband moet overi-

gens in gedachten worden gehouden dat door de

ontwikkelingen op het vakgebied, zoals de bereiding

van steeds specifiekere radiofarmaca, de stralingsbelas-

ting van individuele onderzoeken en behandelingen een

duidelijke neerwaartse lijn vertoont.

Het aantal nucleair-geneeskundige behandelingen is in

dezelfde periode vrijwel verdubbeld, mede door

uitbreiding van het aantal (palliatieve) oncologische

toepassingen. Benadrukt moet echter worden dat het

totale volume aan verrichtingen beperkt is (circa

6.000 behandelingen op jaarbasis).

2.2.5 Omvang van het functiepakket

De in de voorgaande paragrafen geschetste ontwikke-

lingen leiden er in samenhang toe dat verwachtingen

ten aanzien van de reëel haalbare productie per

diagnostiekruimte en in het verlengde hiervan van de

gewenste omvang van het functiepakket bij een

gegeven productieomvang en -karakteristiek – rekening

houdend met specifieke omstandigheden en toekomst-

gerichte flexibiliteit – aan verandering onderhevig

zijn. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van

referentiewaarden voor de productie in de onder-

scheiden typen diagnostiekruimte en wordt een indi-

catie gegeven van de mogelijke omvang van het func-

tiepakket voor ziekenhuizen van verschillende omvang.

2.2.6 Healing environment en evidence 
based design

Tegen de achtergrond van ontwikkelingen rond ’healing

environment’, ‘evidence based design’ en integrale

beoordelingscriteria is sprake van toenemende

aandacht voor belevingsgebonden aspecten van zorg-

gebouwen. Om de kwaliteit van een zorggebouw te

bepalen, kan niet worden volstaan met bouwkundig-

functionele en technische criteria, maar moet tevens

de belevingswaarde (‘impact’) van het gebouw in

ogenschouw worden genomen. Wetenschappelijk

onderzoek in met name de Verenigde Staten, maar ook

in Groot-Brittannië en Scandinavië, lijkt erop te wijzen

dat de kwaliteit/ ‘impact’ van de verblijfsomgeving een

aantoonbaar effect heeft op het welbevinden, en

daarmee wellicht ook op het genezingsproces. Voor

ruimtelijke voorzieningen voor beeldvormende en

nucleaire technieken houdt dit in dat ze bij voorkeur

zodanig worden ontworpen, dat ze herstelbevorderend

functioneren voor de patiënt en het welbevinden van

personeel ondersteunen. In gebouwontwerpen uit zich

dit onder andere in een duidelijke lay-out, heldere

routing en bewegwijzering, doordachte toepassing van

licht en ruimte, een passende buitenomgeving (voor

zover mogelijk) en een niet-geïnstitutionaliseerde

afwerking. 

Hoewel voortgaand wetenschappelijk onderzoek op het

vlak van ‘evidence based design’ hierin in de toekomst

mogelijk verandering zal brengen, is het nog niet

mogelijk om de ‘healing environment’-component in de

vorm van kwantificeerbare basiskwaliteitseisen onder-

deel van de bouwmaatstaven te laten zijn. In hoofd-

stuk 4 Bouwkundige concepten wordt op dit onderwerp

nader ingegaan.
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3 Basiskwaliteitseisen

3.1 Inleiding 

In de bouwmaatstaven algemeen ziekenhuis zijn de

basiskwaliteitseisen voor een ziekenhuis in algemene

zin beschreven, in het bijzonder met betrekking tot

bereikbaarheid, toegankelijkheid, flexibiliteit, ruimte-

lijke relaties en kwaliteit van de omgeving. Deze eisen

gelden, voor zover van toepassing, ook voor de beeld-

vormende en nucleaire technieken. 

In genoemde bouwmaatstaven komt ook de ligging van

de voorzieningen in het ziekenhuis als geheel aan de

orde.

In dit hoofdstuk zijn, in aanvulling daarop, de speci-

fieke basiskwaliteitseisen voor de beeldvormende en

nucleaire technieken vastgelegd op basis van de zorg-

inhoudelijke uitgangspunten die in het vorige hoofd-

stuk zijn beschreven. In het bijzonder gaat het

daarbij om basiskwaliteitseisen op het niveau van de

huisvesting en de condities (hoofdzakelijk hygiëni-

sche aspecten en bijzondere klimatologische eisen).

Dit laatste voorzover de bouwmaatstaven binnenmi-

lieu en installatietechniek in de zorgsector daar niet

in voorzien.

Voor eisen op het gebied van veiligheid en arbeids-

omstandigheden wordt (mede) verwezen naar regelge-

ving van derden, zoals het Bouwbesluit, de Arbo-wet

en het Besluit stralingsbescherming van de

Kernenergiewet. 

3.2.1 Toegankelijkheid vanuit verkeersruimten

Voor de beeldvormende en nucleaire technieken geldt

(behalve voor de kleedcabines) ten minste de eis van

rolstoeltoegankelijkheid voor ruimten waar patiënten

(moeten kunnen) komen; in beginsel zijn de onder-

zoek-/behandelkamers behorende tot beide functie-

groepen bovendien met een bed toegankelijk. In de

verkeersruimten waaraan deze kamers gelegen zijn,

moeten bedden elkaar kunnen passeren. 

Voor de toegang tot bedtoegankelijke ruimten moet

rekening worden gehouden met het indraaien van een

bed vanuit de aangrenzende verkeersruimte. In die

situaties is rekening te houden met een bed-opstel-

ruimte van ten minste 1,00 bij 2,30 m. 

Van de sanitaire voorzieningen voor patiënten is ten

minste een deel rolstoeltoegankelijk.

In tabel 3 zijn de basiskwaliteitseisen met betrekking

tot de toegankelijkheid van de beeldvormende en

nucleaire technieken samengevat, voor zover deze con-

sequenties heeft voor de breedte van ruimten of van

doorgangen naar ruimten. 

Niveauverschillen in genoemde voorzieningen moeten

zoveel mogelijk worden vermeden. Voor eisen ten

aanzien van het overbruggen van hoogteverschillen

wordt verder verwezen naar het Bouwbesluit.

Als bij het vervoer van bedpatiënten gebruik wordt

gemaakt van liften, moeten deze met een voorrangs-

besturing kunnen worden bediend. Voor liften ten

behoeve van het vervoer van patiënten bedragen de

inwendige afmetingen van de liftkooi ten minste 1,40

bij 2,40 m (beddenlift).

3.2.2 Omvang en situering van de ruimten

In tabel 4 zijn de voor de beeldvormende en nucle-

aire technieken geldende minimale nuttige opper-

vlakten per ruimte weergegeven. Daarnaast gelden

aanvullende basiskwaliteitseisen, die hieronder

worden beschreven.

Situering

• De situering van laboratoria voor nucleaire genees-

kunde voldoet aan het daaromtrent gestelde in de

3.2 Ruimtelijke functionaliteit
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Kernenergiewet, het daaruit voortvloeiende Besluit

stralingsbescherming, alsmede de betreffende gede-

legeerde regelgeving.

Onderzoek-/behandelkamers

• Onderzoek-/behandelkamers zijn zodanig gedimen-

sioneerd, dat voldoende ruimte aanwezig is voor de

behandelaar, een onderzoek-/behandeltafel, appara-

tuur, het manoeuvreren met een tillift of een

rolstoel en voor het in en uit de kamer rijden van

een bed dan wel stretcher of brancard, voorzover

van toepassing.

• Elke onderzoek-/behandelkamer beschikt over een

wastafel.

omschrijving van de ruimte minimumeis

vrije breedte verkeersruimten (tussen de leuningen): 

in geval van beddentransport 2,15 m

idem, daar waar bedden moeten kunnen draaien 2,40 m

in geval van alleen rolstoelverkeer 1,60 m

vrije doorgangsbreedte bedtoegankelijke ruimten 1,10 m 

(met name onderzoek-/behandelkamers)

vrije doorgangsbreedte naar rolstoeltoegankelijke ruimten 0,85 m

Tabel 3 Basiskwaliteitseisen toegankelijkheid

Tabel 4 Basiskwaliteitseisen ruimtebehoefte 

omschrijving van de ruimte minimale nuttige 

oppervlakte in m2 opmerkingen

beeldvormende technieken 

diagnostiekruimte mammografie 14

diagnostiekruimte echografie 20

diagnostiekruimte doorlichting, resp. bucky 26

diagnostiekruimte algemene resp. cardio-angiografie

diagnostiekruimte computertomografie (CT) 26

diagnostiekruimte kernspintomografie (MRI)

voorbereidingsruimte 12

kleedcabine 2 4 m2 indien rolstoeltoegankelijk

röntgentoilet 3 5 m2 indien rolstoeltoegankelijk

nucleaire technieken

voorbereidings-/ toedieningsruimte 12

meetkamer met gammacamera 25

inspanningsruimte 25

patiëntendouche 4 i.v.m. inspanningsonderzoek

patiëntentoilet (gecontamineerd) 5 

sluis met decontaminatiedouche 5

kleedcabine 2 4 m2 indien rolstoeltoegankelijk

}
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• Onderzoek-/behandelkamers grenzen aan een

verkeersluwe gang.

Sanitaire voorzieningen

• Een deel van de sanitaire voorzieningen voor

patiënten is rolstoeltoegankelijk. Dat geldt ook

voor röntgentoiletten; deze moeten bovendien

vanuit of via een kleedcabine toegankelijk zijn. 

Kleedruimten

• Bij de diagnostiekruimte(n) voor algemene of

cardio-angiografie is een ruimte aanwezig waar

personeel steriele kleding kan aantrekken en de

handen kan wassen.

Voor basiskwaliteitseisen inzake de technische voor-

zieningen wordt verwezen naar de bouwmaatstaven

binnenmilieu en installatietechniek in de zorgsector.

Voor ruimten waar sprake is van interventie-

angiografie, alsmede van andere vormen van inter-

ventieradiologie waarbij geen inhalatieanesthetica

wordt toegepast, gelden in aanvulling daarop de

volgende basiskwaliteitseisen.

• Diagnostiekruimten voor algemene en cardio-

angiografie, alsmede diagnostiekruimten waar

andere vormen van interventieradiologie plaats-

vinden (met uitzondering van de ruimten waar

inhalatieanesthetica worden toegediend, zie

hierna) zijn uitgerust met een mechanisch ventila-

tiesysteem; 

• het minimale buitenluchtaandeel bedraagt 100

m3/h per persoon;

• het eindfilter is van klasse F9.

• Indien sprake is van interventieradiologie waarbij

toepassing van inhalatieanesthetica wél aan de

orde is, dient te worden voldaan aan de dienaan-

gaande van toepassing zijnde Arbo-eisen. Deze

zijn onder andere weergegeven in de bouwmaat-

staven operatieafdeling.

• Uit privacy-overwegingen is aandacht geboden

voor geluidisolerende maatregelen tussen de

onderzoek-/behandelruimten enerzijds en de

kleedcabines respectievelijk de beddensluizen

anderzijds.

• Een röntgentoilet is voorzien van een gescheiden

barium-opvangmogelijkheid. 

• De installaties voor medische gassen worden gedi-

mensioneerd aan de hand van een inventarisatie

van apparatuur en afnamepunten.

• Er moet een gescheiden net voor de afvoer van

radioactief afvalwater aanwezig zijn. Onder tussen-

plaatsing van halfwaardetanks kan dit afvoernet

worden aangesloten op de binnenriolering. De

systemen moeten voldoen aan de richtlijnen van de

Inspectie Milieuhygiëne van VROM.

3.4 Flexibiliteit

Gelet op de in hoofdstuk 2 geschetste ontwikkelingen

in de ziekenhuiszorg is het van belang dat in nieuw te

realiseren voorzieningen voor de beeldvormende en

nucleaire technieken voldoende bouwkundige flexibili-

teit wordt ingebouwd om tijdig in te kunnen spelen op

ontwikkelingen en wijzigingen in de zorgvraag. Dat

houdt in dat deze voorzieningen in beginsel relatief

eenvoudig en tegen geringe kosten uit te breiden én

aan te passen zijn. 

Uit een oogpunt van flexibiliteit verdient het daarom

aanbeveling waar mogelijk uit te gaan van een

standaardisatie van de afmetingen van de diverse ruim-

telijke voorzieningen. Ook verdient het aanbeveling

verschillen in de opzet van deze voorzieningen zoveel

als mogelijk te beperken, zonder dat de functionaliteit

van individuele ruimten in het gedrang komt. 

Ook in het ontwerp van de installaties is het wenselijk

met een mogelijke herbestemming van ruimten reke-

ning te houden, bijvoorbeeld door het opnemen van

loze leidingen en wandgoten, enige over-

dimensionering van de capaciteit van installaties en

mogelijkheden voor extra aansluitpunten.

Dat betekent dat in alle gevallen sprake moet zijn van

flexibel, aanpasbaar bouwen. Bij het indienen van een

aanvraag wordt de initiatiefnemer verzocht aan te

3.3 Technische voorzieningen (condities) 
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geven in welke mate van flexibiliteit sprake is.

Met name elektrische verdeelinrichtingen van medische

zorgbehandeling moeten voldoende reservecapaciteit

hebben om toekomstige uitbreidingen met bijvoor-

beeld een extra MRI-apparaat mogelijk te maken.

Voor een nadere beschouwing over aspecten van flexi-

biliteit wordt verwezen naar de bouwmaatstaven alge-

meen ziekenhuis.
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4 Bouwkundige concepten

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van praktijkvoor-

beelden geïllustreerd op welke wijze de in hoofdstuk 3

beschreven basiskwaliteitseisen ten aanzien van de

huisvesting en de condities zijn of worden verwerkt in

nieuwbouwplannen voor de beeldvormende en nucle-

aire technieken.

In bijlage 2 wordt in de vorm van tabellen een indi-

catie gegeven van (de opbouw van) de ruimtebehoefte

voor deze functiegroepen, die gebaseerd is op de

recente adviespraktijk.

De functiegroep beeldvormende technieken (exclusief

nucleaire technieken) maakt deel uit van de hoofd-

functiegroep onderzoek en behandeling. De functie-

groep wordt gekenmerkt door een groot aantal

verkeersbewegingen, zowel van patiënten als van

personeel en materiaal. Met name is sprake van een

omvangrijke poliklinische patiëntenstroom. Om deze

reden heeft situering op de begane grond, c.q. het

niveau van de hoofdingang, op niet te grote afstand

van die hoofdingang, de voorkeur.

Opzet beeldvormende technieken

De aard van de vereiste bouwkundige voorzieningen,

de noodzaak om dure apparatuur voldoende te

benutten en overwegingen met betrekking tot de effi-

ciënte inzet van personeel hebben ertoe geleid dat de

huidige praktijk overwegend een geconcentreerde

opzet van de functiegroep beeldvormende technieken

te zien geeft. Deze overwegingen lijken van zodanig

gewicht dat ook voor de toekomst geen vérgaande

deconcentratie van in ieder geval de kernfuncties van

de functiegroep te verwachten valt. De aanwezigheid

van diagnostische voorzieningen op een andere locatie

dan het kernziekenhuis is denkbaar (en wordt in de

praktijk waargenomen), maar er zal sprake moeten zijn

van een minimale kritische massa aan verrichtingen

om een min of meer rendabele exploitatie mogelijk te

maken.

Waar deconcentratie van functies in specifieke gevallen

wenselijk wordt geacht, dragen recente technologische

ontwikkelingen, vooral op het gebied van communi-

catie en dataoverdracht, er overigens wel aanmerkelijk

toe bij dat dit makkelijker dan voorheen kan worden

gerealiseerd.

Belevingswaarde

De afdelingen worden meestal primair ingericht op

basis van bovengenoemde functionele uitgangspunten.

Daarnaast dient binnen deze randvoorwaarden

aandacht besteed te worden aan de optimalisering van

de belevingswaarde voor zowel de bezoekende

patiënten als de medewerkers van de afdeling zelf.

Waar het eerder genoemde situeren van de afdelingen

met hoge bezoekersaantallen nabij de hoofdingang van

het ziekenhuis voordelen biedt ten aanzien van de

omvang van de verkeersstromen door het ziekenhuis,

zal de ligging van de onderzoekkamers met de hoogste

productie aan het begin van de afdeling zelf bijdragen

aan een rustiger werkomgeving binnen de afdeling

door de minimalisatie van het verkeer. Vanuit het

perspectief van de patiënt is het wenselijk dat even-

tuele verschillende onderzoeken zoveel mogelijk in

dezelfde of aangrenzende ruimten kunnen plaats-

vinden, hiermee wordt tevens het verkeer over de afde-

ling verder gereduceerd. Voor de wachtruimten, waar

de patiënten relatief veel tijd zullen doorbrengen,

geldt dat door goede vormgeving en inrichting aange-

name verblijfsplekken gecreëerd dienen te worden.

Aandacht voor een duidelijke informatievoorziening

naar de patiënten toe kan bijdragen aan het gevoel

van welbehagen. Bovenstaande aspecten gelden even-

eens voor de opzet en inrichting van de afdeling

nucleaire technieken.

4.2 Positionering binnen de ziekenhuisorganisatie
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Situering en functionele relaties beeldvormende

technieken

De functiegroep beeldvormende technieken functio-

neert ten behoeve van en onderhoudt derhalve nauwe

relaties met een aanzienlijk aantal functiegroepen

binnen de hoofdfunctiegroep onderzoek en behande-

ling. De meest cruciale relatie is die met de spoed-

eisende hulp (SEH). Normaliter wordt situering van

deze functies in elkaars onmiddellijke nabijheid nood-

zakelijk geacht. Waar dit om moverende redenen niet

mogelijk is, is gebruikelijkerwijs sprake van de aanwe-

zigheid van in ieder geval röntgendiagnostische voor-

zieningen op de spoedeisende hulp, in topklinische

omgevingen incidenteel ook van de aanwezigheid van

meer gespecialiseerde diagnostische apparatuur, zoals

een CT-scanner. Naar aanleiding van beleidsmatige

ontwikkelingen op het gebied van de (borging en

aansturing van de) acute zorg, zullen in de toekomst –

afhankelijk van het voorzieningen- en productieniveau

van de betreffende SEH – mogelijk concrete eisen

worden gesteld aan de aanwezigheid van beeldvor-

mende apparatuur op de SEH.

Voorts is een goede situering van belang ten opzichte

van de spreekuurafdeling en de voorzieningen voor

algemeen orgaanfunctieonderzoek. Dit onder meer met

het oog op een compacte, logische opzet in het licht

van het thans opgeld doende model van ‘one stop

shopping’, waarbij (poliklinische) patiënten tijdens

één bezoek aan het ziekenhuis verschillende onder-

zoeken en eventueel behandelingen ondergaan. 

Een belangrijke functionele relatie bestaat verder met

de operatieafdeling. Deze maakt tevens een snelle

onderlinge verbinding en met de voorzieningen voor

high care en intensive care wenselijk. Overigens volgen

deze relaties in de ontwerppraktijk logischerwijs uit de

primaire relaties tussen SEH en beeldvormende tech-

nieken, SEH en operatieafdeling, en tussen operatieaf-

deling en special care.

Pre-operatieve beeldvormende bepalingen op de opera-

tieafdeling worden over het algemeen verricht met

behulp van zogenaamde C-bogen, waarin diagnostische

apparatuur is gemonteerd. 

De eigenlijke interventieradiologie vindt momenteel

vooral plaats in het kader van de angiografie, waar-

binnen overigens wel een aanmerkelijke verbreding

van het toepassingsbereik waarneembaar is. 

In de huidige praktijk wordt voor interventieangio-

grafie meestal gebruik gemaakt van de binnen de

functiegroep aanwezige ruimtelijke voorzieningen voor

angiografie. Incidenteel, vooral in grotere zieken-

huizen, worden binnen het operatiecomplex ruimten

specifiek voor interventieangiografie aangetroffen. 

Bij traditionele interventieangiografie wordt geen

gebruik gemaakt van inhalatieanesthetica. Opgemerkt

wordt dat, indien (binnen de functiegroep beeldvor-

mende technieken of anderszins) ruimten worden

geprogrammeerd voor interventieradiologie waarbij wel

sprake is van toepassing van inhalatieanesthetica,

deze moeten voldoen aan de daarvoor geldende Arbo-

eisen. Hiervoor wordt verwezen naar de bouwmaat-

staven operatieafdeling. 

Nucleaire technieken

Ook de functiegroep nucleaire technieken maakt deel

uit van de hoofdfunctiegroep onderzoek en behande-

ling. Ze is zorginhoudelijk verwant aan en onderhoudt

nauwe functionele relaties met de overige beeldvor-

mende technieken. Deze nauwe samenhang resulteert

echter niet noodzakelijkerwijs in situering in elkaars

(onmiddellijke) nabijheid. In de beoordelingspraktijk

worden ook situeringen van de functiegroep nucleaire

technieken elders binnen het ziekenhuiscomplex

aangetroffen. Een reden hiervoor kan zijn gelegen in

de aanvoer van specifiek voor deze functiegroep

bestemd materiaal. Dit maakt het noodzakelijk dat de

situering van laboratoriumfaciliteiten in overeenstem-

ming is met de Kernenergiewet en de daarvan afge-

leide regelgeving. Aangezien nucleaire technieken voor

een belangrijk deel worden ingezet bij de diagnostiek

en behandeling van oncologische aandoeningen, kan

situering in samenhang met voorzieningen voor radio-

therapie (indien aanwezig) en/of de poli oncologie in

de rede liggen. Bij de onderlinge situering van beeld-

vormende en nucleaire technieken kunnen voorts de

inrichting van de ziekenhuisorganisatie en de werkre-

latie tussen de betrokken en andere specialisten-

maatschappen een rol spelen.

De functiegroep nucleaire technieken kent voorts

belangrijke functionele relaties met de spreekuur-

afdeling en met het laboratorium voor klinische

chemie. Deze leiden evenwel niet noodzakelijkerwijs

tot situering in elkaars nabijheid. Wat de belevings-

waardeaspecten betreft, wordt verwezen naar hetgeen

bij beeldvormende technieken is opgemerkt.
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Aan voorzieningen waar ioniserende straling of radioac-

tief materiaal wordt gebruikt, worden krachtens het

Besluit stralingsbescherming van de Kernenergiewet

specifieke afwerkings- en veiligheidseisen gesteld. Om

deze reden en vanwege de voornoemde voor de te

gebruiken apparatuur noodzakelijke bouwkundige en

installatietechnische voorzieningen, zijn beeldvormende

en nucleaire technieken te beschouwen als relatief

‘harde’ functies. Toch is voldoende gebruiksflexibiliteit

noodzakelijk om de ten gevolge van technologische en

zorginhoudelijke ontwikkelingen veranderende ruimtebe-

hoefte voor de verschillende technieken te kunnen

accommoderen. Een van de mogelijkheden om deze

flexibiliteit in te bouwen, is het uitvoeren van diagnos-

tiekruimten in gestandaardiseerde maatvoering en tech-

nische equipage, zodat ze desgewenst met minimale

ingrepen kunnen worden herbestemd. 

Niet-patiëntgebonden functies

Met betrekking tot de huisvesting van de niet-patiënt-

gebonden functies voor de functiegroep bestaat geen

eenduidig beeld. De voortschrijdende toepassing van

ICT in ziekenhuizen maakt dat de onmiddellijke nabij-

heid van ondersteunende functies niet meer vanzelf-

sprekend is. Het zijn met name keuzen op het niveau

van de inrichting van de ziekenhuisorganisatie die

bepalen of wordt geopteerd voor clustering van onder-

steunende functies met die voor andere functiegroe-

pen, situering van ondersteunende functies bij de be-

treffende kernfuncties, of een nog andere situering.
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4  spoedeisende hulp (SEH)

Lay-out van de afdeling beeldvormende technieken

De geïntegreerde afdeling is op de begane grond gesitueerd, goed bereikbaar voor het publiek. De diagnostiekruimten zijn func-

tioneel geclusterd. De cluster waar de hoogste productie (buckyruimten) plaatsvindt, ligt nabij de hoofdingang en de centrale hal

van het ziekenhuis. Hoogspecialistische functies (MRI, CT en gammakamers) zijn centraal gelegen, waardoor een verkeersluwe

afdeling ontstaat. Werkkamers en ruimten voor het personeel liggen verspreid over de afdeling.

Door de situering van de ruimten met omvangrijke, zware apparatuur aan de gevels en op de begane grond, zullen bij plaatsing en

toekomstige vervanging de werkzaamheden en bouwkundige ingrepen beperkt kunnen blijven.

Afb. 1  
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Relatie met de SEH

De afdeling beeldvormende technieken is annex aan de SEH gelegen. Dit maakt een snelle toegang tot de aldaar gesitueerde

buckyruimte mogelijk. Ook andere diagnostiekruimten, zoals de CT, zijn vanaf de SEH goed bereikbaar.
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Clustering van hoogvolumeruimten

Door de situering van veel activiteit genererende functies, zoals de buckyruimten, aan de buitenzijde van de afdeling en nabij de

hoofdentree van het ziekenhuis wordt de patiëntenrouting geoptimaliseerd en wordt tevens onnodig verkeer over de afdeling tot

een minimum teruggebracht. De gespecialiseerde functies hebben een plek verderop binnen de afdeling.

Afb. 1b  
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Opzet met een dubbele corridor

De diagnostiekruimten bevinden zich tussen een publieksgedeelte, dat vanuit de centrale toegang bereikbaar is, en een gang voor

‘back office’-activiteiten. Ook hier zijn de ruimten met de hoogste productiviteit direct bij de toegang gesitueerd. 

Bij deze opzet bestaat de mogelijkheid tot inpandige uitbreiding door verdringing van ‘zachte’ functies (zoals kantoorfuncties).

Afb. 2

3 4 1

1  nucleaire geneeskunde
2  hoogvolume: bucky / doorlichting
3  hooggespecialiseerd: MRI / CT / angio
4  mogelijk verdringbaar: archief, administratie

2

Compacte opzet, afdelingsgewijze organisatie

De afdeling kent een duidelijke, heldere structuur. De clusters zijn per functie gegroepeerd. De afdeling nucleaire geneeskunde is

gescheiden van de beeldvormende technieken. Tussen de afdelingen ligt een zone met verdringbare functies, waar inpandige

uitbreiding mogelijk is. 

Afb. 3
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vide

1  publiekszone met wachtruimten
2  diagnose-/behandelzone
3  'backoffice'-zone, kenniscentrum

Scheiding publiek, diagnose en ‘back office’

In deze opzet is sprake van een lineaire structuur, er zijn 3 zones, één publiekszone met verkeersruimten en wachtruimten, een

zone voor behandeling en diagnose en een (niet-specifiek) ‘back office’-gebied ofwel kenniscentrum.

Om een zo kort mogelijke procesgang van de patiënt te realiseren, is gekozen voor een thematische clustering. Zo is ten behoeve

van mammografieonderzoek een unit gerealiseerd met zowel röntgen- als echoruimte met interne verbindingsmogelijkheden. 

Afb. 5
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angiocardiografie gard.
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dig. subtr. angiografie

dig. subtr. angiografie

2

3

1  hoofdverkeersgang
2  binnenplein / wachtruimte
3  diagnostiekruimte

Pleinopzet

De clusters zijn gegroepeerd naar techniek, en per cluster georganiseerd rondom een binnenpleintje/wachtruimte, voor patiënten

benaderbaar vanaf een hoofdverbindingsroute.

Afb. 6

universeelkamer

universeelkamer

Universeelruimte

Door enkele diagnostiekruimten niet aan een specifieke functie toe te wijzen, kan beter op toekomstige ontwikkelingen worden

ingespeeld. Dit kan leiden tot enige mate van overdimensionering voor bepaalde functies.

Afb. 7
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5 Financiële aspecten 

In de bouwmaatstaven algemeen ziekenhuis (de zoge-

heten paraplumaatstaf), waarin de samenhang tussen de

maatstaven voor de verschillende ziekenhuisfuncties is

aangegeven en de basiskwaliteitseisen zijn beschreven

op het niveau van het ziekenhuis als geheel, is uiteen-

gezet op welke wijze het investeringskostenkader voor

de nieuwbouw van een ziekenhuis wordt bepaald en hoe

daar in de praktijk mee wordt omgegaan.

Het investeringskostenkader voor de nieuwbouw van een

ziekenhuis wordt bepaald door twee grootheden, de

normatieve vloeroppervlakte en de nieuwbouwprijs per

m2. Voor beide grootheden zijn in de Regeling bouw-

maatstaven kengetallen opgenomen. 

De in de Regeling opgenomen nieuwbouwprijs per m2

betreft een gemiddelde, waarin zowel de dure m2

(bijvoorbeeld voor de operatieafdeling, laboratoria) als

de goedkope m2 (bijvoorbeeld voor kantoorvoorzie-

ningen) zijn opgenomen. 

In de specifieke maatstaven met basiskwaliteitseisen

voor de verschillende ziekenhuisfuncties zijn de gedif-

ferentieerde kostennormen voor de betreffende func-

ties opgenomen. Deze gedifferentieerde kostennormen

kunnen als uitgangspunt dienen in situaties waarin

een ziekenhuisorganisatie voornemens is om alleen

bepaalde ziekenhuisfuncties in nieuwbouw te reali-

seren.

De normatieve kosten voor de nieuwbouw van voorzie-

ningen voor beeldvormende technieken liggen 20%

hoger dan de in de Regeling opgenomen kostennorm

voor de nieuwbouw van een algemeen ziekenhuis als

geheel. 

De normatieve kosten voor de nieuwbouw van voorzie-

ningen voor nucleaire technieken liggen 10% hoger

dan de in genoemde Regeling opgenomen kostennorm.

In beide gevallen zijn de kosten voor infrastructurele

voorzieningen inbegrepen.

Deze kostennormen zijn indicatief. Zij vormen ener-

zijds een referentiekader voor de opbouw en beoor-

deling van de bouwkosten van een nieuwbouwplan van

een ziekenhuis, anderzijds een referentiekader voor die

situaties waarin een ziekenhuisorganisatie een be-

paalde ziekenhuisfunctie in nieuwbouw wil realiseren.

De kostennormen worden jaarlijks via de Bouw-

kostennota aangepast.

De onderhavige bouwmaatstaven leiden op macroni-

veau niet tot hogere kosten.
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Bijlage 1  Indicatie productiewaarden en 
omvang functiepakket

Eerste grondslag voor de bepaling van de gewenste

omvang van het functiepakket bij nieuwbouw vormt de

mede aan de hand van historische gegevens opge-

stelde verwachting ten aanzien van het toekomstige

activiteitenniveau van het ziekenhuis. Hieruit kan een

verwachting worden afgeleid voor de toekomstige

productie van de functiegroep. Deze zal zijn gebaseerd

op (extrapolatie van) historische productiegegevens en

spiegeling aan ‘benchmark’-gegevens – bijvoorbeeld

verkregen uit registraties van beroepsverenigingen en

onderzoeksinstituten. De productieverwachting kan

worden vertaald naar een toekomstig functiepakket.

In tabel 5 zijn indicatieve referentiewaarden vermeld

voor de optimaal te verwachten productie per diagnos-

tiekruimte. Bij de samenstelling van deze tabel is

uitgegaan van de volgende aannamen:

• gebruik wordt gemaakt van thans nieuw verkrijgbare

apparatuur. Specifiek wordt uitgegaan van de

aanwezigheid van volledig digitale bucky-appara-

tuur (‘direct digital’-systemen);

• een PACS-systeem is aanwezig;

• er is sprake van een ‘gemiddelde’ mix van typen

verrichtingen zoals uitgedrukt in de door de

Nederlandse Vereniging voor Radiologie gehanteerde

‘Sanders-punten’;

• tevens is sprake van een ‘gemiddelde’ demografische

opbouw van de patiëntenpopulatie;

• aan de hand van de ‘Sanders-punten’ is per type

diagnostiekruimte een gemiddelde tijdsduur per

verrichting gegeven;

• per type diagnostiekruimte is een optimaal haalbare

productieve bedrijfstijd berekend, uitgaande van

thans gebruikelijke openingstijden voor planbare

verrichtingen.

De in tabel 5 opgenomen referentiewaarden gaan uit

van volledige benutting van de productiecapaciteit van

de apparatuur voor een gemiddelde verrichtingenmix,

binnen de thans gebruikelijke bedrijfstijden. Bij

verlenging van de bedrijfstijd zouden hogere produc-

tiecijfers mogelijk zijn, in lijn met het gestelde in het

in opdracht van het Bouwcollege door de Universiteit

van Maastricht uitgevoerde onderzoek naar de effecten

van bedrijfstijdverlenging in ziekenhuizen. Mede als

gevolg van de (geleidelijke) introductie van marktwer-

king in de curatieve zorg zou verwacht kunnen worden

dat langs de lijn van bedrijfstijdverlenging in de

toekomst een verdere rationalisering en optimalisering

in het gebruik van voorzieningen voor beeldvormende

technieken in een ziekenhuis zal plaatsvinden.

In sommige gevallen moet rekening worden gehouden

met een lagere dan optimale productie per ruimte:

• bij decentraal gesitueerde voorzieningen – bijvoor-

beeld een röntgenkamer op de spoedeisende hulp of

diagnostiekruimten op een satellietlocatie, zeker

waar tevens een beschikbaarheidsfunctie meespeelt;

• ruimten waar met name nieuwe, experimentele

en/of hoogspecialistische verrichtingen worden

uitgevoerd. Naast een mogelijk langere voorberei-

dings- en doorlooptijd van de onderzoeken, kan ook

hier sprake zijn van een beschikbaarheidscompo-

nent;

• meer in algemene zin kan sprake zijn van een over-

vertegenwoordiging (ten opzichte van het landelijk

gemiddelde voor vergelijkbare ziekenhuizen) in het

verrichtingenpakket van relatief complexe en/of

tijdsintensieve bepalingen, tot uitdrukking komend

in een wezenlijk andere verhouding tussen Sanders-

punten en aantallen verrichtingen;

• een ongunstige verhouding tussen productieomvang

en functiepakket, zodat optimale benutting van alle

diagnostiekruimten niet mogelijk is. Wanneer

bijvoorbeeld sprake is van een reële productie-

verwachting van 5.000 MRI’s, zal dit normaliter
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aanleiding geven tot het programmeren van twee

diagnostiekruimten, waarbij echter één van de

twee, in ieder geval in eerste instantie, niet

volledig wordt benut;

• functioneren in de opstartfase, wanneer sprake is

van een voor het ziekenhuis nieuwe beeldvormende

techniek.

Met gebruikmaking van de in tabel 5 genoemde refe-

rentiewaarden zouden – rekening houdend met de

bovengenoemde factoren en ruimte voor enige groei

– voor ziekenhuizen van verschillende omvang de in

tabel 6 vermelde functiepakketten als logisch kunnen

worden beschouwd. Met nadruk zij opgemerkt dat de

in deze tabel vermelde waarden slechts moeten

worden beschouwd als een indicatie, waartegen de

concrete omstandigheden van een individueel bouw-

plan kunnen worden afgezet. In de tabel is bijvoor-

beeld uitgegaan van een gemiddelde distributie van

verrichtingen in termen van technieken en Sanders-

punten en is geabstraheerd van mogelijke regionale

functiedifferentiatie, de aanwezigheid van bijzondere

hoogspecialistische functies of juist het ontbreken

van functies enz. Om deze reden ontbreken in de

tabel referentiewaarden voor zeer grote, topklinische

ziekenhuizen en voor zeer kleine ziekenhuizen/

ziekenhuislocaties. Waar het functieprofiel van een

ziekenhuis bijzondere eisen stelt aan de ruimtebe-

hoefte voor de functiegroep beeldvormende tech-

nieken ligt het in de rede dat deze op eigen merites

worden geanalyseerd.

Op hoofdlijnen kunnen voor de nucleaire technieken

op grond van de productieomvang naar functiepakket

drie typen afdelingen worden onderscheiden:

• kleine afdelingen, met één meetkamer (tot 1.500

in vivo-onderzoeken per jaar). In een ziekenhuis

met een dergelijke afdeling vinden over het alge-

meen tevens ongeveer 10.000 in vitro-bepalingen

per jaar plaats (al dan niet in organisatorische zin

ondergebracht bij het laboratorium voor klinische

chemie);

• middelgrote afdelingen, met twee meetkamers (tot

3.000 in vivo-onderzoeken per jaar). In een zieken-

huis met een dergelijke afdeling vinden over het

algemeen tevens ongeveer 25.000 in vitro-bepa-

Tabel 5 Referentiewaarden optimumproductie per diagnostiekruimte *

type diagnostiekruimte gemiddelde tijd per haalbare productieve tijd in range optimumwaarde 

verrichting in minuten uren per jaar ** productie per jaar in 

aantal verrichtingen ***

bucky (incl. thorax) 6 1.800 15.000 – 20.000

doorlichting 30 1.800 2.750 – 3.250

mammografie 30 1.800 3.250 – 3.750

angiografie 30 1.800 3.250 – 3.750

cardio-angiografie 30 1.800 3.250 – 3.750

echografie 20 1.800 4.750 – 5.250

CT 20 1.950 5.750 – 6.250

MRI 30 1.950 3.250 – 3.750

PET/CT 45 1.875 2.000 – 2.750

* Voor de samenstelling van deze tabel en van tabel 5 is mede gebruik gemaakt van gegevens verstrekt door Philips Medical

Systems Nederland.

** Voor bucky, doorlichting, mammografie, (cardio-)angiografie en echografie is op basis van ervaringscijfers voor de productieve

tijd uitgegaan van 250 werkdagen per jaar, 9 uur per dag en 80% bezetting. Voor CT en MRI is uitgegaan van 240 werkdagen

per jaar, 9 uur per dag en 90% bezetting. De productieve tijd voor PET/CT ligt tussen deze twee waarden.

*** Door middel van het aangeven van een zekere bandbreedte wordt rekening gehouden met kleinere te verwachten variaties in

verrichtingenmix en bedrijfsomstandigheden.
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lingen per jaar plaats (al dan niet in organisatori-

sche zin ondergebracht bij het laboratorium voor

klinische chemie);

• een grote afdeling, met drie meetkamers (meer dan

3.000 in vivo-onderzoeken per jaar). In een zieken-

huis met een dergelijke afdeling vinden over het

algemeen tevens ongeveer 40.000 in vitro-bepa-

lingen per jaar plaats (al dan niet in organisatori-

sche zin ondergebracht bij het laboratorium voor

klinische chemie).

De richtwaarde van circa 1.500 verrichtingen per meet-

kamer op jaarbasis stemt overeen met de norm die

door de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Ge-

neeskunde (NVNG) wordt gehanteerd.

Bij deze classificatie moet in gedachten worden

gehouden dat bij (zeer) grote afdelingen sprake kan

zijn van ruimtelijke voorzieningen ten behoeve van

PET-diagnostiek en in toenemende mate van PET-/CT-

apparatuur en/of andere combinatietechnieken. Ook is

mogelijk dat op dergelijke afdelingen hoogspecia-

listische onderzoeken en behandelingen en/of pro-

ductie van radiofarmaca ten behoeve derden plaats-

vinden, die extra eisen stellen aan de aanwezige ruim-

telijke voorzieningen. Waar dit het geval is, ligt het in

de rede dat de resulterende ruimtebehoefte op eigen

merites wordt beoordeeld.

Tabel 6 Mogelijke omvang functiepakket beeldvormende technieken voor ziekenhuizen van 
verschillende omvang

functie categorie A categorie B categorie C categorie D

70.000-90.000 105.000-125.000 140.000-175.000 190.000-230.000

adherente inw. adherente inw. adherente inw. adherente inw.

bucky * 2 3 3 4

thorax

doorlichting 1 1 1 1

angio/interventies** 1 1

mammografie 1 1 1 2

CT 1 1 1 - 2 2

MRI 1 1 2 2

echografie 1 2 3 4

apparatuur op - - 1 - 2 2

SEH/trauma***

* Uit oogpunt van efficiënte benutting van apparatuur zal het meestal de voorkeur hebben om thorax- en overige röntgen-

diagnostiek ruimtelijk te combineren door de toepassing van apparatuur met dubbele detectoren of (automatisch) verstelbare

detectoren. Bij hoge volumes aan thoraxverrichtingen (vanaf circa 20.000 verrichtingen per jaar) kan het zinvol zijn een sepa-

rate ruimte voor thoraxdiagnostiek te bestemmen.

** Gecombineerde doorlichtings- en angiostatieven zijn thans algemeen verkrijgbaar en kunnen bij lagere productievolumes

bijdragen aan het efficiënte gebruik van apparatuur. Met angio worden zowel coronaire als overige angiografische verrichtingen

bedoeld.

*** In grotere ziekenhuizen kan de zorgvraag voor met name acute en urgente verrichtingen aanleiding geven diagnostische voorzie-

ningen op de spoedeisende hulp te programmeren. Meestal zal het hier gaan om bucky-apparatuur, in een meer topklinische

setting mogelijk ook om CT-apparatuur.
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Bijlage 2 Resumé ruimtebehoefte

Tabel 7 Mogelijke ruimten beeldvormende technieken

In de tabellen 7 en 8 is een overzicht gegeven van de mogelijke ruimtebehoefte voor voorzieningen voor beeld-

vormende en nucleaire technieken. De onder ‘standaard’ vermelde nuttige oppervlakten zijn niet normatief

bedoeld, maar geven een indicatie voor het bepalen van het investeringsbudget.

omschrijving van de ruimte: nuttige oppervlakte in m2 opmerkingen

standaard basiskwaliteitseis

algemene voorzieningen ca. 34 m2 per diagnostiekruimte

(incl. sanitair personeel)

wacht- en rustruimten, toiletten patiënten 10 /diagn.

receptie/ administratie/ archief             16 /diagn. incl. overdracht/ demonstratie/ 

presentatie

werk- en overige ruimten medewerkers   

voorbereidingsruimte colononderzoek   14 12

personeelsvoorzieningen (excl. toiletten en 4 /diagn.

douches; incl. kleedruimten angio-onderzoek)

opslagruimten e.d. 2 /diagn.

diagnostiek ca. 46 m2 per diagnostiekruimte

(gemiddeld)

doorlichting, resp. bucky 40-45 m2 per diagnostiekruimte

diagnostiekruimte 30-35 26

schakelruimte 4 per diagnostiekruimte

kleedcabines 6 3 per diagnostiekruimte

mammografie 20 m2 per diagnostiekruimte

diagnostiekruimte 16 14

kleedcabines 4 2 per diagnostiekruimte

algemene en cardio-angiografie 70-90 m2 per diagnostiekruimte

computertomografie (CT)

kernspintomografie (MRI)

diagnostiekruimte 35-40 26

bedieningsruimte 12 20 m2 voor MRI

techniekruimte 6-8 15 m2 voor MRI 

voorbereidingsruimte 14  12

beddensluis PM

kleedcabines PM

echografie 26 m2 per diagnostiekruimte

diagnostiekruimte 22 20

kleedcabines 4 2 per diagnostiekruimte

}
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De totale nuttige oppervlakte van de voorzieningen voor beeldvormende technieken is afhankelijk van de samen-

stelling van het functiepakket van het ziekenhuis. Bij een gemiddeld functiepakket bedraagt de nuttige opper-

vlakte indicatief circa 80 m2 per diagnostiekruimte, daarbij alle overige ruimten van de functiegroep inbegrepen.

omschrijving van de ruimte nuttige oppervlakte in m2 opmerkingen

standaard basis-

kwaliteitseis

algemene voorzieningen 60 +35/meetk.

wachtruimten 10 +  5/meetk. incl. afzonderlijke bedden-

wachtruimten

receptie/ administratie/ archief           45 +25/meetk.

werk- en overige ruimten medewerkers  

bergruimten 5 +  5/meetk.

in vivo-onderzoek 35 + 45/meetk.

voorbereidings-/toedienruimte 12 12

meetkamer, incl. kleedcabine (2 m2) 30 27

(indien tevens inspanningsruimte)

overige werkruimten, bergruimten 13 +15/meetk.

patiëntentoilet 5 5

patiëntendouche 4 4 i.v.m. inspanningsonderzoek

radiofarmacie 40 bij één meetkamer

50 bij 2 meetkamers of meer

alle bereidings- en analyseruimten (daarbij 

inbegrepen sluis met decontaminatie-

douche, hotroom, opslagkluis, betij-/ afval-/ 

versterfruimte), excl. ruimte afvaltanks/ low-

levelruimte)

in vitro-onderzoek 55 plus 10 m2 per 10.000

in vitro-bepalingen per jaar

laboratorium, meetruimte enz. 22 plus 8 m2 per idem

administratie-, werk- en overige ruimten 33 plus 2 m2 per idem

prikcabine(s) PM 3 per ruimte, indien aanwezig

Het in vitro-onderzoek niet meegerekend, bedraagt de nuttige oppervlakte van voorzieningen voor nucleaire tech-

nieken indicatief circa 215 m2 in geval van een lab met één meetkamer. 

In geval van een lab met twee of meer meetkamers bedraagt de nuttige oppervlakte indicatief circa 145 m2 met

een toeslag van 80 m2 per meetkamer, eveneens exclusief ruimten voor in vitro-onderzoek. 

Tabel 8 Mogelijke ruimten nucleaire technieken

}



32

Bouwmaatstaven beeldvormende en nucleaire technieken

Bijlage 3  Vloeroppervlakten volgens NEN 2580

In het schema hieronder is de relatie tussen de diverse vloeroppervlakten overeenkomstig NEN 2580 weergegeven.

Schema vloeroppervlakten volgens NEN 2580

De bruto vloeroppervlakte van ruimtelijke voorzieningen voor beeldvormende en nucleaire technieken wordt als

volgt berekend:

*totale nuttige oppervlakte, geprogrammeerd 100%

*ontwerpverliezen ca. 4%

Totale nuttige oppervlakte volgens bouwplan 104%

*verkeersoppervlakte1) } hierover: ca. 20-25% t.o.v. nuttige opp.

*installatie-oppervlakte volgens bouwplan

Totale netto vloeroppervlakte ca. 125-130% t.o.v. nuttige opp.,

geprogrammeerd

*tarra vloeroppervlakte (constructie) hierover: ca. 10% t.o.v. netto vloeropp.

Totale bruto vloeroppervlakte, afgerond 140% t.o.v. nuttige opp.,

(betreft uitsluitend aan alle zijden omsloten en geprogrammeerd

overdekte oppervlakte, conform NEN 2580)

bruto
vloeroppervlakte

netto
vloeroppervlakte

tarra

vloeroppervlakte

nuttige oppervlakte,
volgens bouwplan

nuttige oppervlakte,
geprogrammeerd

ontwerpverliezen

verkeersoppervlakte

installatieoppervlakte

constructieoppervlakte

ruimten lager dan 1,5 m

1) Betreft uitsluitend afdelingsverkeer. Hoofdverkeersruimte van het ziekenhuis is hier niet bij inbegrepen.
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Bijlage 4  Relevante bouwmaatstaven en referentiekaders

De bouwmaatstaven beperken zich tot de ruimtelijke

voorzieningen voor de functie die een zorgaanbieder

aan patiënten moet of kan leveren. Bij de realisatie

van dergelijke voorzieningen is echter ook aandacht

nodig voor andere aspecten die samenhangen met, of

een gevolg zijn van de bouw.

In dit verband volgt hieronder een opsomming van de

publicaties van het Bouwcollege die ook voor de ruim-

telijke voorzieningen voor de beeldvormende en nucle-

aire technieken relevant zijn.

• Algemeen ziekenhuis. Bouwmaatstaven voor nieuw-

bouw (Cbz rapportnummer 0.107). 

• Binnenmilieu en installatietechniek in de zorg-

sector. Bouwmaatstaven voor nieuwbouw (Cbz

rapportnummer 0.109).

• Spreekuurafdeling, poliklinische behandeling en

algemeen orgaanfunctieonderzoek. Bouwmaatstaven

voor nieuwbouw (Cbz rapportnummer 0.116). 

• Bouwkundig-functionele maatstaven ten behoeve

van nieuwbouwplannen voor spoedeisende hulp en

traumazorg in ziekenhuizen (Cbz rapportnummer

0.78). 

• Bouwmaatstaven ten behoeve van nieuwbouw-

plannen voor algemene en kantoorruimten (Cbz

rapportnummer 0.81). 

• Centrum voor radiotherapie. Bouwmaatstaven voor

nieuwbouw (Cbz rapportnummer 0.112).

• Bouwkostennota 2004 (Cbz rapport d.d. mei 2004).
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Bijlage 6  Verantwoording voorbeeldprojecten en illustraties

Afbeelding Titel
nr.: locatie, instelling, architect, fotograaf

1 Lay-out van de afdeling beeldvormende technieken
Schiedam – Vlietland Ziekenhuis, EGM architecten, Dordrecht

1a Relatie met de SEH
Schiedam – Vlietland Ziekenhuis, EGM architecten, Dordrecht

1b Clustering van hoogvolumeruimten
Schiedam – Vlietland Ziekenhuis, EGM architecten, Dordrecht

2 Opzet met een dubbele corridor
Ede – Ziekenhuis De Gelderse Vallei, Architektengroep Duintjer, Amsterdam

3 Compacte opzet, afdelingsgewijze organisatie
Hoofddorp – Spaarne Ziekenhuis, Wiegerinck architecten, Arnhem

4 Compacte opzet van de functiegroep nucleaire geneeskunde
Groningen – Martini Ziekenhuis, Burger Grunstra architecten, Alkmaar

5 Scheiding publiek, diagnose en ‘back office’
Sittard – Maasland Ziekenhuis, Bonnema architecten, Hardegaryp

6 Pleinopzet cluster diagnostiekruimten
Groningen – Martini Ziekenhuis, Burger Grunstra architecten, Alkmaar

7 Universeelruimte
Groningen – Martini Ziekenhuis, Burger Grunstra architecten, Alkmaar

Foto’s
op blz.:

6, 8 (boven), 10 (boven) Philips Nederland BV, Medical Systems, Eindhoven 

5, 8 (onder), 10 (onder) Siemens Nederland NV, Medical Solutions, Den Haag





College bouw
 ziekenhuisvoorzieningen

Postbus 3056

3502 GB Utrecht

T (030) 298 31 00

F (030) 298 32 99

E cbz@bouwcollege.nl

I http://www.bouwcollege.nl

Regeling bouwmaatstaven voor nieuwbouwplannen
voor beeldvormende en nucleaire technieken

Regeling College bouw ziekenhuisvoorzieningen tot vaststelling van bouwmaatstaven ten behoeve van nieuwbouw-

plannen voor beeldvormende en nucleaire technieken, goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en

Sport

Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen,

gelet op artikel 15a van de Wet ziekenhuisvoorzieningen,

besluit:

Artikel 1
Ten behoeve van nieuwbouwplannen voor beeldvormende en nucleaire technieken worden bouwmaatstaven vast-

gesteld, welke een nadere omschrijving inhouden van de in artikel 15, tweede lid, van de Wet ziekenhuisvoorzie-

ningen genoemde criteria. Deze bouwmaatstaven, nader omschreven in het bij deze regeling gevoegde rapport,

treden in de plaats van de tot dusver geldende bouwmaatstaven voor beeldvormende diagnostiek (bijlage 1.23) en

nucleaire geneeskunde (bijlage 1.24) en worden als bijlage 1.23 toegevoegd aan de Regeling bouwmaatstaven Wet

ziekenhuisvoorzieningen. De voorheen geldende bijlagen 1.23 en 1.24, inclusief de bijbehorende regelingen,

komen hiermee te vervallen.

Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin

mededeling van de terinzagelegging van de bouwmaatstaven bij het College bouw ziekenhuisvoorzieningen wordt

gedaan.

Artikel 3
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bouwmaatstaven voor beeldvormende en nucleaire technieken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen d.d. 11 oktober 2004. De

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 17 november 2004 de bouwmaatstaven voor beeldvor-

mende en nucleaire technieken goedgekeurd, gelet op zijn bevoegdheid in artikel 15a, tweede lid, van de Wet

ziekenhuisvoorzieningen.
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Algemeen

De bevoegdheid van het College bouw ziekenhuisvoor-

zieningen (het Bouwcollege) tot vaststelling van

bouwmaatstaven is geregeld in artikel 15a van de Wet

ziekenhuisvoorzieningen (WZV). De bouwmaatstaven

behoeven, alvorens van kracht te worden, goedkeuring

van de Minister. 

De bouwmaatstaven zijn een nadere uitwerking van de

wettelijke criteria van bouwkundig-functionele doelma-

tigheid, noodzakelijkheid van de bestanddelen en

verantwoorde tariefsgevolgen.  

In het kader van de overgangsbepalingen van de Wet

uitvoeringsorganen volksgezondheid zijn de in het

Besluit bouwmaatstaven WZV door de Minister vastge-

stelde bouwmaatstaven op grond van artikel 15, vierde

lid oud, WZV, gelijkgesteld met door de Minister goedge-

keurde maatstaven op grond van artikel 15a WZV. Nadien

zijn deze bouwmaatstaven, tezamen met een aantal

nieuw vastgestelde maatstaven, opgenomen in de door

het Bouwcollege vastgestelde ‘Regeling bouwmaatstaven

Wet ziekenhuisvoorzieningen’ (Stcrt. 2001, nr. 21). 

Het criterium van de bouwkundig-functionele doelma-

tigheid is uitgewerkt in specifieke bouwmaatstaven

voor categorieën van voorzieningen of onderdelen

daarvan (maatstafrapporten), welke zijn opgenomen in

bijlagen bij de regeling. 

De specifieke maatstaven zijn in beginsel geformuleerd

overeenkomstig de methodiek van het Bouwbesluit

behorende bij de Woningwet, namelijk in de vorm van

prestatie-eisen waar ruimten of gebouwdelen aan

moeten voldoen. Van deze prestatie-eisen kan worden

afgeweken, mits wordt aangetoond dat de gekozen

oplossing tot een kwalitatief tenminste gelijkwaardig

resultaat leidt.

Een bouwinitiatief moet  binnen de kostennormen

worden gerealiseerd. Deze kostennormen zijn opge-

nomen in het algemeen deel van de Regeling bouw-

maatstaven WZV en worden geactualiseerd door middel

van de jaarlijkse zogenoemde Bouwkostennota van het

Bouwcollege.

Bouwmaatstaven voor beeldvormende en nucleaire

technieken (1.23)

In het kader van zijn taak bouwmaatstaven te

ontwikkelen heeft het Bouwcollege maatstaven ten

behoeve van nieuwbouwplannen voor beeldvormende

en nucleaire technieken vastgesteld. 

Beide functiegroepen zijn thans geclusterd in één

bouwmaatstavenrapport, waarvan de basis-

kwaliteitseisen deel uitmaken.

De functiegroep beeldvormende technieken omvat het

geheel aan ruimtelijke voorzieningen dat noodzakelijk

is voor het uitvoeren van diagnostiek en - in toene-

mende mate - interventies met behulp van radiologi-

sche of andere beeldvormende methoden.

De functiegroep nucleaire technieken omvat diagnos-

tiek en behandeling met behulp van open radioactieve

stoffen in de vorm van radiofarmaca. Een onderscheid

kan worden gemaakt naar in vivo- en in vitro-diagnos-

tiek. De laatste is in veel gevallen ruimtelijk en orga-

nisatorisch ondergebracht bij het laboratorium voor

klinische chemie.

In de maatstaven zijn basiskwaliteitseisen op het

niveau van toegankelijkheid, de ruimtelijke relaties en

de ruimtelijke voorzieningen opgenomen die het mini-

maal noodzakelijke kwaliteitsniveau beschrijven.

Voorts worden basiskwaliteitseisen gesteld aan de

technische voorzieningen. 

De maatstaven zijn flexibel opgezet zodat, gegeven de

basiskwaliteitseisen, diverse oplossingen mogelijk zijn

binnen bepaalde kaders.

Het is niet de bedoeling met deze maatstaven een

specifiek model voor de organisatie van ruimtelijke

voorzieningen voor beeldvormende en nucleaire tech-

nieken voor te schrijven. Wel geven ze de zorginhou-

delijke voorwaarden met hun ruimtelijke consequenties

aan die bij het ontwikkelen van dergelijke voorzie-

ningen aandacht behoeven.

Voor de nieuwbouw van voorzieningen voor beeldvor-

mende technieken liggen de normatieve kosten circa

20% hoger dan de in de Regeling opgenomen kosten-

norm voor de nieuwbouw van een algemeen ziekenhuis

als geheel. Voor de nieuwbouw van voorzieningen voor

nucleaire technieken liggen de normatieve kosten circa

10 % hoger dan de in de Regeling opgenomen kosten-

norm voor de nieuwbouw van een algemeen ziekenhuis

als geheel.

De betreffende percentages zijn indicatieve richtge-

tallen. Zij vormen een referentiekader voor de opbouw

en beoordeling van de bouwkosten van een nieuw-

bouwplan van een ziekenhuis. 

Toelichting
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De bouwmaatstaven beeldvormende en nucleaire tech-

nieken liggen ter openbare inzage bij het Bouwcollege

te Utrecht. De bouwmaatstaven zijn verkrijgbaar bij

het Bouwcollege en te raadplegen op 

www.bouwcollege.nl 

de voorzitter

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

drs. R.L.J.M. Scheerder

de algemeen secretaris

College bouw ziekenhuisvoorzieningen

mr. T. Vroon





College bouw
 ziekenhuisvoorzieningen

Postbus 3056

3502 GB Utrecht

T (030) 298 31 00

F (030) 298 32 99

E cbz@bouwcollege.nl

I http://www.bouwcollege.nl

Beeldvormende en nucleaire technieken

Referentiekader voor bestaande bouw

Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 11 oktober 2004
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1 Inleiding 

Dit referentiekader heeft betrekking op bestaande voorzieningen voor de beeldvormende en nucleaire technieken

in een ziekenhuis.

De referentiekaders voor bestaande gezondheidszorggebouwen zijn bedoeld als hulpmiddel bij het beheren van het

tot een zorginstelling behorend gebouwenbestand, dan wel het evalueren en beoordelen van de kwaliteit daarvan. 

Dit referentiekader beschrijft het noodzakelijke kwaliteitsniveau van de bestaande gezondheidszorggebouwen in de

vorm van minimumeisen, de basiskwaliteitseisen. 

Het referentiekader heeft vooral betrekking op zorginhoudelijke en functionele aspecten en kan worden gezien als

een aanvulling op het Bouwbesluit (Woningwet) dat een meer technisch karakter heeft.

De maatstaven voor bestaande bouw kunnen ook een zogenaamde ‘kenbron’ vormen voor invulling van het begrip

‘verantwoorde zorg’, waaronder begrepen een verantwoorde accommodatie, uit de Kwaliteitswet zorginstellingen

(Kzi). 

Referentiekaders geven informatie over en een verantwoording van de criteria voor het bepalen van de gebouw-

kwaliteit. Van de toepassing op bestaande gezondheidszorgvoorzieningen wordt gebruik gemaakt bij het beoor-

delen van de noodzaak of behoefte aan vergunningplichtige bouw, de toetsing van een langetermijnhuisvestings-

plan, de monitoring van de gebouwkwaliteit van zorginstellingen en de raming van de (macro-)bouwbehoefte. De

criteria voor bestaande bouw geven een kwaliteitsniveau weer waaronder de zorginstelling bouwkundige ingrepen

zou moeten treffen om de staat van de gebouwen op een verantwoord peil te brengen. Toepassing op een indivi-

duele instelling geeft de renovatiemogelijkheden weer. De referentiekaders omkaderen de mogelijkheid tot indie-

ning van vergunningsaanvragen door de gebouwtoestand van de individuele instelling te confronteren met de

criteria van de referentiekaders.
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2 Basiskwaliteitseisen bestaande bouw

De basiskwaliteitseisen hebben betrekking op de

essentiële, meest kwaliteitsbepalende functies van

een voorziening. Op basis van de zorginhoudelijke

uitgangspunten die in de bouwmaatstaven beeld-

vormende en nucleaire technieken zijn geformuleerd,

wordt in dit hoofdstuk per functie beschreven welke

functies als zodanig worden aangemerkt. Ook is

aangegeven waar de functies minimaal aan moeten

voldoen.  

De basiskwaliteitseisen worden op verschillende

niveaus beschreven, te weten de locatie, de huis-

vesting, de condities (hoofdzakelijk hygiënische

aspecten en bijzondere klimatologische eisen), en

veiligheid en beveiliging.

Aan de locatie worden in dit referentiekader geen

specifieke minimumeisen gesteld.

De basiskwaliteitseisen voor de huisvesting worden

hierna per functie omschreven. 

Voor de condities wordt verwezen naar de bouwmaat-

staven binnenmilieu en installatietechniek in de

zorgsector. Daarin komen ook aandachtspunten met

betrekking tot de poliklinische functies aan de orde.

In 2.4 zijn enkele aanvullende basiskwaliteitseisen

opgenomen.

Voor veiligheid en beveiliging wordt verwezen naar

regelgeving van derden, zoals het Bouwbesluit, de

Arbowet en het Besluit stralingsbescherming van de

Kernenergiewet. 

De hieronder beschreven eisen gelden voor de voorzie-

ningen voor beeldvormende en nucleaire technieken in

ziekenhuizen. 

Toegankelijkheid

Alle ruimten waar sprake is van aanwezigheid van

patiënten, alsmede de verkeersruimten waaraan deze

gelegen zijn, moeten rolstoeltoegankelijk zijn.

Onderzoek-/behandelruimten en de verkeersruimten

waaraan deze gelegen zijn, moeten bovendien met een

bed toegankelijk zijn. 

Aan deze eisen wordt geacht te zijn voldaan indien

binnen de voorzieningen voor beeldvormende en

nucleaire technieken: 

• de vrije breedte van de verkeersruimten die toegang

geven tot bedtoegankelijke ruimten ten minste 1,80

m bedraagt, waarbij op afstanden van steeds ten

hoogste 6,00 m is voorzien in een vrije breedte van

ten minste 2,15 m bij een lengte van ten minste

2,50 m;

• de vrije breedte van een verkeersruimte ter plaatse

van een draaicirkel voor bedden en apparatuur ten

minste 2,30 m bedraagt;

• de vrije breedte van de overige verkeersruimten

waar patiënten gebruik van maken, rolstoel-

toegankelijk zijn. In die ruimten moeten draaimo-

gelijkheden voor rolstoelen aanwezig zijn (draai-

cirkel met een diameter van 1,50 m); 

• de vrije doorgang naar bedtoegankelijke ruimten

ten minste 1,10 m bedraagt en de vrije doorgang

naar overige ruimten waar patiënten komen ten

minste 0,85 m.

2.3 Huisvesting

Alle ruimten waar sprake is van aanwezigheid van

patiënten moeten functioneel bruikbaar zijn.

Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan indien:

• de nuttige oppervlakte van een diagnostiekruimte

voor mammografie ten minste 12 m2 bedraagt;

2.1 Inleiding

2.2 Algemene basiskwaliteitseisen
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• de nuttige oppervlakte van een diagnostiekruimte

voor echografie ten minste 18 m2 bedraagt;

• de nuttige oppervlakte van een diagnostiekruimte

voor doorlichting, respectievelijk bucky ten minste

24 m2 bedraagt;

• de nuttige oppervlakte van een diagnostiekruimte

voor algemene dan wel cardio-angiografie ten

minste 24 m2 bedraagt;

• de nuttige oppervlakte van een diagnostiekruimte

voor computertomografie (CT) dan wel voor kern-

spintomografie (MRI) ten minste 24 m2 bedraagt;

• de nuttige oppervlakte van een voorbereidings- dan

wel toedieningsruimte ten minste 10 m2 bedraagt;

• de nuttige oppervlakte van een meetkamer

(gammacamera) ten minste 18 m2 bedraagt.

Voor basiskwaliteitseisen betreffende de technische

voorzieningen wordt verwezen naar de bouwmaat-

staven binnenmilieu en installatietechniek in de

zorgsector. In aanvulling daarop gelden de volgende

basiskwaliteitseisen:

• indien sprake is van interventieradiologie waarbij

toepassing van inhalatie-anesthetica aan de orde

is, dient te worden voldaan aan de dienaangaande

van toepassing zijnde Arbo-eisen;

• de afdeling voor beeldvormende en nucleaire tech-

nieken is uitgerust met een mechanisch ventilatie-

systeem;

• uit privacy-overwegingen is aandacht geboden

voor geluidisolerende maatregelen tussen de

onderzoek-/behandelruimten enerzijds en de

kleedcabines respectievelijk de beddensluizen

anderzijds;

• een röntgentoilet is voorzien van een gescheiden

bariumopvangmogelijkheid;

• er moet een gescheiden net voor de afvoer van

radioactief afvalwater aanwezig zijn. Onder

tussenplaatsing van halfwaardetanks kan dit

afvoernet worden aangesloten op de binnen-

riolering. De systemen moeten voldoen aan de

richtlijnen van de Inspectie Milieuhygiëne van

VROM;

• de vigerende regelgeving op het gebied van veilig-

heid en hygiëne, zoals de Arbo-wet en het Besluit

stralingsbescherming Kernenergiewet. Krachtens

het Besluit stralingsbescherming van de

Kernenergiewet moet een vergunning dienaan-

gaande aanwezig zijn.

2.4 Condities
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3 Juridisch kader

3.1 Algemeen

Het referentiekader beeldvormende en nucleaire tech-

nieken is op 11 oktober 2004 als beleidsregel in de zin

van artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

(Awb) vastgesteld door het College bouw ziekenhuis-

voorzieningen (het Bouwcollege).

Het Bouwcollege handelt overeenkomstig dit referen-

tiekader, c.q. deze beleidsregel, tenzij dat voor één of

meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die

wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in

verhouding tot de met deze beleidsregel te dienen

doelen (inherente afwijkingsbevoegdheid; zie ook

artikel 4:84 van de Awb). 

Deze beleidsregel is niet van toepassing op aanvragen1

die betrekking hebben op projecten waarvoor op het

moment van inwerkingtreding van deze beleidsregel

reeds een WZV-vergunning was verleend. 

Bekendmaking van deze beleidsregel geschiedt door

middel van publicatie in de Staatscourant. 

3.3 Inwerkingtreding  

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de

tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant

waarin hij wordt geplaatst. 

3.2 Overgangsbepalingen

3.3 Bekendmaking

1 In dit verband wordt o.a. gedoeld op aanvragen om goedkeuring van de aanbestedingsresultaten, meer- en minderwerken en de eindafrekening. 


