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Radiologie van de toekomst

Hét symposium voor professionals die zich bezig houden met de 
vraagstukken rondom de bouw en verbouw in en om de Radiologie. 
Met een inspirerende key-note carrousel over het verleden, het 
heden en de toekomst van Radiologie. Plenaire presentaties over 
de hedendaagse uitdagingen van bouw en verbouw van de 
Radiologie. De middag is gevuld met educatieve sessies waarin je 
samen met collega’s uit andere ziekenhuizen en bedrijven in gaat 
op diverse onderwerpen die gericht zijn op de (ver)bouw van een 
Radiologie afdeling.

Drs. Harm Geraedts Ir. Jeroen Veth

Registreer je nu op www.kalcio-healthcare.nl



8:30-9:00  Registratie, ontvangst met koffie en thee
 
9:00-09:15  Welkom en opening 
Karel Loerts, algemeen directeur KALCIO Healthcare verzorgt de opening en geeft een introductie op het 
doel van dit symposium.

Key-note carrousel “De geschiedenis, het heden en de toekomst van de Radiologie”

09:15-9:45  De Radiologie, waar staan we nu?

9:45-10:15  Deeplearning en het effect op de Radiologie
Prof. Dr. Ir. Bart Ter Haar Romeny, hoogleraar Biomedische Beeldanalyse aan TU Eindhoven, vertelde in de 
jaren 80 al dat de radioloog met een digitaal PACS zou werken. Welke voorspellingen ten aanzien van de 
opmars van beeldanalyse doet hij in 2020? Welke invloed heeft dit op het werk van de radioloog? 

10:15-10:45 Image Analysis: wat merken we er nu al van?
Prof. Dr. Wiro Niessen, hoogleraar Medical Image Analysis bij het Erasmus Medisch Centrum en de 
Technische Universiteit van Delft werkt vandaag de dag met zijn team aan de toekomst van radiologie. Hij 
vertelt over de ontwikkelingen die nu al worden toegepast en op de korte termijn impact hebben op de 
radiologie.

10:45-11:15 Koffie, thee en informatiemarkt

11:15-12:00  De bedrijfsvoering van de Radiologie, hoe passen verbouwing en vernieuwing 
daarbinnen? 
Drs. Harm Geraedts, manager bedrijfsvoering van het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaat in op de bedrijfsvoering 
van een afdeling radiologie. Hij neemt ons mee naar de uitdagingen van het toenmalige meerlocatie-
model in de regio 's-Hertogenbosch en de gekozen oplosrichting voor de nieuwbouw van het JBZ. Harm 
Geraedts gaat in op de relatie tussen investeringen, bouwkundige voorzieningen en de inzet van 
personeel.     
 
12:00-12:45 Bouw en verbouw, waarom duurt het toch zo lang?
Ir. Jeroen Veth, senior architect bij Gortemaker Algra Feenstra werkt dagelijks met zijn team aan ontwerpen 
voor ziekenhuizen in Nederland. Aan de hand van een casus vertelt hij over de uitdagingen rondom een 
adequaat ontwerp en de planning van het bouwproces. Hij geeft zijn inzichten die kunnen helpen een 
bouwproces zorgvuldig en in het juiste tempo te laten verlopen.

12:45-13:30 Middag pauze met lunch en informatiemarkt

13:30-16:15  Parallel sessies: Presentaties en workshops
Tijdens het middagprogramma kun je verschillende parallel sessies naar keuze volgen. Ook is er extra 
ruimte om op de bedrijvenmarkt met leveranciers contact te hebben. Onderwerpen zijn onder andere;
- Projectmanagement bij bouwprojecten
- Veiligheid van je plan; de prospectieve risico inventarisatie
- Werken vanuit de patient journey
- Best practice vanuit ziekenhuizen
- De vertaalslag van je strategie naar je bouwplan

16:15-16:30   Gezamenlijke afsluiting met Karel Loerts
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Dit symposium is bedoeld voor professionals die binnen hun werk bijdragen aan bouw- en 
vernieuwingsprojecten rondom Radiologie. Voor radiologen, laboranten, klinisch fysici die zich bezig houden 
met de bouw en inrichting van de afdeling of rondom de beeldvormende modaliteiten, alsmede gebruikers 
die vraagbaak zijn voor een bouwteam om input te geven aan de behoeften. Het symposium is ook 
bedoeld voor managers, projectleiders, architecten en andere professionals die zich bezig houden met 
vernieuwing en verbouwing op een radiologie afdeling binnen de ziekenhuiszorg.

De cyclus van vernieuwing binnen een Radiologie afdeling loopt veelal parallel aan de 10 jaar 
afschrijving van medische systemen. Het vervangen van een modaliteit of het vernieuwen van 
de inrichting van een radiologie kost veel tijd en vraagt een goed inzicht naar de komende 10 
jaar. Maar hoe ziet de radiologie er over 10 jaar uit? En wat heeft een afdeling Radiologie op 
de korte termijn nodig, gezien vanuit de patiënt, de medewerker, de radiologen en de 
specialisten als aanvragers van radiodiagnostisch onderzoek. Vragen die soms lastig te 
beantwoorden zijn en moeilijk om te zetten naar een degelijk plan van vernieuwing. 
Op het symposium “Radiologie van de toekomst: nieuw- en verbouw” bieden wij een interessant 
programma dat je richting geeft aan mogelijke keuzen binnen je eigen project of geeft inzicht 
naar een beter resultaat bij de bouw en inrichting van de afdeling Radiologie waar je bij 
betrokken bent.
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De kosten voor deelname zijn �250,- per persoon
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