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 - uitbreiding en upgrading van bestaand cyclotrongebouw 

 -  programma: laboratoria commerciële productie van FDG en conventionele radiofarmacie, 
opslag, administratie en uitbreiding technische ruimten

 - opdracht met toepassing van de wet op de overheidsopdrachten
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NUCLEAIRE GENEESKUNDE, LEUVEN

Het bestaande cyclotrongebouw bevindt zich werkelijk in de 
kern van het UZ op de campus Gasthuisberg. De voorziene 
uitbreiding omvat een volledig nieuw programma voor 
commerciële productie van FDG. Hiervoor worden twaalf 
hotcells en twee dispensing cells geplaatst in twee nieuwe 
cleanrooms te realiseren op een bestaand dakterras boven de 
cyclotron. Op hetzelfde niveau bevinden zich de laboratoria 
van de conventionele radiofarmacie waarvan een groot 
gedeelte tijdens de verbouwingen moet blijven functioneren. 
Op het onderliggende niveau bevindt zich de cyclotron met 
aangrenzende nevenlokalen, het programma beperkt zich hier tot 
de herinrichting van het quality-control labo en de inpassing van 
een goederenlift naar het bovenliggende niveau.

Centraal tussen de verschillende clusters bevinden zich een 
aantal gemeenschappelijke lokalen (opslag, administratie, 
sanitair) die tevens een buffer vormen tussen de twee 
radioactieve zones op niveau 1. Binnen deze zones is steeds 
middels een systeem van (kleed)sassen en drukverschillen 
de benodigde cleanroom-klasse gegarandeerd en wordt 
contaminatie tussen de verschillende lokalen voorkomen. 

De vereiste productiecontinuïteit van de conventionele 
radiofarmacie vereist een zorgvuldig gefaseerde aanpak 
van ontmanteling en heropbouw van bestaande ruimten en 
technieken die een beslissende factor is in de lay-out van dit 
cluster. Nauw overleg tussen de verschillende ontwerpteam 
partners en met bouwheer en gebruikers is hierbij van essentieel 
belang geweest. 

Zeer strenge veiligheidsmaatregelen werden getroffen om de 
lay-out en het productieproces af te stemmen op de vigerende 
standaarden en richtlijnen van de toezichthoudende overheden 
(FANC / BEL V). Bouwheer en ontwerpteam werden hier in 
bijgestaan door adviseurs van Control Atom. Het geschetste 
bouwvolume is een gevolg van de ontstane lay-out en de 
benodigde vrije hoogtes. Door bestaande en nieuwe volumes 
op een gelijkwaardige wijze te behandelen wordt een nieuwe 
architectonische eenheid gecreëerd.




