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“Met de verhuizing naar de nieuwbouw is voor mij echt 
een nieuwe wereld opengegaan. In het Echocentrum 
werkte ik in een heel kleine, afgesloten kamer. Nu deel 
ik een grote open ruimte met meerdere collega’s. En 
hier is veel licht! Door het samengaan van de afdelingen 
Gynaecologie, Echocentrum en Kinderpoli, heb ik er 
bovendien nieuwe taken bij gekregen. In het Echocen-
trum had ik telefonisch altijd veel contact met patiënten 
voor het maken van afspraken. Nu ben ik ook getraind in 
enkele medische handelingen, zoals het maken van een 
hartfilmpje van het ongeboren kind. Ik kom oorspron-
kelijk uit de bank- en verzekeringswereld, dus de buik 
van een zwangere vrouw aanraken is echt nieuw voor 

mij. Ik heb me afgevraagd of ik dat wel kon en moest 
daarvoor uit mijn comfortzone komen. Gelukkig krijg ik 
positieve feedback en ik vind het een mooie uitdaging: 
mijn wereld is groter geworden, al valt er nog genoeg te 
leren. Het is fijn werken hier. Door het samengaan van 
de afdelingen zijn de lijnen korter; we vullen elkaar aan 
en helpen elkaar. In het begin hadden we wat problemen 
met onze telefonische bereikbaarheid, maar dat gaat al 
beter. Kinderen die hier al langer als patiëntje komen, 
reageren positief. Ze vinden het veel mooier, al missen ze 
het speelkasteel. Maar volgens mij wordt inmiddels naar 
een oplossing gezocht.”

“VOOR MIJ IS EEN NIEUWE  
WERELD OPENGEGAAN”
Nancy Erckens
Administratief medewerker Vrouw Moeder Kind Centrum

WAT EEN RUIMTE, 
WAT EEN LICHT!
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Zeker, een nieuw gebouw is altijd even wennen. Daar zijn de 
bewoners van wat al ‘de Verheylaan 10’ wordt genoemd, het 
over eens. Maar wat ze allemaal als eerste noemen, is dat 
het gebouw zo ruimtelijk is en de lichtinval zo mooi. En dan 
die fijne technische snufjes die het werk veraangenamen. De 
nieuwbouw, zo klinkt het over de hele linie, is een verbete-
ring. En misschien is dat ook niet zo gek, want de medewer-
kers hebben inspraak gehad. Velen van hen verhuisden al 
(ruim) voor de officiële opening op 15 juni naar het fonkel-
nieuwe gebouw. Dat telt zes verdiepingen en heeft een op-
pervlakte van ongeveer 22.000 vierkante meter. Het gebouw 
wordt via een serrehal verbonden met het hoofdgebouw en 
huisvest verschillende ziekenhuisonderdelen. Zo vind je het 

Vrouw Moeder Kind Centrum en de Ease Travel Clinic op  
de eerste verdieping. Het nieuwe distributiecentrum bevindt 
zich een verdieping lager en de derde en vierde verdieping 
bieden ruimte aan een nieuw OK-complex. Verder huisvest 
nieuwbouw onder andere het MRI-centrum, evenals een 
aantal kantoorruimten van het Facilitair bedrijf en de Labo-
ratoria. Volgens Peter Meertens van de afdeling Techniek,  
lid van het ontwerpteam, is ‘het een heel mooi gebouw  
geworden’. Een rondgang leert dat veel medewerkers 
dat met hem eens zijn. 
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“We zitten weer ‘in huis’ en dat vind ik een groot 
voordeel. Onze afdeling regelt voor de RVE alles 
op het gebied van personeel en organisatie. In de 
praktijk betekent dat veel contact met medewerkers 
en hun leidinggevenden. Hiervoor zaten we in het 
MECC en moesten we steeds afspraken maken en 
heen en weer lopen. Dat is weliswaar gezond, maar 
niet erg efficiënt. In de praktijk deden we daarom 
veel per telefoon en mail. Nu kunnen we bij mede-
werkers en leidinggevenden binnenlopen en dat 
werkt gewoon veel prettiger. Wat ook heel fijn is aan 
deze nieuwe werkplek: het prachtige uitzicht! Ik kijk 
uit over Sint Pieter en België. De zonwering kunnen 
we zelf bedienen. Dat geldt eveneens voor de ver-
warming: die kan drie graden hoger of lager. Hij gaat 
vaak omhoog, want het is hier nogal frisjes. Maar dat 
heb je wel vaker in zo’n nieuw gebouw. Ik vind het 
vooral een heel mooi gebouw met veel ruimte en een 
mooie lichtinval. Wat prettig is, zijn de aparte spreek-
kamers en vergaderruimtes met goede ICT-voorzie-
ningen. Je kunt hier op beeldschermen inloggen met 
je eigen account. Ik neem steeds minder papier mee. 
Kortom, we zijn heel tevreden. Maar we hebben voor 
de bouw dan ook echt inspraak gehad. Zowel over  
de inrichting als het kleurgebruik. Die inspraak is 
belangrijk, je zit hier immers acht uur per dag.”

“Als je hier binnenkomt, heb je niet het idee dat  
het om een ziekenhuis gaat. Het is een heel mooi  
gebouw geworden, met een goede kleurstelling en 
veel licht. Ik vond het prettig dat wij als afdeling 
Techniek nauw betrokken zijn geweest bij de voor-
bereiding van de bouw; wij zijn immers ook verant-
woordelijk voor het beheer. Tal van zaken hebben we 
in overleg met de toekomstige gebruikers geregeld. 
Denk aan de luchtbeheersing, de elektriciteits- en 
waterleidingen, de medische gassenvoorziening, de 
stikstofleiding en de aanschaf van apparatuur voor de 
procesgroep Techniek. De aanleg van leidingen voor 
de ICT-voorzieningen is in overleg met het Stafdirec-
toraat MIT gebeurd. Verder is er met de gebruikers 
voor elke werkplek geïnventariseerd wat er nodig 
was: van de leidingen en de plaats van wandcontact-
dozen tot het meubilair. Het is bovendien het eerste 
ziekenhuisgebouw dat het BREEAM-certificaat voor 
het ontwerpen van een duurzaam gebouw heeft 
verworven. Dat is te danken aan onze keuze voor 
duurzame materialen en de zonnepanelen aan de 
zuidgevel. Dat je in zo’n nieuw gebouw last hebt van 
kinderziektes, is haast onvermijdelijk. Zo hebben we 
gekozen voor klimaatplafonds om ruimtes te koelen 
of verwarmen. Medewerkers kunnen de tempera-
tuur op hun eigen kamer drie graden hoger of lager 
zetten. Toch horen we dat sommige medewerkers 
het nog te koud vinden, daar zijn we naar aan het 
kijken.”

“WAT EEN PRACHTIG 
UITZICHT”
Henk Wachelder 
P&O adviseur RVE Beeldvorming & Laboratoria

“HET IS EEN HEEL  
MOOI GEBOUW 
GEWORDEN”
Peter Meertens 
Lid ontwerpteam nieuwbouw, afdeling Techniek
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Ernest: “We werken sinds mei in de nieuwbouw. In het 
begin was het alsof ik bij een nieuwe werkgever aan  
de slag was gegaan. Alles is hier anders, zowel de  
om geving en de inrichting als de logistieke processen. 
We zijn vooraf betrokken geweest bij de indeling,  
maar als het eenmaal zover is, is het toch wennen.”
Manon: “Ja, zo levert het Intern distributiecentrum 
(IDC) nu de materialen voor elke operatie aan; die wor-
den klaargezet bij de operatiekamer. De anesthesiemede-
werker is zelf verantwoordelijk voor het klaarmaken van 
de OK. Als dat echt nodig is, kunnen we nog altijd mate-
rialen laten komen. De samenwerking met het IDC ver-
loopt steeds beter, zij doen echt hun best om ons goed te 
ondersteunen. Verder is de afstand tot de afdelingen wat 
groter en ben je net iets langer met de patiënt onderweg. 
De Recovery blijft in de oudbouw, dus de terugweg duurt 
ook weer iets langer. Transport van patiënten brengt 
altijd risico’s met zich mee, maar onderweg hebben  

we voldoende noodstops met onder meer zuurstof en  
een defibrillator.”
Ernest: “Dat was natuurlijk al zo en je hebt het zelden 
nodig. Ten opzichte van zowel de start in mei als het 
werken in de oudbouw, is deze nieuwe OK een duidelijke 
verbetering. We zijn terug in het heden, hebben  
een moderne OK.”
Manon: “Klopt helemaal. Neem alleen al die grote, 
wendbare beeldschermen op de OK, dat is voor artsen 
veel prettiger. Er is meer techniek beschikbaar. Wat  
patiënten er van vinden? Op weg naar de OK praat ik 
altijd met mensen en dan hebben we het wel eens over 
de nieuwbouw. Soms zegt iemand: ‘wat is het hier groot’,  
of ‘wat ziet het nieuw uit’. Meer niet eigenlijk, maar  
dat snap ik wel.”
Ernest: “Ja, dat is logisch. Daar ben je op weg naar  
een operatie niet mee bezig.”

“WE ZIJN TERUG  
IN HET HEDEN!”
Ernest van Asseldonk
Operatieassistent OK-complex
Manon van Kessel
Anesthesiemedewerker OK-complex
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“Ik ben heel blij met deze nieuwe werkplek op de 
nulde verdieping van de nieuwbouw. Als distributie-
centrum zijn we verantwoordelijk voor het inboeken 
en verwerken van pakketjes en het aanleveren aan 
afdelingen van bestelde materialen en de door ons 
zelf geplaatste orders. Zelf ben ik ook veel ‘boven’, 
omdat ik het contact met de verpleegafdelingen on-
derhoud. Wat ik een groot voordeel van deze nieuwe 
werkruimte vind, is dat hier geen interactie meer 
is met intern transport. Er zijn minder bewegingen 
van voorraadwagens op de werkvloer en dat maakt 
het werk veiliger. We lopen elkaar niet meer voor de 
voeten. Verder hebben we hier meer ruimte en een 
veel beter overzicht. Bovendien is de routing voor 
pakketjes efficiënter. Pakketjes worden nu op een van 
de twee mobiele werkplekken ingeboekt en meteen 
op een stellage gezet voor aflevering aan de verpleeg-
afdelingen. Vroeger moesten pakketjes eerst naar 
een vast kantoor, dat kostte meer tijd. Verder zijn er 
duidelijke looproutes aangegeven voor mensen met 
en zonder werkschoenen. En wat ook fijn is: door 
speciale sluisdeuren tocht het hier minder. Bovendien 
krijgen de vrachtwagens voor binnenkomst een soort 
‘luchtkussen’. Dat vormt zich om de vrachtwagen, 
waardoor er geen koude buitenlucht meer mee naar 
binnen komt. Dat scheelt wel wat verkoudheden. 
Wat ik heel belangrijk vind, is dat we als afdeling 
vooraf betrokken geweest zijn bij de inrichting van  
de nieuwe werkplek. Dat vergroot de betrokkenheid 
bij het werk. Wil je geen invloed uitoefenen? Dan 
kun je achteraf geen kritiek geven. Maar dat is  
hier ook niet nodig: we komen niks tekort!”  

“Ik kom nog zeer regelmatig in de ‘oudbouw’, want 
daar is ons laboratorium gevestigd. De kantoor-
ruimten zijn deels naar de nieuwbouw verhuisd. 
Dat biedt vooral voordelen. Wat ik bijvoorbeeld 
heel belangrijk vind, is dat door de verhuizing meer 
ruimte is ontstaan voor het lab. Een betere opstelling 
voor bestaande technieken en ruimte voor nieuwe 
technieken is nu mogelijk. Wat onze staf betreft: in 
de ‘oudbouw’ moesten we soms ver lopen om even 
iets aan een collega te vragen. Nu zitten we dicht 
bij elkaar en loop je makkelijk bij elkaar binnen. 
Dat is goed voor de samenhang binnen het team. 
We delen nu ook enkele mooie vergaderruimtes met 
goede ICT-voorzieningen, die hadden we eerst niet. 
In het algemeen is sprake van meer ruimte en meer 
licht. We hebben inspraak gehad in de inrichting van 
ruimtes en het kleurgebruik. De technische snufjes 
in het gebouw zijn ook mooi, maar soms wat veras-
send. Zo reageert de zonwering zelfstandig op licht 
en gaat daardoor regelmatig ongevraagd op en neer. 
Gelukkig kun je dit zelf weer bijstellen met een be-
dieningsknop. Verder gaat het licht vanzelf aan als ik 
binnen kom, maar als ik heel stil en geconcentreerd 
zit te werken, valt het uit. Ach ja, dan zwaai ik even 
en floept het weer aan.” 

“MEER RUIMTE,  
MEER OVERZICHT EN 
VEILIGER WERKEN”
Harald Cretz
Medewerker Logistieke Services

“WE ZITTEN NU  
DICHT BIJ ELKAAR”
Loes Kooreman
Patholoog RVE Beeldvorming & Laboratoria
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Cortège van hoogleraren bij de opening 
van het academisch jaar 2017-2018.




