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Nieuwbouw  
kritieke diensten

De werken aan de nieuwbouw kritieke diensten naderen 

hun eindfase. Welke afdelingen nemen er hun intrek en 

wanneer is alles klaar voor gebruik?

Het nieuwe gebouw is bedoeld voor patiënten die complexe en erg ingrij-

pende zorg vereisen. Het wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met 

artsen, verpleegkundigen en medewerkers van ondersteunende diensten.

 I aLGeMeen beeLd
Het gebouw is 32 000 m² groot, telt vijf verdiepingen en heeft op 

elke verdieping meerdere doorgangen naar ‘groen’ in het huidige zie-

kenhuis. Aan de andere kant grenst het gebouw op niveau 01 aan de 

wandelstraat die de verbinding zal maken met de nieuwe ontvangsthal.

In het gebouw zijn de verschillende delen aan elkaar gekoppeld door 

een logistieke zone.
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 I wat koMt er In dIt GeboUw? 
I Op niveau -01, dat ook toegankelijk is vanuit de ondergrondse 

parking, komen de vestiaires met de kledinguitgifte automaat. Voor 

OKa-medewerkers is er een aparte vestiaire met rechtstreekse 

toegang tot de hoger gelegen OKa-zone.

I Op niveau 00 krijgt de spoedgevallendienst een nieuw onderko-

men, met aparte faciliteiten voor kinderen en met een aansluitende 

afdeling radiologie. De nieuwe ambulancehal bevindt zich in het 

ondergrondse parkeergebouw en is toegankelijk via de ringweg. 

 Tussen de spoedgevallendienst en het huidige operatiekwartier komen 

er tien nieuwe polyvalente OKazalen, waardoor het mogelijk wordt 

om op termijn alle OKa-activiteiten op campus Gasthuisberg te centra-

liseren. In de tussentijd biedt die extra capaciteit de mogelijkheid om de 

technische installaties van de huidige OKa-zalen te renoveren.

I Op niveau 01 en 02 komt de nieuwe hemodialyseeenheid voor 

acute en chronische zorg. Om het comfort voor die patiënten te 

verbeteren is de eenheid rechtstreeks toegankelijk vanuit de wan-

delstraat en vanuit het ondergrondse parkeergebouw. Ze kunnen 

voor of na hun therapie ook in een apart restaurant terecht voor 

een warme maaltijd.

I Op niveau 02 bevindt zich naast de hemodialyse ook een adminis

tratieve zone en logistieke transportgang. Die gang verbindt 

de logistieke zone op de groene pijl met de centrale logistieke lift 

in de nieuwbouw. De transportgang loopt via een verbindingsbrug 

door tot in de nieuwbouw voor psychiatrie. Via verbindingsbruggen 

zal de transportgang later ook de connectie maken met het nieuwe 

vrouw en kind-ziekenhuis.

I Op niveau 03 is de eenheid intensieve neonatologie (NICU) 

ondergebracht. Een eigentijds concept met 36 individuele kamers 

maakt het mogelijk de ouders maximaal te betrekken bij de zorg voor 

hun kindje. In de toekomst zullen verbindingsbruggen met het nieuwe 

vrouw en kind-ziekenhuis vlotte verbindingen garanderen met het 

bevallingskwartier, de N*-afdeling (neonatologie) en de kraamafdeling.

I Met het oog op de renovatie van de afdelingen intensieve zorg komt 

er zowel op niveau 01 (16 bedden) als op niveau 03 (12 bedden) 

telkens een polyvalente, goed uitgeruste afdeling intensieve zorg. 

Dat maakt het mogelijk om tijdens de renovatie van de huidige inten-

sieve afdelingen de noodzakelijke verhuisbewegingen te maken.

 I wat Is de stand van Zaken?
De ruwbouw werd eind 2011 afgewerkt. De vorm en de kleur van het 

gebouw werden geleidelijk zichtbaar en zijn intussen al een vertrouwd 

beeld op de Health Sciences campus Gasthuisberg.

Binnenin wordt wel nog hard gewerkt: de wanden worden geplaatst 

en de complexe technieken, die nodig zijn om de specifieke medische 

apparatuur te laten werken, worden volop geïnstalleerd. Bij de afwer-

king van de lokalen gaat veel aandacht naar de interieurafwerking, 

de look & feel, want daardoor verhoogt ook het welbevinden van 

patiënten, familie en personeel.

Ondertussen worden ook de bestellingen geplaatst voor de aankoop 

van nieuwe apparatuur en uitrusting. Achter de schermen wordt de 

ingebruikname van de nieuwe afdelingen zorgvuldig voorbereid, want 

de grote verhuisbewegingen, de nieuwe organisatie en aanpassing van 

werkmethodes vragen van de diensten veel voorbereidend werk.

 I wanneer wordt er verHUIsd?
Midden 2013 worden eerst de OKa-vestiaires en een aantal onder-

steunende ruimtes binnen het nieuwe operatiekwartier in gebruik 

genomen. Enkele weken later volgen de twee intensieve afdelingen. 

De andere afdelingen en functies zullen later verhuizen.

Als alles naar wens verloopt, hebben alle afdelingen begin 2014 hun 

intrek genomen in het nieuwe gebouw. I

Het gebouw kritieke diensten, zicht vanaf de ringweg

Op de derde verdieping komt intensieve neonatologie. Door het nieuwe concept 
met 36 individuele kamers worden ouders nauw betrokken bij de zorg voor hun 
kindje.

De wandelstraat met verbindingsbrug tussen kritieke diensten en vrouw & kind


