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Zorg voor ziekenhuisvastgoed Bijlagen 

Bijlage 1 Specialismen en afdelingen in het ziekenhuis 
Basisspecial is men 1 : 

• lnterne geneeskunde 
• Chirurgie 
• Cardiologie 
• Kindergeneeskunde 
• Orthopedie 
• Urologie 
• Verloskunde en gynaecologie 
• Oogheelkunde 
• KNO-heelkunde 

• Dermatologie 

• Neurologie 
• Pulmonologie 

• Anesthesiologie 

• Radiodiagnostiek 

Afdelingen (= specialismen en ondersteunende diensten in ziekenhuis) 2
: 

Patientgebonden voorzieningen (patient zelf aanwezig) : Verpleging: 
• Algemene verpleging (low care) 
• Intensive & medium care 
• Kinderverpleging 
• Kraamverpleging 
• Dagverpleging 

Patientgebonden voorzieningen (patient zelf aanwezig) : Onderzoek en behandeling: 
• Spreekuurafdeling 
• Algemeen onderzoek 
• Beeldvormende diagnostiek 
• Nucleaire geneeskunde 
• Poliklinische behandeling 
• Spoedeisende hulp 
• Operatieafdeling 
• Verlosafdeling 
• Fysiotherapie 

Patientgebonden voorzieningen (patient niet zelf aanwezig) 
• Centrale sterilisatie 
• Apotheek 
• Labaratoria 

Faciliterende functies: Verzorgende functies : 
• Gemeenschapsruimten 
• Centrale stafaccommodatie 
• Beddencentrale 
• Linnenverzorging 
• Personeelrestaurant en -recreatie 
• Centrale keuken 
• Centraal magazijn 
• Huishoudelijke en technische dienst 

Faciliterende functies: Beheer en staf: 
• Kantoren (medici en bestuur / directie) 
• Administratie 
• Archief 
• Opleiding 

1 
College bouw ziekenhuisvoorzieningen (januari 2002); Spreiding ziekenhuiszorg; Utrecht 

2 College bouw ziekenhuisvoorzieningen (oktober 2002) ; Algemeen ziekenhuis: bouwmaatstaven voor nieuwbouw; Utrecht 
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Bijlage 2 Topklinische en topreferente ziekenhuizen 

Topklinische functie: 
19 ziekenhuizen binnen Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen 3

: 

• Atrium Medisch Centrum (Heerlen) 
• Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen) 
• Catharina-ziekenhuis (Eindhoven) 
• Deventer ziekenhuis (Deventer) 
• lsala klinieken (Zwolle) 
• Jeroen Bosch ziekenhuis (Den Bosch) 
• Martini ziekenhuis (Groningen) 
• Maxima Medisch Centrum (Eindhoven/Veldhoven) 
• Medisch Centrum Alkmaar (Alkmaar) 
• Medisch Centrum Haaglanden (Den Haag) 
• Medisch Spectrum Twente (Enschede) 
• Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (Amsterdam) 
• Reinier de Graaf Groep (Delft) 
• St. Antonius ziekenhuis (Nieuwegein) 
• St. Elisabeth ziekenhuis (Tilburg) 
• St. Lucas Andreas ziekenhuis (Amsterdam) 
• Ziekenhuis Leyenburg (Den Haag) 
• Ziekenhuis MCL (Leeuwarden) 
• Ziekenhuis Rijnstate (Arnhem) 

Topreferente functie : 
8 academische ziekenhuizen4

: 

• Academisch Medisch Centrum (Amsterdam) 
• VU Medisch Centrum (Amsterdam) 
• Leids Universitair Medisch Centrum (Leiden) 
• Universitair Medisch Centrum Utrecht (Utrecht) 
• Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam) 
• Universitair Medisch Centrum Groningen (Groningen) 
• Universitair Medisch Centrum st. Radboud (Nijmegen) 
• Academisch Ziekenhuis Maastricht (Maastricht) 

3 
www.mca.nl / organisatie / samenwerking (juli 2004) 

4 
www.zorgatlas.nl (januari 2006) 

Bijlagen 
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Bijlage 3 Huidige vastgoedconcepten in Nederland 

De verschillende concepten die aan het huidige ziekenhuisgebouw ten grondslag liggen zijn 5
: 

• BreitfuB structuur 

• Dubbele kamstructuur 

• Kruisstructuur 

• Passagestructuur 

• Vertakte structuur 

• Lineaire structuur 
• Paviljoenstructuur 

Deze zullen per concept nader toegelicht worden. 

BreitfuB structuur 

Bijlagen 

De breitfuBstructuur werd veel toegepast in de jaren '60 en '70. Uitgangspunt bij dit concept is de 
dominantie van de verpleegafdeling. Kenmerkend aan de breitfuBstructuur is dat een hoog 
bouwvolume (met verpleegfuncties) is geplaatst boven een plat bouwvolume (met behandel- en 
polikliniekfuncties) . Er is zo een duidelijke scheiding tussen de verpleegfunctie en de onderzoek- & 
behandelfuncties. De breitfuBstructuur levert een compact bouwvolume op. Flexibiliteit in het 
gebouw met betrekking tot aanpassing of uitbreiding is alleen in de onderste, brede bouwlagen 
mogelijk. Het beddenhuis, in de hoogbouw, heeft nauwelijks de mogelijkheid tot aanpassing of 
uitbreiding van het gebouw. Ziekenhuis Leyenburg in Den Haag is volgens dit principe gebouwd en 
stamt uit 1971. Gezien de verschuiving van klinisch naar poliklinische functies , is de dominantie van 
de verpleegafdeling niet meer gewenst. Verder is de sterke scheiding tussen verpleegafdeling en 
afdeling onderzoek en behandeling niet meer van deze tijd en past dit niet binnen de nieuwe 
zorgmodellen. Dit concept voldoet dus niet meer aan de hedendaagse eisen en wordt ook niet meer 
toegepast. 

Dubbele kamstructuur 
Een gebouw met de dubbele kamstructuur heeft een hoofdader, de verkeerszone, waar 
verschillende gebouwvleugels, de kamtanden , uitsteken. De gebouwenstructuur heeft een 
gelijkmatig raster. Deze structuur is eind jaren '70, begin jaren '80 ontwikkeld en is het antwoord 
op meer flexibiliteit van het gebouw. Door de open uiteinden van de kamtanden, is uitbreiding van 
het gebouw gemakkelijk mogelijk. Ook kan er uitbreiding plaatsvinden door verlenging van de 
verkeerszone en het toevoegen van extra kamtanden. Er zijn vele indelingen mogelijk en alle 
zorgmodellen kunnen in dit type ziekenhuis gehuisvest worden . Dit maakt de dubbele kamstructuur 
een flexibel ziekenhuisgebouw. Een nadeel kan de langere loopafstand tussen de verschillende 
gebouwdelen zijn. Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het St. Elisabeth Ziekenhuis in 
Tilburg zijn voorbeelden van ziekenhuizen met deze structuur. Ondanks dat dit concept al lang 
bestaat, wordt deze nog steeds gebruikt en voldoet dus nog steeds. De nieuwbouw van Medisch 
Centrum Rijnmond-Zuid is op dit principe gebaseerd , al is dit niet een zuivere kamstructuur. 

5 College bouw ziekenhuisvoorzieningen (oktobet 2002) ; Algemeen ziekenhuis : bouwmaatstaven voor nieuwbouw; Utrecht 
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Kruisstructuur 
Dit concept stamt uit de jaren ' 80 en heeft compactheid en flexibiliteit als uitgangspunten. Dit type 
ziekenhuis bestaat uit twee tegen elkaar geplaatste kruisen met in het midden de hal waar entree, 
centrale functies en stijgpunten te vinden zijn. Deze structuur leent zich goed om bij grote 
ziekenhuizen een compacte opzet te verkrijgen. De loopafstanden warden verkort door plaatsing 
van loopbruggen tussen de kruispunten van de kruisen . De kruisstructuur biedt goede mogelijkheden 
tot uitbreiding en tot huisvesting van alle soorten zorgmodellen . Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem is 
een voorbeeld van een ziekenhuis met kruisstructuur. 

Passagestructuur 
De bouwdelen van dit ziekenhuis warden aan elkaar verbonden door een glasoverdekte 
verkeerstraat, de passage. Aan weerszijde van de passage bevinden zich meerdere verdiepingen, 
waar zich de verschillende ziekenhuisfuncties bevinden . Duidelijke zichtlijnen ontstaan door de 
hoge lichte passage, wat een duidelijke structuur aan het gebouw geeft. In de passage bevinden 
zich de centrale functies en tevens de stijgpunten naar de verschillende verdiepingen . Dit concept, 
ontwikkeld begin jaren '80, moet meer flexibiliteit , structuur, zicht en leefbaarheid 
bewerkstelligen . De passagestructuur is makkelijk uitbreidbaar. Dit kan door toevoeging van 
gebouwdelen of verlening van de passage. Dit type gebouw is flexibel en geschikt voor alle 
zorgmodellen. Het nadeel van de lange looplijnen van het gebouwdeel aan de ene kant van de 
passage, naar het gebouwdeel aan de andere kant van de passage, kan door loopbruggen warden 
opgelost. Sinds de introductie van dit concept, zijn enkele ziekenhuizen volgens dit principe 
gebouwd, waaronder het Flevoziekenhuis in Almere. De nieuwbouw van het Orbis Ziekenhuis in 
Sittard zal ook een passagestructuur krijgen . 
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Vertakte structuur 
Er zijn twee ziekenhuizen via dit principe gerealiseerd , te weten het Canisius Wilhelmina ziekenhuis 
in Nijmegen en het Antonius ziekenhuis in Sneek, respectievelijk opgeleverd in 1992 en 1994. Beide 
ziekenhuizen hebben een centrale vierkante hal met daaromheen vele vertakkingen. Voordelen zijn 
de grote flexibiliteit met aanpassings- en uitbreidingsmogelijkheden, indelingsvrijheid , veel daglicht 
en uitzicht op de omgeving. Een nadeel zijn de grote loopafstanden en de enigszins chaotische 
structuur. 

Lineaire structuur 
Dit is een nieuw concept, ontwikkeld voor het nieuwe Vlietland ziekenhuis in Schiedam, waarvan de 
oplevering gepland staat eind 2006 . De vorm van het gebouw is lineair met enkele knikken erin . In 
het midden is een centrale hal gesitueerd, die hoog en van glas is, wat het geheel helder en 
overzichtelijk maakt. Vanuit de hal zijn de verticale stijgpunten bereikbaar. Via loopbruggen 
worden de lineaire gebouwdelen met elkaar verbonden . De interne flexibiliteit is goed, door 
uniforme opzet wat wisseling van functies binnen het gebouw mogelijk maakt. De externe 
flexibiliteit daarentegen is door slechts twee open einden en de gebouwvorm, klein . Aangezien dit 
een nieuw concept is , moet praktijk de functionaliteit nog 
uitwijzen . 

7 
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Paviljoenstructuur 
De paviljoenstructuur vindt zijn oorsprong in de vooroorlogse periode. Bij grotere ziekenhuizen 
werd toen een verzameling van categorale ziekenhuizen op een terrein gebouwd . Na de oorlog werd 
dit concept niet meer toegepast en kwam het alles-in-een ziekenhuis . Met de komst van nieuwe 
zorgmodellen is er weer een andere visie waar te nemen, waarbij het alles-in-een-ziekenhuis niet 
meer als het beste type wordt beschouwd. Het zorgmodel op basis van doelgroep/ ziektebeeld is 
een model die goed past bij een paviljoenstructuur. De lsala klinieken in Zwolle gaan deze structuur 
toepassen bij hun nieuwbouw, welke gereed moet zijn in 2011 . De interne flexibiliteit is hier klein, 
aangezien het gebouw volledig volgens zorgmodel is ontwikkeld . Externe flexibiliteit is goed zolang 
daar bij het ontwerp van de paviljoens aan gedacht is. 

8 
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Bijlage 4 Veranderingen van de wetgeving 
Wetgeving voor 1-1-2006 Wetgeving na 1-1-2006 Uitvoerend orgaan 

WTZ zvw cvz 
Wet op de Toegang tot de Zorgverzekeringswet College voor 
Ziektekostenverzekering Zorgverzekeringen 

(particulier) 
on 
C: 

-~ 
on ZFW AWBZ CTZ ..., 
Q) Ziekenfondswet Algemene Wet Bijzondere College van toezicht op 
~ Ziektekosten '°'''I ekec;,, on 
C: 
·c 
Q) 

.:£ wordt 
Q) 

~ AWBZ 
Q) Algemene Wet Bijzondere > NZa Ziektekosten 

Nederlandse Zorgautoriteit 

wzv WTZi CBZ 
on Wet Ziekenhuisvoorzieningen Wet Toelating Zorginstellingen College bouw 
C: ziekenhuisvoorzieningen / ·s;: 
Q) zorginstell in gen on ..., 
Q) 

~ .,., ..., 
TVWMD csz ·a:; ..., Tijdelijke Verstrekkingen Wet College Sanering ·c; 

Maatschappelijke Z ieken h uisvoorzieni ngen "' a. Dienstverlening 
"' u 

WTG WTG Express CTG/ZAio 
Wet Tarieven Gezondheidszorg 

IP•r~::: 
College Tarieven 

on Gezondheidszorg / 
C: '°''""'°';'I;, op,;cht;,, ·s;: 
Q) 
on ..., 

wordt Q) 

~ WMG 
C: 

Wet Marktordening Q) 
> Gezondheidszorg NZa Q) 
·c Nederlandse Zorgautoriteit 
"' I-
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Bijlage 5 Kapitaallastenbrief 

Ministe rie van Vol ksgezondheid1, Wi! lzijn en Sport 

De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Steten-Generaal 

Post bus 2001 8 
2500 EA OEN HAAG 

On ~ ke nm erk ln lioh t inge n b iJ 

D80 - 2568439 
Ond er w e rp 

Transparante en integra le tarieven 

in de gezondheidszorg 

Ooork i., ~num mer 

Bij lag~ (n) 

1 . lnleiding - Vragen Tweede Kam er t ijdens het WTZi-debat 
Het geven van meer vrij heden en verantwoorde lij kheden a.an de intramu ra le sectoren 
in de gezondheidszorg ' is het be langrijkste doe! van het wetsvoorstel Wet toelat ing 
zorginstell ingen (WTZi). Over dit w etsvoorste l, dat de beoogde opvolger is van de Wet 
ziekenhuisvoorzieningen (WZV), heb ik op 1 septe mbe·r 2004 m et uw Kame r gedebat
teerd . Tijdens het debat was de Kamer ender meer g e·interesseerd in hoe w ij wi llen 
omgaan met het kapitaallastenvraagstuk dat de vofgende drie deelvragen omva t : 

Hoe warden de kapitaallasten van de gebouwen van zorginste ll ingen nu en in de 

t oeko mst onderdee l van de ta rie ven en is dit betaalb aar? 
Welke mogel ij kheden zijn er o m het bouwregime af te schaffen? 
Welke juridische ge volgen heeft de overname van een bestaande zorginstell ing 
doo r een a ndere part ij en hoe kan - w anneer uit keerb are w inst is toeg estaa 
warden voorkom en dat dit ten koste gaat van de zorg ? 

lk geef in deze brief, mede namens de s ta atssec retaris, a nt woord op deze v ragen . 
Voor e en nadere t oelicht iing op en onderbouwing van de in deze brief gemaakte 
ke uzes, verw ij s ik naar de door een inte rdeparteme nt a le w erkgroep opgestelde notitie 
'Trans parant e en integra le ta rieven in de gezondheidszorg ' die is bijgevoegd . 

2 . Meer initiatief en verantwoordelijkheid zorginste-llingen door prestatiebekostiging 

De capaciteit va n de intramurale zorgverle ning komt in Nede rla nd voort uit pa rticulier 

in it iatie f en niet uit een door de overhe id zelf gepland en uitgevoerd bouwprogramma . 
Wei bepaalt de ove rhe id het tempo w aarin de particu liere init iatieven mogen worden 
gerealiseerd . Dit gebeurt om een beheerste groei van de kost en moge lijk te maken . 

Een nadeel van het hu id ige systeem is de bureaucratische rege lgeving. Verder le idt de 
budgetzeke rheid va n de instel lingen tot bestaanszekerheid , waardoor z,j mi de r 
kostenbewust en doe lmatig handelen. Hier door warden potentie le productiv ite it s

verbeteri ngen n ie t ge rea li se erd. 

Het particul ier init iatief moet de motor bli jven om de benodigde c apac iteit te 
real is eren . Het kabinet w il echte r dat de investeringen n ie t , zoals nu, doo r overhe ids -

Het gaat om curatieve zorg lzow el somatisch els geeste lijk) en de grootscilalige AWBZ-zorg (meer 
den 25 verblijvende clientenJ voor ouderen , gehandicapten en de geestelijke gezondheidszorg . 

Po::;tbu:. 20 350 

2500 EJ DEN HAAG 

T&lsfoon (070) 340 79 t 1 

F.!I X {070) 3 4 0 7 8 34 

8&% o ek ad r-,:. : 

P5 r1u1:.:; u:.p leini 5 

25 I \ VX DE I HAAG 

Corr 5:. p on-:le n t f& uit :.lu itond I 1-, rn.ot.!ld re:. : 

ria,h; en aen het po :.tadr<9:. ~•v ww.mi.nvw :. .n l 

met vs rm e lding v on de 
d atu m sn het k e, r.i me-rk 'I a n 

Bijlagen 

' 
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Min i ~te He 'w' an V 0 tk::.9e z or.dhe id , W e- lz ij n. e n Sp o rt 

61ad 

2 
K"nm~r k 

regule ring worden bepaald maar door de zorg inste ll ingen zelf. Zij zijn in de eerste 

pleats verant w oordelijk voor de afw eging om de prod uctiefactoren arbeid en kapitaa l 

in te zetten en de rentab iliteit v an de investeringen te beoordelen. Dat geldt ook v oor 

te maken keuzes ov er b ou w en , kopen of huren. lnstell ingen moeten zic h rekenschap 

gev en v an en geconfronteerd worden met de conse quenties va n hun invester ingen . 

Nu is dat niet of onvoldoende h et gev al : instell ingen krijgen van de ov erheid immers 

een vas t budget voor de dekking van de rente en afschrijv ing . 

Het kabinet w il dat instellingen ze lf afwegen hoe ze de kapitaal la sten d ie net gev olg 

zijn v an b esluiten ov er huisvesting , ze lf unnen teru gv erdienen met de verkoop v an 

zorgdiensten (het leveren van zorg ). Een v eelgebruikte term hiervoor is integrale 

prestatiebe kostiging . Prestatiebekostiging in de zorgsector betekent sterkere 

doelmatigheid sprikkels voor de instell ingen (micro-niveau) en minder di rec te sturing 

v an de overheid v an bovenaf (macro-n iv eau ). Die c ombinatie is v olgens ons de sleutel 

om h et vraa gstuk v an de kapitaal lasten op te losse n . 

De care e n de curatieve zorg w er ken momenteel h ard aan h et invoeren v an de 

prestatiebekost iging. In de care v ertaalt zich dat in funct ies en in de cure in d iagnose

behande lcombinat ies, d bc's . De rente en afschrijving van de gebou wen zijn daar tot 

op h eden b uiten gelaten . De hu isvestingslasten bedragen c irca• 10% v an de jaarl ijkse 

om zet . In deze brief schetsen w ij een weg om op, verantwoorde w ijze de 

kapitaa llasten op te nemen in de prestatiebekostiging . De c lient/patient p rofiteert 

hierv an omdat er meer rekening za l worden gehouden m et zijn o f haar wensen. Zeker 

in de care, w aar de kosten voor wonen een groot deel uitmaken v an de kapitaa llasten , 

is dit v an groot belang . 

3 . Vartrekpunt : een oplossingsrichting voor de gehele zorgsector 

Zorginhoudelij k , qua ka rak terist ieken en qua bestu ring van de sector , zij n e r duide lijke 

v ersc hi llen t ussen de care en de cure. De AV,/BZ-zorg richt zic h op het ondersteunen 

bij l v aa k ono mkeerbareJ beperkingen d ie leiden tot c hronisch e, langd u rige zorg, terw ij l 

de curat ieve zorg geric ht is op en vaak leidt tot herstel . D it heeft gev o lgen v oor de 

o rganisatie v an de zorg en voor de gebouwde infra st ruct uu r . De curatieve zorg omvat 
een relat ie f beper kt aantal m in of meer gelij v orm ige inste lli ngen , de AWBZ kent een 

g rotere hoev eelh eid instell ingen m et meer v ariatie. 

Bestuurl ij k zit het belangrijkste v erschil in de o rgan isatie van de vraagkant . In de c are 

bepaalt de onafhan kelijke in dic atieste lling primair het zorgv olume . Betrekkelijk 

ris ico loos opererende zorg kantoren verschaffen de ge·in cl iceerden toegang tot de zorg . 

De inkoopro l van de zorg antoren dtent te w orden versterkt v oor een doelmatiger 

koppe ling v an de indicat ie aan het zorgaanbod . In de c ure w ordt het zorgvo lume en de 

doelmatigheid v an de zorgin koop steeds ste rker bepaald door onderling concurrerende 

v erzekeraars die na mens en te behoeve v an hun verze kerden zorg inkop en . 

Noch de zorginhoudelij ke , noch de bestuurlij ke verschi llen, zijn op zoc h redenen om in 

de t w ee sec toren prin c ip iee l versc hillende op lossi ng sr icht ingen te k iezen voor het 

kapitaa llastenv raagstuk . A ls onderde el van de in voering v an prestatiebekostig ing 

d ragen cle in deze brief v erw oorde v oo rstel len bij aan h et bereiken van betere 

on der li nge vergelij kbaarheid v an zorgd [ensten en het kunnen afrekenen op· prestaties. 

Oat dit m oet gebeuren staat los v an verdere amb it ies op het gebied v an marktw erk ing 

zeals de v ers terking v an de v raagzijde of l iberalisering v an de p rijzen . Wei is het zo dat 

prestatiebe ostiging n iet alleen impliceert dat instell ingen baat krijgen bij m eer 

Bijlagen 

11 



Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

Min i ~to rio v a r. V ollk~,g o::. -.,ndhe id , We-1:z: ijn. en S p ort 

Blad 

3 
K.snmerk. 

mar k tcon form w erke n, m aar ook b ij het lev ere n van meer productie . Om dat 

beheersbaar te houden is v oldoende "countervail ing pow er" van de v raa gzijde 

noodzakelijk . Met name voor de AWBZ is het v an belang dat, gelijktijd ig m et de 

invoering v an pres tatiebekostiging, een adequate teg-en k rach t wordt ontw ikke ld v ia 

een verst-erk ing van de vraagkant. 

Technisch gezien kent de itf te leggen w eg v an de best aande budgetsystem atiek naar 

de prestet iebekost igin.g voor beide sectoren grate overeenkomsten . D aarom vo lgen we 

bij het op lossen van he t vraagst uk van de kapitaa llasten in de care en de cure dan ook 

zo veel mogelij k dezelfde route. Dat is des te meer gew enst omdat de W T Zi voor 

beide secto ren regeDs steUt en omdat na invoering v an d e Zorgv erzekeringswet beide 

sectoren te maken hebben m et de intramurale geeste lij ke gezondheidszorg . De 

ge lijksoort ige oploss ingsr ichtingen v oo r be ide sectoren slu iten niet uit dat er tussen de 

sector en verschillen zijn in m aatvoer ing en tempo v an het t ransitieproces. 

4 . De overgang : g,eleidelijk maar gestaag 

Hieronder geef ik in bekno-pte vorm de agenda weer v an de door ons beo ogde t rans itie 

van de intramurale sectoren. lk doe dat a.an de hand v an de drie kernvragen (zie § 1 ) 

d ie uw Kamer m ij in september 2004 ste lde2. 

4. 1. Kap i taBJ1/asten worden onderdeel van de tar ieven 

De aan pak m et betre kk ing t o t d e kapit aal lasten sta at los v an de v raag of er sprake is 

v an vrije prijizen dan wel gereg,uleerde t arie ven. Voo ralsnog gaan we u it v an door de 

overheid gereguleerde kostenefficiente t arieven. 

De eerste stap in het transitieproces is het opnemen va n ee n normatieve vergoeding 

voor de kapitaall asten in de ta rieven van de dbc's (cure) en f u ncties lcareL De· 

integra.le tarieven kunnen versch illen tussen de sectoren, m aar zijn per sect o r voor alle 

inste ll ingen gel ijk . Daardoor krijgen de instell ingen de kap ita allast en niet m eer a ls een 

aut onoom v ast bedra g in h u n budget. 

De int egra le tarieven kunnen op instell ingsniveau voor positieve en negat ieve 

f inanciele ettecten zorgen. Ten eerste v anw ege het overstappen v an een instellings 

specif iek kapit aa llastenbudget op een uniforme genormeerde vergoeding (reallo cat ie

effect) en t en t w eede a ls gevolg van schommelingen in de a/zet , d e hoeveelh eid 

geleverde zorg. W e v inden het rea listi sclh de inste llingen voo r het aan passen aan deze 

effec t en een gewenningsperiode te geven. Het kan nodig, zijn om kosten tuss en 

instel lingen t ij delij k te v erevenen. Voor het o,pv angen v an de gevolgen van de 

afzet schommelingen voorzien we in een soortgelijke gewenningsperio de . 

In de cu rat ieve zorg kunnen beide gewenningsprocessen w efilicht sneller en d eels 

gelijk ti jdig plaat sv inden zodat de overgangsperiode korter is. Rekening houd'end met 

een aan loopperiode van tw ee jeer en een overgang speri ode v an zes jaar kan de 

integrnle en transparante pres ta t iebekostiging in 201 2 zij n ge realiseerd _ Het komende 

halfjaar zullen we de beschreven stappen en de bud geUa ire effect en nader u itw erken. 

De be leid smatige afweg ing b ij concreet t e zetten stappen v indt mede plaats met 

inachtne m ing van de budgetta ire kaders zo als die op dat moment ge lden_ Een eerste 

v erkenn ing geeft aan dat invo-ering v -an prest at iebekost iging bij de kapitaa llasten onder 

voorw aarde van budgetta ire neut ral iteit w aa rsch ijnlijk m ogel ij k is. De u itwerking v indt 

2 Bijgevoegde not itie geelt techn ische achtergrondinform atie. Hoofd.stuk 4 van de noti t ie bevat een 
"t rans it ieschema". 
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pleats in overleg met de zorgaanbieders, CBZ , CTG/ZAio , Z N en andere bestuurl ij k 

re le vante part ijen . Tot de laatste groep behoren in ieder geva l gemeenten , pro vincies 

en woningbouwcorporat ies3
. 

Tijdens de gewenningsperiode voor de afze1fl uctuaties nemen de ri s ico's voor de 

instel lingen geleide lijk t oe . De overhe id is en b lijft verantwoo rdel ijk voor he t veil ig 

stellen van de publieke b elangen . Wij v inden dat de overhe id , om t ijdens de t ran sitie 

de cont inu,teit v an zorg v o ldoende te kunnen waarborgen , over enkele spec ifie ke 

instrumente n moet kunnen beschikken om de toegang tot de kapitaa lma rkt open te 

houden . 
Meer verantwoordelij kheid v oo r de instel lingen betekent ook dat zij zelf de gevolgen 

d ragen va n hun bes lissingen . Permanent s lecht p re sterend e instel ling en unnen niet 

overleven . De ro l v an de overheid d ient zo beper t m ogelij1k te z ijn. lmmers, iedere 

vorm van g ara nt ies vanuit de o verhe id verstoort de b es liss ingen va n m arktpartijen . 

All een wanneer cle continu·i t eit van noodzakel ijke zorg in gevaar komt , is er mogel ijk 

e en rol voor de o verheid . Voor deze u itzonclerli j ke ge val len heeft de ov erheid als " last 

resort " een saneringsinstrument dat die co ntinu·ite it v an d e noodzakelij ke zorg 

waarborgt . 

De t oenemende risico ' s voor de inste ll ingen betekenen ook dat inste llingen hun 

vermogensstructuur hierop moeten aanpassen . Somm ige instell ingen d ie nu - in een 

risico loze situ atie - goed lunct ioneren , kunnen st , a s v anwege een mindere 

solvabi lite it spos it ie een opstapje nodig hebben tot h et Waa rborgfonds v oor de 

Zorg sector (WfZ) o f de ban ken . Een achte rgeste lde len ing is zo ·' n o pst apje omdat het 

d e eigenvermogensposit ie versterkt . Hier kan een tijde lijke ro l v oor de overheid liggen. 

Daarnaast bl ijft de o verhei d in de ov ergangssituat ie het WfZ laciliteren door als 

" achterv ang " op te t reden . 

Bovenstaande instr umenten voor de overgangsperiode m oeten vo ld oen aan de 

Eu ropese wet geving . W ij zu llen dat t oetsen . Belangrij k d aarb ij is naa, onze m ening 

dat, voor zover er sprake zou zijn v an staat ss teun , deze t ijdelij k is en d e bedoeling 

heef t o m de inv lo ed v an de overheid te verminderen . 

4 .2 . Mogelijkheden om het bouw regime ,,f te schaffen 

Het bouw regim e kent t wee aspecten . Het eerste aspect is dat de m inister de 

inv esteringen goedkeurt om d at ze m oe ten passen in het beschikbare budg et. Het 

t w eede aspect om v at d e bouwkund ige toetsing en overige p rocedures om uiteindelijk 

een WZV-vergunning te krijgen . 

Het bouwregime ken vervall en als inste l lingen in vo ldoende mate geconfronteerd 

warden met het fe it dat ze de kapitaa l la sten ze lf moeten t erugv erdienen v ia de 

v erkoop v an zorgdiensten. Dit laatste is het geval als de inste llingen daadwerkel ijk een 

be langrijk deel v an de gevo lgen v an afzetschommelingen ze lf opvangen en wanneer 

ins te llingen dus zelf risico dragen. 

J Bij gemeenten en provincies in verba nd met eventuele gevolgen voor door hen verstrekte 
financiele garanties bij door zorginstellinge n afgesloten len ingen. Bij de w oningbouwcorporat ies 
gaat het om de eventuele gevolgen voor het uit 1999 daterende protoco l over de "uit breid ing 
van de ga,antiestructuur soc iale woningbouw aangaande verzorgingshuizen ". 
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4 . 3. Voorwaarden voor udkeerbare win st 
Zorgondernemingen hebben op dit moment meestal de stichtingsvorm als rechtsvorm . 

Om het ondernemerschap te stimuleren moet het stichtingsbestuur professioneler 

worden en het toezicht minder vrijbl i jvend . Hierover is recent geadviseerd door 

verschi llende adviesorganen zoals de Wetenschappelijke raad voor het r,egeringsbeleid 

(WRR), het Sociaa l en Cul t ureel Planbureau (SC P) en de Sociaal Eco:nomische Raad 

(S ER ). Zij constateren e-en groeiende behoefte bij zorg instell ingen en andere maat

schappelij ke instell ingen met het oog op hun sociale doelstell ingen te kunnen 

ondernemen. Tegelij kertijd doet zich de vraag voor hoe maatschappel ijke 

ondernemingen bestuurlijk kunnen warden versterkt zed.at zij op een verantwoorde 

manier hun publ ie ke taak kunnen uitvoeren en daarover verantwoording af leggen . 

Kenmerkend voor maatsch appelijke ondernemingen is dat zij toegang hebben tot de 

kapitaalmarkt en dat zij behaalde winsten niet uitkeren aan derden maar dit herinves

teren in de zorgsector. 

Voordat er sprake kan zijn v.an het uitkeren van w inst aan derden dient allereerst aan 

een aanta l condities te worden voldaan . Er dient transparante en integrale 

prestatiebekost ig ing (inclusief de huisv estingslasten ) te zi jn en zorg instellingen dienen 

volledig ris icodragend te zijn voo r schomme lingen in de afzet . Na het overg.angsproces 

naar deze situat ie is er met betrek k ing tot de bekost ig ing van de zorginstellingen 

sprake v an een gelijk speelv eld omdat d,an zowel de nieuwe als bestaande instellingen 

onder gelij ke condities functioneren. Dit is vooralsnog niet het geval. In deze b rie f en 

in bijgevoegde nota is geschetst hoe op termijn aan de genoemde condit ies k1rn 

worden voldaan . Op bas is van wat in paragraaf 4. 1. is beschrev en za l hiervan 

vermoedel ijk pas in 201 2 sprake kunnen zijn . Het toestaan van uitkeerbare winst 

vergt dan een afzonder lijk besluit van het kabinet . 

Het kabinet hanteert nu en in de toekomst het beleidsuitgangspunt dat economische 

waarde die is opgebouwd in een door overheidsregels gecreeerde omgeving met 

weinig risico"s niet mag · weg lekken" naar commercie le partijen. 

Daarnaast hecht het kabinet aan een zorgvuldige waarborging van de publieke 

be langen v an de gezondheidszorg. H et betreft hier de toegankel ijkheid en de betaal

baarheid van de zorg . Ten aanzien v an de lange termijn haalbaarheid van deze 

be langen voert het kabinet momenteel een aantal majeure operaties uit waaronder 

onderhandelbare prijzen v-oor dbc's en f uncties, de ve rsterking van de vraagkant door 

de in voer ing v an een nieuw v erzeikerin gsstelse l en de in deze brief aange kondigde 

veranderingen op het gebied van de bekostiging . Het is duidel ijk dat deze operaties 

zorgvu ldig dienen p leats te v inden . Vooralsnog zu llen door het st imuleren va n het 

maatschappelij k ondernemer schap en het invoeren v an de transpara nte integrale 

bekostiging de concurrentieprikke ls voor inste llingen die geen winst mogen uitkeren 

toenemen en daarmee de ondernemingszin in de gezondheidszorg . 

lntramurale instel lingen d ie v66r 2012 bereid zij n de zorg te ve rlenen tegen transpa

rante en integrale ta r ieven (dus inc lusief de hu isvest ingslasten) en bereid z ijn daarover 

het volledige afzetrisico te w i llen lopen, kan bij uitzondering het uitkeren van winst 

aan derden bij kab inet sbeslu it worden toegestaan . 
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5 . Tot slot 
Ons adag ium bij het ervormen van de· zorgsector is : "concurrentieprikkels wa·ar het 
kan , overheidssturing wear het moet ". Deze brief en de achterliggende notitie 

"Transparantie en integrale tarieven in de gezondheidszorg• geven naar onze men ing 
een adequate aanpak voor de oplossing van het kapitaallastenvraagstuk . 

De Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport , 

H. Hoogervorst 

Bijlagen 

15 



Zorg voor ziekenhuisvastgoed Bijlagen 

Bijlage 6 Belevingsaspecten volgens Qind 

Belevingsaspecten volgens Qind6 

Het onderdeel beleving is sterk afhankelijk van de doelgroep en de tijdsgeest c.q. opvattingen en 
bestaat uit de volgende gebouwaspecten: 

1. Stedelijke en maatschappelijke inpassing. 
2. Karakter en vernieuwing. 
3. Representativiteit en uitstraling 
4. Beleving van de gebouwde omgeving 

1. Stedelijke en maatschappelijke inpassing 
Vo/doen aan (formele) stedenbouwkundige eisen. 
In hoeverre: 
□ vormt de voorziening een integraal onderdeel van een stedenbouwkundig plan 
□ heeft het ontwerp stedenbouwkundige goedkeuring (nodig) 
□ draagt het ontwerp bij aan stedenbouwkundige vernieuwing 
□ is het gebouw goed gesitueerd voor toegang in normale en in noodsituaties. 
Stedenbouwkundige inpassing in de omgeving . 
In hoeverre: 
□ is het ontwerp/gebouw goed ingepast in de omgeving (stedelijk, vinex-wijk, plattelands enz.) 
□ sluit het ontwerp aan bij gebouwen van historische c.q. architectonische waarde op de locatie 
□ is de schaal van het gebouw in overeenstemming met de locatie (hoogte, volume, skyline) 
□ zijn de stijl, materialen en kleuren afgestemd op de naburige gebouwen c.q. omgeving, 
□ is er grond aanwezig voor toekomstige uitbreidingen, 
□ houdt het ontwerp rekening met orientatie.(op de zon, herkenbaarheid) 
□ beantwoordt de omgeving van het gebouw aan de behoeften van de doelgroep, 
□ zullen voorbijgangers het gebouw, rekening houdend met de doelgroep, positief beoordelen. 
Terreininrichting en groenvoorziening. 
In hoeverre: 
□ heeft de terreininrichting / tuinarchitectuur therapeutische waarde en is de toegang makkelijk, 
□ draagt het terrein- / tuinontwerp bij aan het intu'itief de weg vinden, 
□ word! rekening gehouden met de veiligheid van de voetgangers (geen "no-go" gebieden), 
□ draagt het terrein en de tuinen bij aan gemeenschappelijk gebruik, 
□ Is er voldoende verlichting (parkeren, toegangsroutes, laadperrons, entree's) 
Maatschappelijke inpassing van het gebouw 
In hoeverre: 
□ is het gebouw goed gesitueerd in relatie tot plaatselijke voorzieningen (realiseert aanvulling 
op of draagt bij aan de uitbreiding van de lokale voorzieningen) , 
□ stimuleert het ontwerp I gebouw maatschappelijke activiteiten en nieuwe lokale bedrijven, 
□ ontwikkelt het gepouw een gevc;,el van het behoren bij de (lokale} gemeenschap, 
□ is het gebouw ge'integreerd in de lokale gemeenschap, de sociale en culturele omgeving. 
□ versterkt het gebouw de betekenis van de locatie 

2. Karakter en vernieuwing 
lnvloeden op het welbevinden van de patient, personee/ en bezoekers). 
In hoeverre: 
□ is het ontwerp / gebouw therapeutisch voor de patient, 
□ veroorzaakt het ontwerp / geb_ouw een gevoel van welbevinden bij de gebruikers, 
□ is het aspect van welbevinden besproken met de toekomstige gebruikersgroepen. 
Uitgesproken architectonische visie . 
In hoeverre: 
□ is de functie van het gebouw duidelijk / overtuigend uitgedrukt in architectonische elementen , 
□ is het ontwerp gevarieerd c.q. geleed in zijn architectonische elementen, 
□ heeft het gebouw een positief karakter, 
□ draagt het gebouw de bij de doelgroep passende sfeer uit (woonsfeer waar de nadruk op 
verblijf ligt en vertrouwen in vakbekwaamheid in behandeling waar dat de hoofdfunctie is) . 
Vertaling van moderne opvattingen en innovatie in de zorg. 
In hoeverre: 
□ komen nieuwe zorgmodellen en organisaties van de zorg in het ontwerp tot uitdrukking, 
□ straalt het gebouw een herkenbare hoge kwaliteit uit op patienten, personeel en bezoekers 
□ weerspiegelt het ontwerp een positieve nieuwe slap in het voorzien van gezondheidszorg, 
□ verhoogd het ontwerp de "state of art" van de gezondheidszorgvoorzieningen, 

6 College bouw ziekenhuisvoorzieningen (november 2003); lntegraal eva/uatiesysteem l Quality Index (Qjnd); Utrecht 
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D heett het ontwerp een "good practice" waarde. 

3. Externe uitstraling (in relatie tot de functie en schaal) 
Esthetisch effect van het ontwerpconcept. 
In hoeverre: 
D is de compositie van bouwdelen compleet en goed in verhouding / balans, 
D versterkt de vorm de betekenis van de locatie, 
D is de skyline prettig om naar te kijken, 
D versterkt de het spel van licht en schaduw het ontwerp. 
Schaal en afmetingen. 
In hoeverre: 
D is het ontwerp goed geproportioneerd en prettig om naar te kijken, 
D komt de schaal overeen met de naastgelegen gebouwen, 
D heett het ontwerp een menselijke maat, is het rustgevend en niet overweldigend. 
Harmonieus en samenhangend zijn van de compositie van het ontwerp. 
In hoeverre: 
D zijn de onderdelen en (ruimtelijke) details van het ontwerp in harmonie met het geheel, 
D hebben de onderdelen een goede samenhang, 
D is er consistentie in de detaillering, 
D zijn de bouwkundige en installatietechnische elementen goed ge'integreerd. 
Materiaalgebruik 
In hoeverre: 
o versterkt de materiaalkeuze het ontwerp, 
o zijn de vormen en materialen goed gedetailleerd, 
o zijn kleur en textuur gebruikt om de bouwvormen te versterken en verrijken. 

4. Beleving van de interne gebouwde omgeving 
Hoogte belevingskwaliteit . 
In hoeverre: 
D is de verschijningsvorm kalmerend en niet intimiderend, 
D is de steer harmonieus en geestelijk verlichtend, 
D zijn hootdingangen en recepties uitnodigend, 
D is er kunst ge'integreerd in het ontwerp, 
D is er in voorzien dat er kunstuitwisselingen mogelijk zijn te 
Privacy en persoonsgebonden aspecten. 
in hoeverre: 
D is er privacy voor vertrouwelijke gesprekken, 
D is er persoonlijke privacy in de verpleegatdelingen en andere verblijtsruimten, 
D is er (indien nodig) rekening gehouden met het onderscheid in vrouwen en mannen. 
D Is er rekening gehouden met minder valide mensen, 
Materialen en inrichting. 
In hoeverre: 
D bieden de materialen en atwerkingen gevarieerdheid en contrast, 
D versterken ze het interieur en het vinden van de weg, 
D zijn het meubilair en de afwerkingen op elkaar atgestemd 
Gebruik van licht en k/euren. 
In hoeverre: 
D dragen de kleuren bij tot een warme en comtortabele steer, 
o dragen de kleuren bij tot continuHeit, variatie en het vinden van de weg, 
D is het aantal ruimten met daglicht, gebruikt door patienten , personeel en bezoekers optimaal 
D zijn binnenruimten en -tuinen optimaal georienteerd op inval van zonlicht 
D is verlichting creatiet gebruikt om het interieur te versterken, 
D voorkomt het lichtniveau en de plaats van de verlichting verblinding. 
Uitzichten naar buiten en naar binnen. 
In hoeverre: 
D is het uitzicht van eigen verblijfsruimte (zit/slaapkamer, verpleegkamer) prettig en aangepast 
aan de doelgroep (prikkelniveau) , 
D is het uitzicht van de bedgebonden patienten prettig en aangepast aan de doelgroep (lage 
onderdorpels, platonds etc.} , 
o is het uitzicht van de gemeenschappelijke verblijtsruimten prettig en aangepast aan de 
doelgroep (prikkelniveau} , 
D is het uitzicht van diverse openbare ruimten en looproutes (hallen, trappen , gangen, 
verblijtsruimten) prettig en gevarieerd. 
Routing en bewegwijzering. 
In hoeverre: 
D versterkt het interieurontwerp de bewegwijzering, 
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□ zijn er duidelijke "bakens " in het ontwerp verwerkt {b.v. kunstuitingen), 
□ is het repeterende gebruik van bouwvormen gelimiteerd om desorientatie te voorkomen. 
Aanwezigheid van benodigde functies en kwaliteiten in de binnenruimten. 
In hoeverre: 
□ is er in ruimten voorzien voor sociale interactie voor patienten c.q. bewoners, personeel en 
bezoekers, 
□ zijn er voldoende openbare voorzieningen ((rolstoel)toiletten, winkels , cafetaria's , 
informatiepunten) 
□ bevinden zich de openbare ruimten op logische, goed zichtbare plaatsen , 
□ zijn de voorzieningen geschikt voor kinderen , oudere mensen, gehandicapten, etc. 
□ is er een gevoel van ruimte en is te grote drukte voorkomen , 
□ zijn de ruimten duidelijk herkenbaar als een opeenvolging van aantrekkelijke omsluitingen , 
□ zijn lange, nauwe gangen zonder daglicht of uitzicht voorkomen , 
□ zijn hallen, recepties en wachtruimten aantrekkelijk en goed begrensd. 
Personeel 
In hoeverre: 
□ is rekening gehouden met de optimale werkomstandigheden van het personeel , 
□ is voor het personeel prettige pauzeaccommodatie aanwezig, 
□ is rekening gehouden met de veiligheid van het personeel. 
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Bijlage 7 Organogram van ziekenhuis 

Voorbeeld van een organogram van een ziekenhuis: 

Raad van toezicht I 
Ondernemingsraad I I Medische staf 

I Raad van bestuur I 
I I 

Patientenadviesraad I I Verpleegkundigen 

Economie, ICT ft Personeel en organisatie 

I administratie 

Bestuursbureau en 

I secretariaat RvB 

I I I I 
Facilitair bedrijf Zorggroep 1 Zorggroep 2 Zorggroep 3 Zorggroep 4 
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Bijlage 8 Reistijd naar dichtstbijzijnde ziekenhuis met 
spoedeisende hulp 

Bijlagen 

Reistijd naar diiclhtstbiljz'ijnde zie:kenhuis met SEH 2005 
met de .auto, SEH is 24 urnr open (totaal 106 llocaties) 

Reistijd iira minuten 

CJ :S 110 
C=1 10 - 15 
CJ 15 - 20 
C=:J 20 - 25 

25 -30 
111 30 - 45 
1111 > 45 

• ziekentmis.locatie1 met SE rl 

• 

Iii rrvrn 
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Bijlage 9 Stappenplan invulling schema's 

Gebouw niveau 

Hoofdlocatie Hot floor gebouw 

Hotel gebouw 

Kantoor gebouw 

Nevenlocatie met klinische en Hot floor 2ebouw 
poliklinische zorg 

Hotel 2ebouw 

Kantoor 2ebouw 

Nevenlocatie met poliklinische zorg I ./1 Hot floor 2ebouw 

N Kantoor 2ebouw -----------------' 
I 
I 

Bijlagen 

Op locatie niveau warden de aspecten functies, ligging / bereikbaarheid en uitstraling/ sfeer per 
locatie besproken. Op gebouw niveau warden per locatie de aspecten functies, ligging/ 
bereikbaarheid en uitstraling/ sfeer per gebouw besproken . Op intern niveau wordt alleen voor de 
hoofdlocatie per gebouw de aspecten functies, ligging/ bereikbaarheid en uitstraling/ sfeer per 
functiegroep besproken . Op de andere locaties komt dit redelijk overeen , dus de andere locaties 
warden op intern niveau niet apart besproken . 

De aspecten die per onderdeel besproken word en : 

Aspecten 
algemeen 
concept 

• Grootte 
• Meerdere locaties 

Per locatie: 
• Functies (zorg en extra 

voorzieningen) 
• Bereikbaarheid/ ligging + tov 

van andere locaties 
• Uitstraling/ sfeer 

------------Gebo u w n iv ea u 

• Meerdere gebouwen 

Per gebouw: 
• Functies (zorg en extra 

voorzieningen) 
• Bereikbaarheid/ ligging + tov 

andere gebouwen 
• Uitstraling/ sfeer 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed Bijlagen 

Bij lage 10 Schema's optimaal vastgoedconcept voor een specifiek 
ziekenhuis 

Optimaal vastgoedconcept voor een specifiek ziekenhuis 

Grootte 
C 

I Aantal en soort 
E locaties 
J -c 

Functies 
QI 

i Ligging/ 
g bereikbaarheid 
'6 
~ 

8 Uitstraling/sfeer 
::c 

Functies 

• Ligging/ Ee!' 
QI 0 bereikbaarheid 
i:i N 
,a= g 0 Uitstraling/ - 0. 
CC sfeer 
: QI 
QI= 
%.Ill: 

Functies 

QI 1111 Ligging/ ·- ... ..., 0 
bereikbaarheid ,a N 

g = 
- 0 C 0. Uitstraling/ ~ ..., 
QI QI sfeer 
z E 

22 



Zorg voor ziekenhuisvastgoed Bijlagen 

Optimaal vastgoedconcept voor een specifiek ziekenhuis 

Aantal en soort 
C: gebouwen Qj 
Qj 

E 
Qj 
an 

:ii: 
Functies '') 

' Ligging/ 

Qj 
bereikbaarheid 

I.. 
:::; 0 
,a 0 
u ;;::: Uitstraling / 
0 

~ 
... 

sfeer 0 
::c 0 ~-0 

.J::. Functies 
Q. 
0 
::, Ligging/ ,a 
Qj bereikbaarheid > ·c 
~ 

4i Uitstraling/ ::, 
0 ... sfeer .c 0 
Qj ::c 
I!) 

Functies ~j 

• Ligging / 
bereikbaarheid 

I.. Uitstraling/ 0 
0 sfeer ... ':'1'!'• C: 
,a 

ff"~{_ :.:: 

Optimaal vastgoedconcept voor een specifiek ziekenhuis 

Aantal en soort 
C: gebouwen Qj 
Qj 

E 
Qj 
an 

:ii: 

.J::. Functies f-¥-:~ u 
"' 
~ :.r: 
~ Ligging / 
0 bereikbaarheid Q. I.. ..... 0 
.J::. 0 u ;;::: Uitstraling/ "' I~ ... 

sfeer 0 
:;;: ::c .... 
Qj 

Functies :::; 
,a 
u 
.9 
C: 
Qj Ligging/ > 
Qj bereikbaarheid C: 
Q. 
0 

Uitstraling/ ::, 4i ,a ... sfeer Qj 0 
> ::c ·c 
~ Functies 

,. 

::, 
0 
.c 
Qj .J-'. 

I!) 
Ligging / 
bereikbaarheid 

I.. 
0 

Uitstraling/ 0 ... 
C: sfeer ,a 
:.:: .'~ 
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Optimaal vastgoedconcept voor een specifiek ziekenhuis 

Aantal en soort 
C: gebouwen Qj 
Qj 

E 
Qj 

.t:. .!!' u < "' ·c 
Functies 

~ 
0 
Q. 
Qj Ligging / :;:; 
,a bereikbaarheid u 
_g '-

0 
C: 0 
Qj ;;:: Uitstraling/ > 
Qj .... sfeer 
C: 0 

J: 
Q. 
0 

Functies ::I 
,a 
Qj 
> ·c 
~ Ligging/ 
::I bereikbaarheid 0 
.c 
Qj 

c.:> 
'- Uitstraling/ 0 
0 sfeer .... 
C: 
,a 
:.:: 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed Bijlagen 

Optimaal vastgoedconcept voor een specifiek ziekenhuis 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed Bijlagen 

Optimaal vastgoedconcept voor een specifiek ziekenhuis 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed Bijlagen 

Optimaal vastgoedconcept voor een specifiek ziekenhuis 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

Bijlage 11 Schema's bestaand vastgoed 

C :: 
E 

t 

GI 
:i:: ,a 
u 
0 
'6 
'o 
0 :c 

~ 
E~ 
GI 0 
i:; N 
,a = 
~ 0 

- Q. 
CC 
~ GI 
GI : 
Z..111: 

... 
GI 
E 
GI 
:i:: 
,a 
u 11ft 
0 ... -o 5j N 
> ::: 
GI 0 z Q. 

Grootte 

Aantal en soort 
locaties 

Functies 

Ligging/ 
bereikbaarheid 

Uitstraling/sfeer 

Functies 

Ligging/ 
bereikbaarheid 

Uitstraling/ 
sfeer 

Functies 

Ligging/ 
bereikbaarheid 

Uitstraling/ 
sfeer 

Bestaand vastgoed 

Bijlagen 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed Bijlagen 

Bestaand vastgoed 

Aantal en soort 
C gebouwen QI 
QI 
E 
QI an 
< 

Functies ~~. 

Ligging / 

QI 
bereikbaarheid 

I.. 
:i:; 0 
,a 0 
u .;:: Uitstraling/ 0 
'6 

... 
sfeer 0 ... J: 0 

" 0 
J:. Functies 
a. 
0 
::J Ligging / ,a 
QI bereikbaarheid > ·c: 
~ 

ai Uitstraling/ ::J 
0 ... 

sfeer .c 0 
QI J: 

I.!) 

Functies ::~ 

11 
1, Ligging / 
I' bereikbaarheid 

I.. Uitstraling/ 0 
0 sfeer ... ' C 
,a 
:..: ,t="~--s "~ 

Bestaand vastgoed 

Aantal en soort 
C gebouwen QI 
QI 
E 
QI an 
< 

J:. 
u Functies "' :5 ~ 
~ Ligging / 
0 bereikbaarheid a. 

I.. 

--- 0 J:. 0 u .;:: Uitstraling/ "' :5 ... 
sfeer 0 

~ J: 
QI 

Functies :i:; 
,a 
u 
.2 Ligging/ C 
QI bereikbaarheid > 
QI 
C 
a. ai Uitstraling/ 0 ... 

sfeer ::J 0 
,a J: 
QI 
> Functies :· ·c: 
~ 
::J 
0 Ligging / .c 
QI bereikbaarheid I.!) 

I.. Uitstraling/ 0 
0 sfeer ... ,.~-,~ 
C 
,a .~:11 :..: :;, 
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Bestaand vastgoed 

Aantal en soort 
C: gebouwen 41 
41 

.r:. E 
u 41 
Ill an 
:§ < 
~ Functies 0 
Q. 
41 Ligging / .:. 
IV bereikbaarheid u 
~ 

... 
0 

C: 0 
41 ;;: Uitstraling / > 
41 

..., 
steer 0 C: J: 

Q. 
0 

Functies ::J 
IV 
41 
> Ligging/ ·c 
~ bereikbaarheid 
::J 
0 
.0 ... Uitstraling/ 41 
C) 8 steer ..., 

C: 
IV 
~ 
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Bestaand vastgoed 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed Bijlagen 

Bestaand vastgoed 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed Bijlagen 

Bestaand vastgoed 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed Bijlagen 

Bijlage 12 Schema's voor vergelijking optimaal concept en bestaand 
vastgoed 

Optimaal vastgoedconcept Bestaand vastgoed Match? 

Grootte 

i Aantal en soort 
E locaties 
J. 
< 

Functies 
QI 
:t. Ligging/ Ill 

_g bereikbaarheid 
:E 
8 Uitstral ing / sfeer 

:::c: 

Functies 

t 
Ligging/ e. 

QI 6 bereikbaarheid 
i:; N 
Ill : l!l 0 Uitstraling/ - Q. i C sfeer > QI 
QI -z:ii! 

Functies 

QI - Ligging/ :t. ... 
Ill ::l bereikbaarheid 
g = 

- 0 
C Q. Uitstraling/ !! .... 
QI QI sfeer 
z E 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed Bijlagen 

Optimaal vastgoedconcept Bestaand vastgoed Match? 

Aantal en soort 
C: gebouwen a, 
a, 
E 
a, 
an 
<( 

Functies 

Ligging / 

a, bereikbaarheid ... 
:.:; 0 
,a 0 
u ;;:: Uitstraling/ 

..9 ... 
sfeer "C 0 - :c 0 

0 
.c Functies 
C. 
0 
::, Ligging/ ,a 
a, bereikbaarheid > ·1: 
~ 

"ii Uitstraling/ ::, 
0 ... 

sfeer .Q 0 
a, :c 
I!) 

Functies i 
Ligging / 
bereikbaarheid 

... Uitstraling/ 0 
0 sfeer ... 
C: 
,a 

,:,.d,.!f°'.1 ~ :.:: ~=-~ 
Optimaal vastgoedconcept Bestaand vastgoed Match? 

Aantal en soort 
C: gebouwen a, 
a, 
E 
a, 
~ 
<( 

.c 
u Functies ~-"' :s 
~ Ligging/ 
0 bereikbaarheid C. ... ...... 0 .c 0 u ;;:: Uitstraling/ "' :s ... 

sfeer 0 
:;;: :c 
a, "" 

:.:; Functies 
,a 
u 
..9 Ligging/ C: 
a, bereikbaarheid > a, 
C: 

C. "ii Uitstraling/ 0 ... 
sfeer ::, 0 

,a :c a, 
> Functies ;, ·1: 
~ 
::, 
0 Ligging / .Q 
a, bereikbaarheid I!) 

... Uitstraling/ 0 
0 sfeer ... 

[~'"' C: 
,a 

~' 
:.:: 

- " 
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Optimaal vastgoedconcept Bestaand vastgoed Match? 

Aantal en soort 
C gebouwen QI 
QI 

.J::. E 
u QI 

"' 1111 

:~ :;j: 

~ Functies 0 
C. 
QI Ligging/ :.:; 
,0 bereikbaarheid u 
0 I.. 

c 0 
0 

QI ;;:: Uitstraling/ > 
QI ... sfeer C 0 

::c: 
C. 
0 

Functies ::J 
,0 
QI 
> Ligging/ ·c: 
~ bereikbaarheid 
::J 
0 
.Q 

I.. Uitstraling/ ~ 0 
0 sfeer ... 
C 

::! 
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Optimaal vastgoedconcept Bestaand vastgoed Match? 
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Optimaal vastgoedconcept Bestaand vastgoed Match? 

38 



Zorg voor ziekenhuisvastgoed Bijlagen 

Optimaal vastgoedconcept Bestaand vastgoed Match? 

' ' . . . 
•i,,... - f . -~ -... . _, . 

~ t; - '. 
' "' ... 

J~ :.,, 
~.~ ~-' 
, ..... ~ . ,' . 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

Bijlage 13 Bevolkingsdichtheid 

Onderwerp Perioden 

L sevol ki ngsdi chtheid ::£/1 2005 v I 
Legenda (aantal l nw< 

CJ geen data 

D minder dan 299 

□299 101 824 
- 824 ofmeer 

Rood = Hoge bevolkingsdichtheid 
Oranje = Gemiddelde bevolkingsdichtheid 
Geel = Lage bevolkingsdichtheid 

COROP-gebied: 
Waarde: 

Kaartbesturing 
kr zoom en = Ctrl +mu( skliH 
Utzoomen = Shrtt+ctrl +muiskUH 
Ve~hui ven = Alt+.sJeper1 

Kaartopties 
Kleur 

[ Geel -~ rood 

Categorieen 

CG] 
lndeling 

j Kwantiel v J 

Bijlagen 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed Bijlagen 

Bijlage 14 Gegevens ziekenhuizen in Nederland 
In deze bijlage staan de gegevens van alle algemene ziekenhuizen in Nederland vermeld 7

• 

Wanneer de productie polikliniek tussen haakjes staat, betekent dit dat dit alleen de 1 e 

polibezoeken per jaar zijn en niet alle polibezoeken in een jaar. Deze warden bij de categorisering 
niet meegenomen. De cijfers zijn uit 2004. 
Organisatienaam Locaties Bevolkings- Adherentie Productie Productie Productie 

dichtheid klinisch dagop- poli 
(=aantal namen 
opnamen/ 
jaar) 

Albert Schweitzer Hoofdlocatie Hoog Kli: 302.500 28.096 30.413 (178,910) 
Ziekenhuis (complex) 

Hoofdlocatie 
(basis) 
Nevenlocatie Poli : 301 .370 
poli 
Nevenlocatie 
poli 

Alysis Zorggroep Hoofdlocatie Gemiddeld Kli : 36.187 28 .807 475 .745 
(topklinisch) 
Hoofdlocatie 
(basis) 
Nevenlocatie 
kli / poli Poli: 
Nevenlocatie 
poli 
Nevenlocatie 
poli 

Amphia ziekenhuis Hoofdlocatie Gemiddeld Kli : 395.145 39.000 27 .923 560.000 
(complex) 
Nevenlocatie 
kli/poli Poli: 395.883 
Nevenlocatie 
kli/poli 

Antonius Ziekenhuis 1 locatie Laag Kli : 111 .667 11 .603 10.058 162.480 
Poli : 111 .700 

Atrium Medisch Centrum Hoofdlocatie Hoog Kli : 296.251 28.709 26 .892 (164 .879) 
Nevenlocatie 
kli/poli 
Nevenlocatie Poli: 292.783 
poli 

Bethesda Ziekenhuis 1 locatie Laag Kli: 79.151 8.647 8.196 103.473 
Poli : 70.660 

BovenlJ Zieke nhuis 1 locatie Hoog Kli : 109.540 10.024 62.299 
Poli: 104.252 

Canisius-Wilhelmina Hoofdlocatie Gemiddeld Kli: 240.364 26.292 325 .774 
Ziekenhuis Nevenlocatie 

poli Poli : 228 .301 

Catharina Ziekenhuis 1 locatie Gemiddeld Kli: 214.649 25.000 345.000 
Poli: 179. 782 

De Tjongerschans 1 locatie Laag Kli: 98.920 11 .178 8.272 (67.485) 
Poli : 108.052 

Delfzicht Ziekenhuis 1 locatie Laag Kli: 59.076 6.406 4.892 97 .000 
Poli : 60.476 

Diaconessenhuis Leiden 1 locatie Hoog Kli: 130.221 11 . 730 9.893 132.335 
Poli: 114.397 

Diakonessenhuis Hoofdlocatie Gemiddeld Kli: 228.564 20.704 20 .395 340.334 
(complex) 
Hoofdlocatie 
(basis) Poli : 228.864 
Nevenlocatie 
poli 

7 www.jaarverslagenzorg.nl (juli 2006) 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed Bijlagen 

Organisatienaam Locaties Bevolkings- Adherentie Productie Productie Productie 
dichtheid klinisch dagop- poli 

(=aantal namen 
opnamen/ 
jaar) 

Elkerliek Ziekenhuis Hoofdlocatie Gemiddeld Kli : 133.414 14.912 10.523 237. 909 
Nevenlocatie 
poli Poli: 148. 951 

Flevoziekenhuis 1 locatie Laag Kli: 121 .852 13.319 8.153 250.759 
Poli : 137. 735 

Franciscus Ziekenhuis Hoofdlocatie Gemiddeld Kli : 14.272 11.480 225. 977 
Nevenlocatie 
poli Poli: 

Gelre Ziekenhuizen Hoofdlocatie Gemiddeld Kli: 274.825 28.598 24.507 (169 .120) 
Hoofdlocatie 
Hoofdlocatie 
Nevenlocatie Poli: 277.187 
poli 

Gemini Ziekenhuis 1 locatie Gemiddeld Kli: 86.557 10.193 8.208 (51.303) 
Poli: 91.380 

Groene Hart Ziekenhuis Hoofdlocatie Gemiddeld Kli: 175.093 16.193 1.466 (102.114) 
Hoofdlocatie 
Nevenlocatie 
poli Poli: 180.041 

HagaZiekenhuis Hoofdlocatie Hoag Kli : 25 .600 24.430 510.000 
Hoofdlocatie 
Nevenlocatie 
kli/poli Poli : 
Nevenlocatie 
poli 

Havenziekenhuis 1 locatie Hoog Kli: 62.664 6.260 4.702 (41 .129) 
Poli: 63 .515 

IJsselland Ziekenhuis 1 locatie Hoog Kli: 122. 952 13.206 9.282 173.248 
Poli: 128.164 

IJsselmeer Ziekenhuizen Hoofdlocatie Laag Kli: 119.586 10.650 8.297 (72.478) 
Hoofdlocatie Poli: 128.652 

lkazia Ziekenhuis Hoofdlocatie Hoog Kli: 118.055 13 .312 10.292 193.289 
Nevenlocatie 
poli Poli: 115.563 

lsala Klinieken Hoofdlocatie Gemiddeld Kli: 381.595 39.731 25.826 452.520 
Hoofdlocatie 
Nevenlocatie Poli: 369.377 
poli 

Jeroen Bosch Ziekenhuis Hoofdlocatie Gemiddeld Kli: 305.271 31.831 24 .983 (208 .962)? 
Hoofdlocatie 
Hoofdlocatie 
Nevenlocatie 
poli Poli: 329. 938 
Nevenlocatie 
poli 

Kennemer Gasthuis Hoofdlocatie Hoog Kli : 187.681 17.818 (130.110) 
Hoofdlocatie 
Nevenlocatie Poli : 207.229 
poli 

Laurentius Ziekenhuis 1 locatie Gemiddeld Kli : 111 .567 13.273 8.707 206.491 
Poli: 114.431 

Martini Ziekenhuis Hoofdlocatie Gemiddeld Kli: 260.541 24.502 20.356 281.444 
Hoofdlocatie Poli: 250.471 

Maxima Medisch Hoofdlocatie Gemiddeld Kli: 245.267 24.326 21.535 421 .641 
Centrum Hoofdlocatie Poli : 264 .584 
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Organisatienaam Locaties Bevolkings- Adherentie Productie Productie Productie 
dichtheid klinisch dagop- poli 

(=aantal namen 
opnamen/ 
j aar) 

Meander Medisch Hoofdlocatie Hoog Kli : 287.283 27.501 26 .867 423 .230 
Centrum Hoofdlocatie 

Nevenlocatie 
kli / poli Poli : 289 .687 
Nevenlocatie 
poli 

Medisch Centrum 1 locatie Gemiddeld Kli : 275 .113 26. 953 16 .075 (144.767) 
Alkmaar 

Poli : 273 .389 
Medisch Centrum Hoofdlocatie Hoog Kli : 22 .243 19 .135 (157 .701) 
Haaglanden Hoofdlocatie Poli : 

Medisch Centrum Hoofdlocatie Hoag Kli: 261. 998 23 . 975 20.499 365.241 
Rijnmond-Zuid Hoofdlocatie Poli : 249.150 
Medisch Spectrum Hoofdlocatie Gemiddeld Kli : 265.644 27.312 22.420 (154 .350) 
Twente Hoofdlocatie Poli : 268.970 

Nevenlocatie 
kli / poli 
Nevenlocatie 
poli 
Nevenlocatie 
poli 

Mesas Medisch Centrum Hoofdlocatie Hoag Kli : 155.869 14.017 12.647 (78.682) 
Hoofdlocatie Poli : 150.669 
Nevenlocatie 
poli 
Nevenlocatie 
poli 

Nij Smellinghe 1 locatie Laag Kli: 100.318 11 .912 8.712 167.715 
Poli : 103.807 

Onze Lieve Vrouwe Hoofdlocatie Hoag Kli : 195.296 19.723 18 .103 316.784 
Gasthuis Nevenlocatie 

kl i/ poli 
Nevenlocatie Poli : 217.374 
poli 

Oosterscheldezieken- Hoofdlocatie Laag Kli : 113.400 10.921 9.057 (67.427) 
huizen Hoofdlocatie 

Poli: 116.721 
Orbis Medisch en 1 locatie Hoag Kli : 191 .308 16.811 17.951 (120.631) 
Zorgconcern Poli: 188. 954 
Pantein 1 locatie Gemiddeld Kli 68 .637 9.366 5.988 117.368 

Poli : 67.769 
Refaja Ziekenhuis 1 locatie Laag Kli : 87.389 7.792 11 .074 101 .340 

Poli : 72 .321 
Reinier de Graaf Groep Hoofdlocatie Hoag Kli : 248.625 21.571 23 .853 412.489 

Nevenlocatie Poli : 
kli / poli 
Nevenlocatie 
poli 
Nevenlocatie 
poli 

Rijnland Ziekenhuis Hoofdlocatie Gemiddeld Kli : 176.371 18.182 12 .910 (89.846) 
Hoofdlocatie Poli: 175. 944 

Rivas zorggroep Hoofdlocatie Hoag Kli : 113 .318 11 .738 8.198 162 .000 
Nevenlocatie Poli: 121 .562 
poli 
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Organisatienaam Locaties Bevolkings- Adherentie Productie Productie Productie 
dichtheid klinisch dagop- poli 

(=aantal namen 
opnamen/ 
jaar) 

Rode Kruis Ziekenhuis Hoofdlocatie Hoag Kli: 115.294 13.190 10.270 201.522 
Nevenlocatie Poli: 132.115 
poli 

Ruwaard Van Putten 1 locatie Hoag Kli: 98 .886 10.438 8.472 134. 965 
Ziekenhuis Poli : 98 .917 
Saxenburgh Groep Hoofdlocatie Laag Kli: 66.129 7.904 3.627 87.027 

Nevenlocatie Poli: 67.227 
poli 

Slingeland Ziekenhuis 1 locatie Laag Kli: 128.679 14.586 9.627 (86 .742) 
Poli: 135.093 

Slotervaartziekenhuis 1 locatie Hoag Kli : 40.000 12.438 10.323 (71 .520) 
Poli: 

Spaarne Ziekenhuis Hoofdlocatie Hoag Kli : 163.349 16.276 11.113 300.000 
Nevenlocatie 
kli/poli 
Nevenlocatie 
poli Poli: 170.223 
Nevenlocatie 
poli 
Nevenlocatie 
poli 

St. Anna Zorggroep 1 locatie Gemiddeld Kli: 134. 943 11.414 12.516 110.078 
Poli : 121 . 948 

St. Antonius Ziekenhuis 1 locatie Hoag Kli : 207.796 21.825 23 .097 183 .669 
Poli : 203.818 

St. Elisabeth Ziekenhuis 1 locatie Gemiddeld Kli: 208 .005 22.494 19.239 281.655 
Poli : 181 .506 

St. Franciscus Gasthuis 1 locatie Hoag Kli: 160.005 20.346 14.871 277 .916 
Poli: 141.475 

St. Jans Gasthuis 1 locatie Gemiddeld Kli : 80.810 9.435 7.074 149.171 
Poli: 81.032 

St. Jansdal 1 locatie Gemiddeld Kli: 171.824 13.125 12.488 (73 . 901) 
Poli : 142.347 

St. Lucas Andreas 1 locatie Hoag Kli: 182.341 17.754 15.440 270 .213 
Ziekenhuis Poli: 187. 796 
St. Lucas Ziekenhuis 1 locatie Laag Kli: 62.303 7.474 83.766 

Poli : 61 .508 
Stichting Bronovo-Nebo Hoofdlocatie Hoag Kli: 90.020 12.011 9.266 183.702 

Nevenlocatie 
poli Poli: 95 .303 

Stichting Christelijke 1 locatie Laag Kli: 40.522 4.218 2.842 (25.068) 
Zorgvoorzieningen Poli: 43. 941 
Talma 
Stichting Deventer Hoofdlocatie Gemiddeld Kli: 166.291 17.030 12.987 (99 .028) 
Ziekenhuisgroep Hoofdlocatie 

Nevenlocatie 
poli 
Nevenlocatie 
poli Poli: 171.193 
Nevenlocatie 
poli 
Nevenlocatie 
poli 

Stichting het Van Weel- Hoofdlocatie Hoag Kli: 53 .394 5.621 5.247 91 .790 
Bethesda Ziekenhuis Nevenlocatie 

poli Poli : 55.640 

Stichting Ziekenhuis 1 locatie Laag Kli : 99. 911 11 .606 8.237 174.314 
Lievensberg Poli: 103.295 
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Organisatienaam Locaties Bevolkings- Adherentie Productie Productie Productie 
dichtheid klinisch dagop- poli 

(=aantal namen 
opnamen/ 
jaar) 

Streekziekenhuis Hoofdlocatie Laag Kli : 92.284 8.917 8.890 (50,854) 
Koningin Beatrix Nevenlocatie 

poli 
Nevenlocatie Poli : 92.514 
poli 

't Lange Land Ziekenhuis 1 locatie Hoog Kli : 89.138 9.221 7.589 159.505 
Poli: 90.078 

TweeSteden Ziekenhuis Hoofdlocatie Gemiddeld Kli : 167.997 16.666 13 .629 (120.333) 
Hoofdlocatie Poli: 192.144 

VieCuri Medisch Hoofdlocatie Gemiddeld Kli: 20.213 12. 758 (139.861) 
Centrum Hoofdlocatie Poli: 

Vlietland-Ziekenhuis Hoofdlocatie Hoog Kli: 161 .152 18.872 10. 960 (96.450) 
Hoofdlocatie 
Nevenlocatie Poli : 173.203 
poli 
Nevenlocatie 
poli 

Waterlandziekenhuis Hoofdlocatie Hoag Kli : 97.973 11 .104 10.394 (68 .820) 
Nevenlocatie 
poli Poli : 106. 935 

Westfries Gasthuis Hoofdlocatie Gemiddeld Kli : 169.548 16.857 9.856 (85.415) 
Nevenlocatie Poli: 175.614 
poli 

Wilhelmina Ziekenhuis 1 locatie Laag Kli : 105.000 10.529 5.276 143.802 
Assen Poli : 110.000 
Zaans Medisch Centrum Hoofdlocatie Hoog Kli : 121 .514 12.704 16.440 (82.616) 

Nevenlocatie 
poli Poli : 128.144 

Ziekenhuis Amstelveen 1 locatie Hoog Kli : 85.434 8.434 6.683 (55 .835) 
Poli: 84.780 

Ziekenhuis Bernhoven Hoofdlocatie Gemiddeld Kli: 191 .190 19.460 13.390 (112.949) 
Hoofdlocatie Poli : 193.894 

Ziekenhuis De Gelderse Hoofdlocatie Gemiddeld Kli: 214.980 20.631 19.790 320.888 
Vallei Nevenlocatie 

poli 
Nevenlocatie Poli: 220.423 
poli 

Ziekenhuis Gooi-Noord Hoofdlocatie Hoog Kli : 127.735 13.374 8.378 175.476 
Nevenlocatie 
poli Poli : 116. 909 

Ziekenhuis Hilversum 1 locatie Hoog Kli : 122.297 12.840 10.076 (81 .740) 
Poli: 116.240 

Ziekenhuis Rivierenland Hoofdlocatie Gemiddeld Kli: 108.123 13.026 8.486 (56.552) 
Nevenlocatie 
poli Poli : 109.638 

Ziekenhuis Walcheren Hoofdlocatie Laag Kli : 105.145 10.362 7.277 159.198 
Nevenlocatie Poli : 106. 797 
poli 

Ziekenhuis Zeeuws- Hoofdlocatie Laag Kli : 105.881 10.825 8.759 182.668 
Vlaanderen Nevenlocatie 

kli/poli 
Nevenlocatie Poli : 105.498 
poli 
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Organisatienaam Locaties Bevolkings- Adherentie Productie Productie Productie 
dichtheid klinisch dagop- poli 

(=aantal namen 
opnamen/ 
jaar) 

Ziekenhuisgroep Twente Hoofdlocatie Gemiddeld Kli : 303.396 36.327 19.408 (167.939) 
Hoofdlocatie Poli : 313.591 

Zorgcombinatie 1 locatie Laag Kli : 96 .907 12.007 9.436 143 .905 
Noorderboog Poli : 91 .023 
Zorggroep Hoofdlocatie Laag Kli : 28 .646 14.180 (136 .700) 
Noorderbreedte Nevenlocatie Poli : 

kli / poli 

Zorggroep Suydevelt 1 locatie Laag Kli : 117.050 14.796 10.040 200 .595 
Poli : 120.846 

Zorggroep Utecht West 1 locatie Hoog Kli : 84. 719 8.198 6.717 119.401 
Poli : 91 .039 
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Bijlage 15 Locatie categorisering 

Om tot een locatie categorisering te komen is per aspect een categorisering gemaakt voor het 
aantal en soorten locaties, door het gemiddelde te nemen van alle ziekenhuizen in Nederland. De 
verschillende aspecten zijn: 

• Klinische adherentie 
• Poliklinische adherentie 
• Klinische productie (inclusief dagbehandeling) 
• Poliklinische productie 
• Bevolkingsdichtheid 

Hieronder zijn de uitkomsten te zien van de gemiddelden van Nederland. Hierin wordt locatie als 
volgt beschreven: aantal hoofdlocaties/aantal nevenlocaties met klinische en poliklinische zorg/ 
aantal nevenlocaties met poliklinische zorg. 

Allereerst is er een volledige categorisering gemaakt met onafgerond aantal locaties. Daarna zijn 
gelijken samengevoegd en is er een afronding gemaakt. Dit is de categorisering die gebruikt wordt 
voor het model. Wanneer er meer dan 1 hoofdlocatie uit het gemiddelde komt (bijvoorbeeld 1,5), 
dan schuift de rest door naar nevenlocatie met klinische en poliklinische zorg (met dit voorbeeld 
0,5). Dit aangezien uit het algemene concept komt dat er maar 1 hoofdlocatie dient te zijn, voor 
concentratie van complexe zorg. Verder wordt er vanaf 0,5 naar boven afgerond. Dit aangezien uit 
het algemene concept het belang van meerdere locaties blijkt. 

Klinische adherentie Locaties 

Volledige categorisering < 100.000 1 /0/0,3 
100.000-150.000 1 /0/0,3 
150.000-200.000 1,5/0,1/1 
200.000-250.000 1,4/0,2/0,8 
250.000-300.000 1, 9/0,6/0,8 
> 300.000 1,8/0,7/1 

Afgeronde categorisering voor < 150.000 1/0/0 
gebruik model 150.000-250.000 1 / 1 / 1 

> 250.000 1 /2/1 

Poliklinische adherentie Locaties 

Volledige categorisering < 100.000 1 /0/0,2 
100.000-150.000 1 /0/0,5 
150.000-200.000 1,5/0/0,7 
200.000-250.000 1,4/0,3/1 
250.000-300.000 2/0,5/1 
> 300.000 2/0,6/1 

Afgeronde categorisering voor < 100.000 1/0/0 
gebruik model 100.000-150.000 1 /0/1 

150.000-250.000 1 / 1 / 1 
> 250.000 1 /2/1 
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Klinische productie Locaties 
(incl. dagbehandeling) 

Volledige categorisering < 15.000 1 /0/0 ,3 
15.000-25.000 1 /0/0,3 
25 .000-35.000 1,4/0, 1 /1 
35 .000-45.000 1,3/0,3/0,6 
45 .000-55.000 2/0,5/1 
> 55.000 1,7 /0, 9/1 ,2 

Afgeronde categorisering voor < 25.000 1/0/0 
gebruik model 25.000-45.000 1 / 1 / 1 

> 45.000 1 /2/1 

Poliklinische productie Locaties 

Volledige categorisering < 150.000 1 /0/0 , 1 
150.000-250.000 1 /0/0,5 
250 .000-350.000 1 /0 ,3/0,8 
350.000-450.000 1,8/0,5/0,8 
> 450.000 1,5/1 ,3/ 1 

Afgeronde categorisering voor < 150.000 1/0/0 
gebruik model 150.000-350.000 1 /0/1 

350.000-450.000 1 / 1 / 1 
> 450.000 1 /2/1 

Bevolkingsdichtheid Locaties 

Volledige categorisering Laag 1 /0/0,2 
Gemiddeld 1,5/0,2/0,7 
Hoog 1, 1 /0,2/7 

Afgeronde categorisering voor Laag 1/0/0 
gebruik model Gemiddeld 1 /1 /1 

Hoog 1 /0/1 
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Bijlage 16 Vergelijkingsschema's Casestudie St. Elisabeth ziekenhuis 

C 

3: 
E 
J 
< 

Grootte 

Aantal en soort 
locaties 

Optimaal vastgoedconcept voor St. Elisabeth ziekenhuis 

De grootte van het St. Elisabeth ziekenhuis zou momenteel 61 . 930 m2 
moeten zijn . 

Het St. Elisabeth ziekenhuis zou moeten bestaan uit 3 locaties, te 
weten : 
• Een hoofdlocatie (met klinische en poliklinische zorg) 
• Een nevenlocatie met klinische en poliklinische zorg 
~,eolocat;e met polikliolsche ,ocg 

Bestaand vastgoed 

Het St. Elisabeth ziekenhuis heeft een brute vloeroppervlakte van : 
76 .316 m2 (Nuttig vloeroppervlakte is: 68.091 m2) 

Het St. Elisabeth ziekenhuis beschikt over 1 locatie. 

0 
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Functies 

Ligging/ 
bereikbaarheid 

Uitstraling/sfeer 

Optimaal vastgoedconcept voor St. Elisabeth ziekenhuis 

Zorgfuncties: 
De hoofdlocatie leent zich het beste als hoog technologisch centrum 
waar met name de acute en complexe zorg geoncentreerd zit. Electieve 
en chronische zorg zijn op deze locatie ook mogelijk, maar qua 
zorgfunctie draait het op de hoofdlocatie om specialistische zorg . 

Extra functies : 
Op de hoofdlocatie is het een meerwaarde om extra functies toe te 
voegen ter bevordering van ketenzorg, patientgerichtheid en 
concurrentiepositie. Met name zorggerelateerde voorzieningen zijn 
mogelijk, dus cure & care, winkels & diensten en preventie & service. 
Volgens de visie van het ziekenhuis moeten als extra functies cure & 
care en winkels & diensten in het concept warden opgenomen. 

De hoofdlocatie dient centraal in de regio te liggen . Hierdoor is er 
waarborging van de bereikbaarheid van de acute en ook de complexe 
zorg . Goede bereikbaarheid van de locatie is van levensbelang, dus 
goede toegangswegen zijn noodzakelijk. 

Op een hoofdlocatie waar met name complexe en acute zorg verleend 
wordt is uitstraling minder van belang omdat de nadruk ligt op 
genezing. lndien er electieve en chronische zorg wordt aangeboden op 
de locatie, neemt het belang van uitstraling toe om de locatie 
toegankelijker te maken . De hoofdlocatie dient aan te sluiten op de 
omgeving. Aangezien op de hoofdlocatie grote gebouwen staan en met 
het oog op healing environment, moet de locatie voldoende green zijn . 

Bestaand vastgoed 

Zorgfuncties: 
• Complex (topklinische functies) 
• Acuut 
• Electief 
• Chronisch 

Extra functies 
• Cure en care (Medische boulevard , revalidatie centrum Leijpark) 
• Winkels en diensten (Medische boulevard , bezoekersrestaurant, 

Ronald mcDonaldhuis) 

De locatie van het St. Elisabeth ziekenhuis is gelegen aan de rand van 
de stad Tilburg (aan de zuidkant) en is daarmee central gelegen binnen 
het verzorgingsgebied. Het onderstaande kaartje geeft het 
verzorgingsgebied aan, waarbij de rode stip het Elisabeth ziekenhuis is 
(hoe donkerder de kleur in de regio, hoe hoger de adherentie uit dat 
gebied) . Verder is er een goede bereikbaarheid door grote 
uitvalswegen . Ook per openbaar vervoer is het ziekenhuis goed te 
breiken 

In het LTHP wordt geen aandacht besteed aan uitstraling en sfeer. 
Desalnietemin ziet de locatie er green en toegankelijk uit en is de 
stedelijke inpassing prima gewaarborgd. 

Bijlagen 
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Functies 

Ligging/ 
bereikbaarheid 

Uitstraling/ 
sfeer 

Optimaal vastgoedconcept voor St. Elisabeth ziekenhuis Bestaand vastgoed 

Zorgfuncties: x 
De nevenlocatie met klinische en poliklinische zorg is met name geschikt 
voor electieve zorg gericht op een bepaalde doelgroep. Ook chronische 
zorg is goed mogelijk. Door voldoende aanbod van acute zorg in de regio 
Tilburg (ook Tweesteden ziekenhuis) , hoeft er op deze nevenlocatie 
geen acute zorg te warden aangeboden. 

Extra functies : 
Op de nevenlocatie met klinische en poliklinische zorg is het een 
meerwaarde om extra functies toe te voegen ter bevordering van 
ketenzorg , patientgerichtheid en concurrentiepositie. Aangezien bij de 
zorg die aangeboden wordt op deze locatie, marktwerking mogelijk is, is 
commercialisering en dus extra functies een meerwaarde. Alleen 
zorggerelateerde voorzieningen zijn mogelijk, dus cure & care , winkels 
& diensten en preventie & service. De extra functies moeten goed 
aansluiten op de zorgfuncties. Een kleine medische boulevard is 
mogelijk . 

Deze nevenlocatie ligt meer verspreid in de regio dan de hoofdlocatie. x 
Goede bereikbaarheid tot hoofdlocatie is wel van belang, aangezien de 
hoofdlocatie als vangnet fungeert bij mogelijke acute complicaties. 
Gezien het adherentiegebied van het Elisabeth ziekenhuis, zou west· 
Tilburg een goede optie zijn . In noord-Tilburg bevindt zich reeds het 
TweeSteden ziekenhuis . 

Deze nevenlocatie is kleinschaliger en meer gericht op zorg waar x 
marktwerking mogelijk is. Uitstraling van de locatie, is dus van belang. 
Deze locatie ligt meer verspreid en dus ook meer ' in de wijk'. Hierdoor 
neemt het belang van stedenbouwkundige inpassing toe. Met betrekking 
tot healing environment, moet de locatie voldoende groen zijn . 

Bijlagen 
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Functies 

Ligging/ 
bereikbaarheid 

Uitstral ing/ 
sfeer 

Optimaal vastgoedconcept voor St. Elisabeth ziekenhuis Bestaand vastgoed 

Zorgfuncties: x 
Hier wordt uitsluitend electieve en chronische zorg geleverd. Er is geen 
opname mogelijkheid en uitsluitend planbare zorg. Een buitenpolikliniek 
dus. 

Extra functies: 
Door de kleinschaligheid lijkt er weinig draagvlak voor extra 
voorzieningen. Toch is ter ondersteuning van de met name chronische 
zorg, die in nauw verband staat met de eerstelijnszorg, wel de 
mogelijkheid tot aantrekking van eerstelijnszorg voorzieningen (cure & 
care, winkels & diensten). Een klein gezondheidscentrum kan op deze 
locatie gerealiseerd worden. 

Nevenlocatie bevindt zich in de wijk en is voorzienend op wijkniveau . x 
Grote uitvalswegen zijn minder van belang, zolang bereikbaarheid met 
de hoofdlocatie gewaarborgd blijft. De mate van bereikbaarheid per 
openbaar vervoer en fiets neemt toe. 
Voor het Elisabeth is er een mogelijkheid voor een poliklinische 
nevenlocatie in het centrum van Tilburg, of in Hilvarenbeek (gezien de 
hoge adherentie uit dit gebied) . 

Aangezien het hier gaat om zorg met veel marktwerking en eenvoudige x 
en kleinschalige zorg, is uitstraling zeer belangrijk. Dit heeft alleen 
meer betrekking op het gebouw dan op de locatie, aangezien de locatie 
klein is (het gebouw is vaak de locatie) en in de wijk ligt. Door 
ontbreken van verpleegfunctie op deze locatie is het belang van een 
groene omgeving loch minder. Stedenbouwkundige inpassing en 
toegankelijkheid zijn hier van groot belang. 

Bijlagen 
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Aantal en soort 
gebouwen 

Optimaal vastgoedconcept voor St. Elisabeth ziekenhuis 

De Hoofdlocatie bestaat uit meerdere gebouwen, zodat de gebouwen 
aangepast kunnen warden op de vastgoedeisen die de zorgfunctie met 
zich meebrengt. Dit bevordert de flexibiliteit, courantheid en 
patientgerichtheid. De hoofdlocatie bestaat uit drie soorten gebouwen, 
te weten: 
• Hot floor gebouw (HF) 
• Hotel gebouw (H) 
• Kantoor gebouw (K) 

Het hot floor gebouw is belangrijk binnen deze locatie, aangezien de 
complexe en acute zorg, waar de hoofdlocatie op gericht is, veel 
gebruik maken van dit gebouw. 

Bestaand vastgoed 

Het St. Elisabeth ziekenhuis heeft 1 gebouw; een groat gebouw met 
een kamstructuur. Huisvesting buiten gebouw en zelfs buiten terrein 
warden overwogen . In de toekomst gaan een aantal administratieve 
functies hoogstwaarschijnlijk naar een apart gebouw. Maar momenteel 
zitten alle functies in principe in 1 gebouw. Maar de functies vertonen 
een clustering naar indeling van de 3 huisvestingstypen: hot floor, 
hotel, kantoor. Grofweg kan het gebouw dus in 3 stukken gedeeld 
warden : 
• Voorste deel van het gebouw ( over 2 verdiepingen) is het 

kantoorgebouw 
• Achterste gedeel van de begane grand en mioddelste gedeelte van 

de 1e verdieping is het hot floor gebouw 
• 3e t/m 5e verdieping is het hotel gebouw 

Uitzonderingen zijn : 
• Op de 2e verdieping bevindt zich de beddencentrale (facilitair ft 

ondersteuning HF) 
• In de kelder bevinden zich onder andere het magazijn, de centrale 

keuken en centrale sterilisatie afdeling( mix van facilitair ft 
ondersteuning HF en K) 

• Er is een apart moeder-kind cluster achter in het gebouw op de 1e 
verdieping , waar zowel kantoorfuncties (kinderpoli) , als 
hotelfuncties (kinderafdeling H, kraamafdeling), als hot floor 
functies (verlosafdeling en verpleegafdeling HF: couveuses) zich 
gemixt bevinden . 

Een aantal extra functies zitten wel in aparte gebouwen op het terrein , 
zoals het Ronald me donaldhuis en het revalidatiecentrum Leijpark. 

Bijlagen 
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Optimaal vastgoedconcept voor St. Elisabeth ziekenhuis 

Zorgfuncties: 
Het hot floor gebouw herbergt alle functies die specialistisch vastgoed 
vereisen. De verschillende functies die in het hot floor gebouw 
gehuisvest zijn, zijn : 
• Diagnostiek en screening (HF): Afdeling radiologie 
• Behandelcentrum (HF) : Operatie Kamers, Spoedeisende Hulp 
• Verpleegcentrum (HF): Intensive Care en Medium Care 
• Facilitair en ondersteuning (HF) : Laboratoria 

Extra functies : 
Het hot floor gebouw leent zich niet echt voor extra voorzieningen, 
aangezien het hier puur op cure gericht is en mensen hier met het doel 
genezen, dan wel acuut, dan wel complex, komen. Hoogstens een 
apotheek, cadeaushop en cafeteria in de entreehal voor bezoekers is 
mogelijk. Enkel dus de functies cure & care en winkels & diensten in 
zeer beperkte mate. 

Het hot floor gebouw ligt aan de ingang van het terrein en tech centraal 
ten opzichte van de andere gebouwen. Het gebouw is zeer geed 
bereikbaar. Dit is van belang omdat spoedeisende hulp zich hier 
bevindt. Toegankelijkheid staat dus voorop . 

In principe draait het bij het hot floor gebouw om de genezing. De 
architectuur kan inspringen door het gebouw een kwalitatief 
hoogwaardige en innovatieve uitstraling te geven . 

Bestaand vastgoed 

Zorgfuncties: 
• Diagnostiek & screening (HF): Rontgen 
• Behandelcentrum (HF) : Operatie Kamers, Spoedeisende Hulp, 

Gamma knife 
• Verpleegcentrum (HF): Intensive Care en Medium Care 
• Facilitair & ondersteuning (HF) 

Extra functies: 
In dit gebouwgedeelte zijn geen extra functies gesitueerd 

Het hot floor gedeelte ligt dus in het achterste gedeelte van het 
gebouw op de begane grand en in het middelste gedeelte van het 
gebouw op de 1e verdieping. De afstand van hot floor, naar kantoor- en 
hotel gedeelte is kort. Door een aparte ingang aan de zijkant is 
spoedeisende hulp zeer geed vanaf de weg te bereiken en is de ingang 
van acute en electieve en chronische zorg gescheiden. 

In het L THP wordt geen aandacht besteed aan uitstraling en steer. Het 
gebouw is groat, wat de patientvriendelijkheid en toegankelijkheid niet 
bevordert. Maar door de kamstrustuur en door veel gebruik van green 
op de locatie bij de hoofdingang, lijkt het ziekenhuis wel kleiner en 
patientvriendelijker. Stedebouwkundige inpassing is dus prima en 
schaal en afmeting lijken, ondanks de grootte, voldoende passend. 

Doordat er een scheiding is binnen het gebouw van hot floor en de rest, 
kan ook een goede scheiding van uitstraling gemaakt warden . Maar dit 
heeft met name effect op de interne situatie, aangezien het 1 gebouw 
is en de uitstraling van de buitenkant dus overal gelijk is. lngang en 
terreininrichting zijn aan de zij- en achterkant (bij hot floor gedeelte), 
wel duidelijk meer sober vormgegeven dan de hoofdingang. 

Bijlagen 
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Optimaal vastgoedconcept voor St. Elisabeth ziekenhuis 

Zorgfuncties: 
Het hotel gebouw herbergt de functies die hotelachtig vastgoed 
vereisen . De verschillende functies die in het hotel gebouw gehuisvest 
warden, zijn : 
• Verpleegcentrum (H) : Low care verpleegafdeling, kraamafdeling , 

dagverpleging 

Extra functies: 
Het hotel gebouw leent zich zeer goed voor extra functies. Dit kunnen 
functies zijn , die eveneens hotelachtige huisvesting vereisen , zoals een 
Ronald McDonaldhuis, maar oak andere extra functies die bijdragen aan 
een hoger voorzieningenniveau. Door de luxe en comfort dat het hotel 
gebouw uitstraalt, is een hoog voorzieningenniveau zelfs zeer gewenst. 
Cure ft care en winkels ft diensten zijn mogelijk 

Het is van belang dat de bereikbaarheid tussen het hot floor gebouw en 
het hotel gebouw goed is, gezien de doorstroming van patienten van de 
intensive care, medium care en operatie kamer (alle hot floor gebouw) , 
naar de low care (hotel gebouw). Een loopbrug tussen de twee 
gebouwen, of ondergrondse gang is daarbij een goede oplossing. Oak de 
relatie tussen hotel en kantoor gebouw is sterk, voornamelijk voor 
personeel van het ziekenhuis. 

Ondanks de relaties tussen het hotel gebouw en de andere gebouwen, 
dient het hotel gebouw enigszins 'afgeschermd' te zijn van de andere 
gebouwen, om zo de juiste uitstraling/ sfeer rand het hotel gebouw te 
kunnen creeren en de courantheid te bevorderen. Verder dient het 
hotel gebouw goed toegankelijk te zijn voor bezoekers. 

Bij het hotel gebouw staat healing environment, patientgerichtheid en 
comfort centraal. De invloed die het gebouw op de patient heeft, is dus 
van groat belang. Een groene omgeving en de architectuur, 
daglichttoetreding, kleuren en materialen van het gebouw zijn van 
groat belang. 

Bestaand vastgoed 

Zorgfuncties: 
• Verpleegafdeling (H) : Low care verpleegafdeling en dagverpleging 

Extra functies : 
In dit gebouwgedeelte zijn geen extra functies gehuisvest. 

Het hotel gedeelte ligt op de 3e t/m Se verdieping. De afstand van 
hotel, naar kantoor- en hot floor gedeelte is kart. Het hotelgedeelte is 
door de rest van het ziekenhuis te bereiken en heeft dus geen aparte 
ingang. 

In het LTHP wordt geen aandacht besteed aan uitstraling en sfeer. Het 
gebouw is groat, wat de patientvriendelijkheid en toegankelijkheid niet 
bevordert. Maar door de kamstrustuur en door veel gebruik van groen 
op de locatie bij de hoofdingang, lijkt het ziekenhuis wel kleiner en 
patientvriendelijker. Stedebouwkundige inpassing is dus prima en 
schaal en afmeting lijken, ondanks de grootte, voldoende passend. 

Doordat er een scheiding is binnen het gebouw van hotel en de rest, 
kan oak een goede scheiding van uitstraling gemaakt warden. Maar dit 
heeft met name effect op de interne situatie, aangezien het 1 gebouw 
is en de uitstraling van de buitenkant dus overal gelijk is . Door het 
ontbreken van een aparte ingang, kan niet direct een eigen uitstraling 
voor het hotelgedeelte gecreeerd warden . 

Bijlagen 

Match? 
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Optimaal vastgoedconcept voor St. Elisabeth ziekenhuis 

Zorgfuncties : 
In het kantoorgebouw zijn alle functies gehuisvest die kantoorachtig 
vastgoed vereisen. De volgende functies bevinden zich in het kantoor 
gebouw: 
• Diagnostiek en screening (K) : poliklinische diagnostiek en screening 
• Spreekuurcentrum 
• Behandelcentrum (K) : poliklinische behandelkamers 
• Kantoren 
• Facilitair en ondersteuning (K) : magazijn 

Extra functies: 
Het kantoor gebouw leent zich zeer goed voor extra functies. Door de 
marktwerking binnen de planbare zorg, die in het kantoor gebouw 
gegeven wordt, is het geheel commercieler en goed geschikt voor extra 
functies. Cure Et care en winkels Et diensten zijn hier mogelijk. 

De relatie van het kantoor gebouw met het hot floor gebouw en hotel 
gebouw, is voornamelijk voor het personeel van belang. Hier kan 
eveneens met loopbruggen oplossingen worden geboden . Voor de 
patienten is de relatie tussen de gebouwen minder van belang. 
Uitzonderingen daarop zijn bijvoorbeeld wanneer er een doorverwijzing 
van spoedeisende hulp (HF) naar polikliniek (K) of van polikliniek (K) 
naar radiologie (HF) plaatsvindt. 

Het gebouw moet wel goed te bereiken zijn vanaf de weg, aangezien de 
stroom van personeel en polikliniekbezoekers groot is. Naast de 
bereikbaarheid per auto, moet ook de bereikbaarheid per openbaar 
vervoer en fiets goed zijn . 

Het kantoor huisvest zowel echte kantoor functies, als medische 
functies in de vorm van polikliniek en spreekuurcentrum. De uitstraling 
moet dus proffesioneel en patientvriendelijk zijn . Een hoogwaardig 
kantoorpand verhoogt bovendien de courantheid . Door middel van het 
juiste materiaalgebruik en architectonische vormgeving kan de juiste 
sfeer voor patienten gecreeerd worden. 
Wanneer er een kantoorgebouw is, dienen de patient·toegankelijke 
functies op de onderste verdiepingen gelegen te worden met daarboven 
de kantoren . In de plint kunnen commerciele functies gehuisvest 
worden . Dit bevordert de toegankelijkheid en zo kan aan uitstraling 
voor patient-toegankelijke functies extra aandacht besteed worden . 

Bestaand vastgoed 

Zorgfuncties: 
• Diagnostiek Et screening (K): poliklinische diagnostiek en screening 
• Spreekuurcentrum (K) 
• Behandelcentrum (K): poliklinische behandelkamers 
• Kantoren 

Extra functies : 
• Cure en care (Medische boulevard) 
• Winkels en diensten (Medische boulevard , bezoekersrestaurant) 

Het kantoorgedeelte ligt in het voorste gedeelte van het gebouw op de 
begane grond en de 1e verdieping. De afstand van kantoor, naar hotel· 
en hot floor gedeelte is kort. De hoofdingang is aan de voorkant van 
het ziekenhuis gelegen en geeft toegang tot het kantoorgedeelte. 

In het LTHP wordt geen aandacht besteed aan uitstraling en sfeer. Het 
gebouw is groot, wat de patientvriendelijkheid en toegankelijkheid niet 
bevordert. Maar door de kamstructuur en door veel gebruik van groen 
op de locatie bij de hoofdingang, lijkt het ziekenhuis wel kleiner en 
patientvriendelijker. Stedebouwkundige inpassing is dus prima en 
schaal en afmeting lijken, ondanks de grootte, voldoende passend. 

Doordat er een scheiding is binnen het gebouw van kantoor en de rest, 
kan ook een goede scheiding van uitstraling gemaakt worden . Maar dit 
heeft met name effect op de interne situatie, aangezien het 1 gebouw 
is en de uitstraling van de buitenkant dus overal gelijk is. Het 
parkeerterrein voor de hoofdingang en de hoofdingang zelf zijn goed 
bereikbaar en ogen toegankelijk. Verder is de ingang duidelijk en 
aantrekkelijk , door extra aandacht voor architectonische vormgeving, 
kleur en materialen. 

Bijlagen 
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Aantal en soort 
gebouwen 

Ligging/ 
bereikbaarheid 

Uitstraling / 
sfeer 

Optimaal vastgoedconcept voor St. Elisabeth ziekenhuis 

Ook op de nevenlocatie waar klinische en poliklinische zorg aangeboden 
wordt, is er sprake van gebouwdifferentiatie. Aangezien de locatie, 
gebouwen en functies in een kleinschaligere vorm warden aangeboden 
dan op de hoofdlocatie , is hier over het algemeen sprake van 
gebouwdeeldifferentiatie . Het gebouw op de locatie bestaat dus uit 3 
delen, te weten : 
• Hot floor gebouwdeel (HF) 
• Hotel gebouwdeel (H) 
• Kantoor gebouwdeel (K) 

Op de nevenlocatie wordt voornamelijk electieve zorg aangeboden . Dit 
zal veelal oak poliklinische zijn . Het kantoor gedeelte is dan oak grater 
en belangrijker op deze locatie . Aangezien hier geen complexe zorg 
wordt aangeboden, speelt de hot floor een minder centrale rol en is 
kleiner dan op de hoofdlocatie. 

Bestaand vastgoed 

X 

Zorgfuncties : x 
Het hot floor gebouwgedeelte herbergt alle functies die specialistisch 
vastgoed vereisen. De verschillende functies die in het hot floor 
gedeelte gehuisvest warden , zijn : 
• Diagnostiek en screening (HF) : Afdeling radiologie 
• Behandelcentrum (HF) : Opera tie Kame rs 
• Verpleegcentrum (HF): Medium Care 
• Facilitair en ondersteuning (HF) : Eventueel klein laboratoria, beter is 

deze te centreren op de hoofdlocatie 

Extra functies : 
Ondanks dat op de nevenlocatie geen complexe en in beperkte mate 
acute zorg wordt verleend, richt het gebouw gedeelte van de hot floor 
zich toch , binnen de electieve zorg, puur op genezing. De extra functies 
zijn dus vooral in de andere gebouwdelen te vinden . 

Het hot floor gebouwdeel heeft , in geval van aanwezigheid van 
spoedeisende hulp, een aparte ingang. Dit voor de noodzakelijke goede 
bereikbaarheid hiervan. Verder is de hot floor intern gemakkelijk te 
bereiken vanaf de verpleegafdeling en de kantoren . 

In principe draait het bij de hot floor om de genezing. De architectuur 
kan inspringen door het gebouwdeel een kwalitatief hoogwaardige en 
innovatieve uitstraling te geven . 

X 

X 

Bijlagen 
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Optimaal vastgoedconcept voor St. Elisabeth ziekenhuis 

Zorgfuncties: 
Het hotel gebouwgedeelte herbergt alle functies die hotelachtig 
vastgoed vereisen . De verschillende functies die in het hotel gedeelte 
gehuisvest warden , zijn : 
• Verpleegcentrum (H) : Low care verpleegafdeling, kraamafdeling, 

dagverpleging 

Extra functies: 
Het hotel gedeelte leent zich zeer goed voor extra functies. Door de 
luxe en comfort dat het hotel gebouwgedeelte uitstraalt, is een hoog 
voorzieningenniveau zelfs zeer gewenst. Cure ft care en winkels ft 
diensten zijn mogelijk toe te voegen functies. 

De verpleegafdeling moet op korte afstand van het hot floor gedeelte 
gelegen zijn. 

Om de patientvriendelijke sfeer (meer hotelachtig dan ziekenhuis) te 
kunnen creeren , moet het hotel gedeelte in een aparte vleugel , aan de 
rand van het (parkachtige) terrein gesitueerd zijn . Een aparte ingang 
voor het hotel voor bezoekers en patienten is gewenst. 

Bij het hotel gebouw staat healing environment, patientgerichtheid en 
comfort centraal. Een groene omgeving en de architectuur, 
daglichttoetreding, kleuren en materialen van het gebouwgedeelte zijn 
van groat belang. Op deze locatie zal dit met name intern gerealiseerd 
kunnen warden. 

Bijlagen 

Bestaand vastgoed 

X 

X 

X 

58 



Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

.c 
u 
Ill 

:5 
;g 
0 
Q, 

...... 

.c 
u 
Ill ·c 
:;;: 
QJ 
;:; 
"' u 
..9 
C: 
QJ 
> 
QJ 
C: 
Q, 
0 
::I 

"' QJ 
> 
'i: 
~ 
::I 
0 

.J:J 
QJ ,.,, 

L. 
0 
0 .... 
C: 

"' :,,:: 

Ligging/ 
bereikbaarheid 

Uitstraling / 
sfeer 

Optimaal vastgoedconcept voor St . Elisabeth ziekenhuis 

Zorgfuncties: 
In het kantoor gedeelte zijn alle functies gehuisvest die kantoorachtig 
vastgoed vereisen . Dit zijn de meeste functies op deze locatie . De 
volgende functies bevinden zich in het kantoor gedeelte: 
• Diagnostiek en screening (K) : poliklinische diagnostiek en screening 
• Spreekuurcentrum 
• Behandelcentrum (K) : poliklinische behandelkamers 
• Kantoren 
• Facilitair en ondersteuning (K) : magazijn 

Extra functies : 
Het kantoor gebouwgedeelte leent zich zeer goed voor extra functies . 
De poliklinische functies die zich in dit gedeelte bevinden zorgen voor 
een centrale ligging en een grote patientenstroom. Cure & care en 
winkels & diensten zijn hier mogelijk. 

Bestaand vastgoed 

X 

Het gebouwgedeelte moet wel goed te bereiken zijn vanaf de weg, x 
aangezien de stroom van personeel en polikliniekbezoekers groot is. 
Aparte ingang voor zowel personeel als polikliniek bezoekers in het 
kantoorgedeelte is gewenst. 

Het kantoor huisvest zowel echte kantoor functies, als medische x 
functies in de vorm van polikliniek en spreekuurcentrum. De uitstraling 
moet dus professioneel en patientvriendelijk zijn . 
De patient-toegankelijke functies worden op de onderste verdiepingen 
gelegen met daarboven de kantoren. In de plint kunnen commerciele 
functies gehuisvest worden . Dit bevordert de toegankelijkheid en zo kan 
aan uitstraling voor patient-toegankelijke functies extra aandacht 
besteedt worden . 

Bijlagen 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed Bijlagen 

Optimaal vastgoedconcept voor St. Elisabeth ziekenhuis Bestaand vastgoed 

Aantal en soort De locatie waar poliklinische zorg wordt geboden is klein en heeft X 

gebouwen slechts een gebouw. Er wordt hier alleen electieve en chronische zorg 
geboden en er is geen opname mogelijkheid. Er is dus geen 
verpleegafdeling. Het hoofdbestanddeel op deze locatie zijn functies 
met kantoorachtige huisvestingseisen . Een kleine hot floor kan aanwezig 

C zijn voor kleine operaties en een kleine rontgenafdeling. 
.s:: QI Het gebouw op de nevenlocatie poli bestaat dus uit twee gedeelten: u QI 
"' E Hot floor gedeelte (HF) ·c . 

QI 
~ on • Kantoor gedeelte (K) 
0 < 
C. Functies Zorgfuncties: X 
QI 

::::: Het hot floor gebouwgedeelte herbergt alle functies die specialistisch 
Ill 
u vastgoed vereisen . Het hot floor gedeelte is slechts klein op deze 

..Q 
C locatie. De verschillende functies die in het hot floor gedeelte 
QI gehuisvest zijn, zijn : > 
QI 

Diagnostiek en screening (hot floor) : Afdeling radiologie C: . 
C. . Behandelcentrum (hot floor): Poliklinische Operatie Kamers 0 
:::, 
Ill 

Extra functies: Qj 
> 

De extra functies die zich op deze nevenlocatie bevinden, bevinden zich ·c 
~ in het kantoorgedeelte, liefst bij of aan de ingang. :::, 
0 
.0 
QI Ligging/ Op deze locatie gaat het slechts om interne bereikbaarheid , aangezien X I.!) 

bereikbaarheid er geen spoedeisende hulp is. Gezien de kleinschaligheid, is de interne 

I.. 
bereikbaarheid over het algemeen vanzelf gewaarborgd. 

0 
0 

Uitstraling/ Gezien de kleine omvang van de hot floor , zal aan het gebouw niet te ;;:: X ... 
sfeer zien zijn waar de hot floor zich bevindt. Intern is wel een verschil in 0 

::c uitstraling met de rest van het gebouw. 
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Optimaal vastgoedconcept voor St. Elisabeth ziekenhuis 

Zorgfuncties : 
In het kantoor gedeelte zijn alle functies gehuisvest die kantoorachtig 
vastgoed vereisen. Dit zijn de meeste functies op deze locatie. De 
volgende functies bevinden zich in het kantoor gedeelte: 
• Diagnostiek en screening (K): poliklinische diagnostiek en screening 
• Spreekuurcentrum 
• Behandelcentrum (K): poliklinische behandelkamers 
• Kantoren 
• Facilitair en ondersteuning (K): magazijn 

Extra functies: 
Door de kleinschaligheid lijkt er weinig draagvlak voor extra 
voorzieningen. Toch is ter ondersteuning van met name chronische zorg, 
die in nauw verband staat met de eerstelijnszorg, wel de mogelijkheid 
tot aantrekking van eerstelijnszorg voorzieningen (cure & care, winkels 
& diensten) . Een klein gezondheidscentrum kan op deze locatie 
gerealiseerd warden . 

Bestaand vastgoed 

X 

Op deze locatie gaat het slechts om interne bereikbaarheid, aangezien x 
er geen spoedeisende hulp is. Gezien de kleinschaligheid, is de interne 
bereikbaarheid over het algemeen vanzelf gewaarborgd. 

Aangezien het hier gaat om zorg met veel marktwerking en kleinschalige x 
zorg, is uitstraling van het gebouw belangrijk. Kleinschaligheid en een 
niet ziekenhuis sfeer zijn belangrijk. Stedebouwkundige inpassing en 
juiste architectuur kunnen een juiste bijdrage leveren. Een oud gebouw 
zou bijvoorbeeld voor de juiste uitstraling kunnen zorgen . 

Bijlagen 
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Optimaal vastgoedconcept voor St. Elisabeth ziekenhuis 

Het hot floor gebouw huisvest de volgende functies : 
• Diagnostiek ft screening (HF) 
• Behandelcentrum (HF) 
• Verpleegcentrum (HF) 
• Facilitair ft ondersteuning (HF) 
• Extra voorzieningen 

De volgende functie valt onder diagnostiek en screening en bevindt zich 
in de hot floor: 
• Beeldvormende diagnostiek (rontgenafdeling en radiodiagnostiek) 

Beeldvormende diagnostiek en screening is gesitueerd in de hot floor, 
aangezien het specialistisch vastgoed vereist en op korte afstand van 
spoedeisende hulp en operatie kamer (beide ook gesitueerd in hot floor) 
moet liggen . Echter moet de radiology ook op korte afstand van de 
polikliniek liggen . Hier dient rekening mee gehouden te worden bij 
situering van de afdeling radiology binnen de hot floor . 

Kantoor 

POLIKLINIEK 

De uitstraling van het hot floor gebouw(gedeelte) is steriel, strak en 
puur gericht op genezing. Uitstraling is dus minder van belang, 
efficientie en genezing gaan voor. Net als de buitenkant van het gebouw 
met hot floor f unctie, is het wel belangrijk dat de binnenkant kwaliteit 
en innovatie uitstraalt. Privacy is bij de functie diagnostiek ft screening 
wel belangrijk. 

Bestaand vastgoed 

Aangezien er slechts een gebouw op de locatie staat, bevinden alle 
functies zich in dit ene gebouw. Om de vergelijking tussen ideal 
concept en bestaand vastgoed goed mogelijk te maken en aangezien de 
functies toch een clustering in 3 gebouwdelen laten zien , worden hier 
de drie gebouwdelen toch apart behandeld . 

Het hot floor gebouw huisvest de volgende functies : 
• Diagnostiek ft screening (HF) 
• Behandelcentrum (HF) 
• Verpleegcentrum (HF) 
• Facilitair ft ondersteuning (HF) 

De volgende functie valt onder diagnostiek ft screening en bevindt zich 
in de hot floor: 
• Beeldvormende diagnostiek (rontgenafdeling en radiodiagnostiek) 

Gesitueerd op de begane grond, dichtbij spoedeisende hulp en 
poliklinieken (behandelcentrum K) en schuin onder de operatie kamers . 

De hoofdverkeersas in het gebouw loopt van medische boulevard , naar 
poliklinieken, naar hotfloor gedeelte (met spoedeisende hulp) naar hot 
floor gedeelte (laboratoria). Oftewel van commerciele functies, naar 
marktgerichte zorg, naar acute zorg , naar niet patient toegankelijke 
functies . De hoofdverkeersas is hierop aangepast en loopt van breed 
naar smal. Het ziekenhuis is , met uitzondering van de medische 
boulevard , sober uitgevoerd. 

Bijlagen 
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Optimaal vastgoedconcept voor St. Elisabeth ziekenhuis 

De volgende functies vallen onder behandelcentrum en bevinden zich in 
de hot floor : 
• Operatieafdeling 
• Spoed eisende hulp 
• Nucleaire geneeskunde 
• Verlosafdeling 

Spoedeisende hulp dient een aparte ingang te hebben . Verder is de 
relatie tussen spoedeisende hulp, operatie kamer en de intensive care 
(hot floor verpleegafdeling) groat, dus de looplijnen hiertussen dienen 
kart te zijn . 

SEH 

De uitstraling van het hot floor gebouw (gedeelte) is steriel, strak en 
puur gericht op genezing, dit geldt zeker voor het behandelcentrum. 
Uitstraling is dus minder van belang, efficientie en genezing gaan voor. 
Net als de buitenkant van het gebouw met hot floor functie , is het wel 
belangrijk dat de binnenkant kwaliteit en innovatie uitstraalt. 

Bestaand vastgoed 

De volgende functies vallen onder behandelcentrum en bevinden zich 
in de hot floor : 
• Operatieafdeling 
• Spoed eisende hulp 
• Gamma knife 

Door het aparte moeder-kind cluster, is de verlosafdeling niet di rect bij 
het behandelcentrum (HF) gesitueerd. 
De spoedeisende hulp en de operatie afdeling zijn boven elkaar 
gesitueerd op respectievelijk de begane grand en de 1• verdieping in 
het midden van het gebouw. Omdat deze functies in het midden 
gesitueerd zijn , zijn ze zeer goed bereikbaar binnen het ziekenhuis . 
Een aparte ingang tot de spoedeisende hulp verhoogt de bereikbaarheid 
van buitenaf. Operatie kamers zijn te vinden naast de intensive care en 
spoedeisende hulp naast afdeling radiologie (diagnostiek ft screening 
HF) en poliklinieken (behandelcentrum K) . 

De hoofdverkeersas in het gebouw loopt van medische boulevard , naar 
poliklin ieken, naar hotfloor gedeelte (met spoedeisende hulp) naar hot 
floor gedeelte (laboratoria) . Oftewel van commerciele functies, naar 
marktgerichte zorg, naar acute zorg , naar niet patient toegankelijke 
functies. De hoofdverkeersas is hierop aangepast en loopt van breed 
naar smal. Het ziekenhuis is, met uitzondering van de medische 
boulevard , sober uitgevoerd. 

Bijlagen 
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Optimaal vastgoedconcept voor St. Elisabeth ziekenhuis 

De volgende functies vallen onder het verpleegcentrum en bevinden 
zich in de hot floor : 
• Intensive care 
• Medium care 
• Kinderverpleging en couveuses 

Intensive care moet dichtbij de operatie kamers en de spoedeisende 
hulp liggen . Voor de medium care afdeling is dit minder van belang, 
loch is situering bij de intensive care voor transport tussen de 
afdelingen wel gewenst. Routing binnen het gebouw moet efficient zijn 
en duidelijk staan aangegeven . Verder is er oak enige relatie met de 
verpleegafdeling in het hotel gebouw. 

SEH 

De uitstraling van het hot floor gebouw(gedeelte) is steriel, strak en 
puur gericht op genezing. Uitstraling is dus minder van belang, 
efficientie en genezing gaan voor. Net als de buitenkant van het gebouw 
met hot floor functie, is het wel belangrijk dat de binnenkant kwaliteit 
en innovatie uitstraalt. Voor de verpleegafdelingen in de hot floor is het 
wel van belang dat daglicht toetreding, zichtlijnen en materialen 
bevordelijk voor het genezingsproces zijn . Verder speelt op de 
verpleegafdeling oak privacy een rol. 
Voor de kinderverpleging geldt dat naast efficientie , een vriendelijkere 
uitstraling wel belangrijk is . Meer kleuren kunnen hier aan bijdragen. 

Bestaand vastgoed 

De volgende functies vallen onder het verpleegcentrum en bevinden 
zich in de hot floor : 
• Intensive care 
• Medium care 

Door het aparte moeder-kind cluster is de kinderverpleging niet direct 
bij het verpleegcentrum (HF) gesitueerd. 

De verpleegafdeling (HF) is gesitueerd op de 1 • verdieping in het 
midden van het gebouw. Omdat deze functies in het midden gesitueerd 
zijn , zijn ze zeer goed bereikbaar. Intensive- en medium care zijn 
naast elkaar gesitueerd. Operatie kamers zijn te vinden naast de 
intensive care . De spoedeisende hulp is iets verder van de intensive 
care gelegen (horizontaal en verticaal transport nodig) . 

De hoofdverkeersas in het gebouw loopt van medische boulevard, naar 
poliklinieken, naar hotfloor gedeelte (met spoedeisende hulp) naar hot 
floor gedeelte (laboratoria) . Oftewel van commerciele functies, naar 
marktgerichte zorg, naar acute zorg, naar niet patient toegankelijke 
functies. De hoofdverkeersas is hierop aangepast en loopt van breed 
naar smal. Het ziekenhuis is , met uitzondering van de medische 
boulevard , sober uitgevoerd. 

De intensive care kamers zijn nieuw (opgeleverd in 2004) . Zij hebben 
een ruime, rustige en moderne uitstraling, met lichte kleuren. Privacy 
is gewaarborgd. 

Bijlagen 
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Optimaal vastgoedconcept voor St. Elisabeth ziekenhuis 

De volgende functies vallen onder facilitair en ondersteuning en 
bevinden zich in de hot floor : 
• Laboratoria 
• Centrale sterilisatie 
• Apotheek 
• Centrale keuken 
• Beddencentrale 

Facilitair ft ondersteuning wordt door het hele ziekenhuis gebruikt. 
Gezien de !age frequentie van fysieke aanwezigheid, is het toch 
verantwoord deze functie, met specialistische vastgoedeisen , in de hot 
floor onder te brengen . De kelder is een geschikte locatie, aangezien er 
geen patienten komen . 

De uitstraling van het hot floor gebouw(gedeelte) is steriel, strak en 
puur gericht op genezing. Uitstraling is dus minder van belang, 
efficientie en genezing gaan voor. Net als de buitenkant van het gebouw 
met hot floor functie, is het wel belangrijk dat de binnenkant kwaliteit 
en innovatie uitstraalt. Al is het bij facilitair ft ondersteuning minder 
van belang, aangezien de patient hier niet aanwezig is. 

Binnen de hot floor zijn nauwelijks extra functies te vinden , hoogstens 
enkele op het gebied van cure en care en winkels en diensten. 

Wanneer er extra functies in de hot floor aanwezig zijn , zijn deze in de 
centrale hal , bij de entree gesitueerd. 

Mensen komen hier met een duidelijk doe! en een aangename steer is, 
zoals in het hele hot floor gebouw, minder van belang. Ook de 
uitstraling van de extra functies is strak en doelgericht. 

Bestaand vastgoed 

De volgende functies vallen onder facilitair en ondersteuning en 
bevinden zich in de hot floor : 
• Laboratoria 

De beddencentrale is niet direct gekoppeld aan de rest van het hotfloor 
gedeelte. Het bevindt zich op de 2° verdieping . De centrale sterilisatie 
afdeling is ook niet direct gekoppeld aan de rest van het hot floor 
gedeelte. Het bevindt zich in de kelder. 

De laboratoria bevinden zich aan de achterkant op de begane grond . 

De hoofdverkeersas in het gebouw loopt van medische boulevard , naar 
poliklinieken, naar hotfloor gedeelte (met spoedeisende hulp) naar hot 
floor gedeelte (laboratoria). Oftewel van commerciele functies , naar 
marktgerichte zorg, naar acute zorg , naar niet patient toegankelijke 
functies. De hoofdverkeersas is hierop aangepast en loopt van breed 
naar smal. Het ziekenhuis is, met uitzondering van de medische 
boulevard , sober uitgevoerd. 

In het hot floor gedeelte zijn geen extra functies te vinden 

n.v.t . 

n.v.t . 

Bijlagen 

n.v.t . 

65 



Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

Optimaal vastgoedconcept voor St. Elisabeth ziekenhuis 

Het hotel gebouw huisvest de volgende functies: 
• Verpleegcentrum (H) 
• Extra functies 

De volgende functies vallen onder verpleegcentrum en bevinden zich in 
het hotel gebouw: 
• Low care verpleging 
• Kraamverpleging 
• Dagverpleging 

Dit verpleegcentrum heeft een sterke relatie met het verpleegcentrum 
in de hot floor . Een connectie van gebouwen via loopbrug kan een 
oplossing zijn . 

De uitstraling van het verpleegcentrum in het hotel gebouw, is anders 
dan dat van een standaard verpleegafdeling in een ziekenhuis . De 
ziekenhuissfeer wordt juist een beetje weggenomen en er komt meer 
een hotelachtige sfeer. Dit betekent meer luxe; onder andere door 
inrichting, kleuren en materialen, wat de sfeer ontspant. De patient 
heeft meer zelf in de hand en is zo meer klant dan patient . Healing 
environment blijft belangrijk, dus er moet voldoende licht , zichtlijnen 
en groen zijn . Privacy is oak belangrijk . 

Het hotel gebouw leent zich uitstekend voor het toevoegen van extra 
functies, zodat voorzieningniveau verhoogt wordt. Alie functies zijn 
mogelijk . 
• Cure & care (bv fysiotherapie) 
• Winkels en diensten (horeca, Ronald me Donald huis) 

De extra functies zijn bestemd voor patienten, bezoekers en personeel. 
Maar oak externe partijen kunnen hiervan gebruik maken . De extra 
functies zullen dus toegankelijk gesitueerd moeten zijn , bij de entree 
en op de onderste verdieping(en). 

De extra functies varieren van een winkeltje tot fitness. Uiteraard heeft 
alles een bijpassende uitstraling. Gezamenlijk delen ze de uitstraling 
van enige luxe en comfor t , bijpassend bij de gehele inrichting van het 
hotel gebouw. 

Bestaand vastgoed 

Het hotel gebouw huisvest de volgende functies: 
• Verpleegcentrum (H) 

De volgende functies vallen onder verpleegcentrum en bevinden zich in 
het hotel gebouw: 
• Low care verpleging 
• Dagverpleging 

Kinder- en kraamverpleging is te vinden in het moeder-kind cluster op 
de 1• verdieping. 

Op de 3• t/m de s• verdieping bevindt zich het beddenhuis, waar low 
care verpleging en dagverpleging plaatsvindt. Door de plaatsing van de 
beddenhuistorens in het midden op het gebouw, is enkel verticaal 
transport nodig tot operatie kamer en intensive care . 

Het beddenhuis bevindt zich op de bovenste verdiepingen en is alleen 
toegankelijk via de rest van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is, met 
uitzondering van de medische boulevard , sober uitgevoerd . 

Er zijn geen extra functies in het hotel gedeelte aanwezig 

X 

X 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

Optimaal vastgoedconcept voor St. Elisabeth ziekenhuis 

Het kantoor gebouw huisvest de votgende functies : 
• Diagnostiek & screening (K) 
• Spreekuurcentrum 
• Behandelcentrum (K) 
• Kantoren 
• Facilitair & ondersteuning (K) 
• Extra functies 

De votgende functie valt onder diagnostiek en screening en bevindt zich 
in het kantoor gebouw: 
• Poliklinisch onderzoek 

In het kantoorgebouw liggen de functies waar de patienten komen 
(diagnostiek en screening, spreekuurcentrum en behandelcentrum) op 
de onderste verdiepingen. Daarboven zijn de kantoren en facilitair en 
ondersteunende functies gesitueerd. Sommige van de facilitair en 
ondersteunende functies zullen zich wet op de begane grond of kelder 
bevinden (bv gemeenschapsruimten en centraal magazijn) . In de plint 
van het gebouw kunnen veel van de extra voorzieningen geplaatst 
worden , zoals winkels en diensten. 

Het kantoorgebouw huisvest onder andere poliklinische functies, wat 
electieve zorg betreft, waarbij marktwerking een rot gaat spelen. 
Belevingskwaliteit is dus belangrijk. Een meer huiselijke sfeer is met 
name voor chronische zorg en op nevenlocaties met enkel poliklinische 
zorg belangrijk. Dit alles kan bereikt worden door juiste kleuren , 
materialen, inrichting en daglichttoetreding. lnrichting van een 
wachtruimte kan bijvoorbeeld door luxere stoelen en afwisseling van 
meubilair aantrekkelijker worden. Bewegwijzering binnen het 
ziekenhuis is hier ook heel belangrijk, gezien het grote aantal functies. 

Bestaand vastgoed 

Het kantoor gebouw huisvest de volgende functies: 
• Diagnostiek & screening (K) 
• Spreekuurcentrum 
• Behandelcentrum (K) 
• Kantoren 
• Facilitair & ondersteuning (K) 
• Extra functies 

Er is eigenlijk geen sprake van aparte diagnostiek & screening, 
spreekuur- en behandelcentrum, aangezien alien zich bevinden in de 
poliklinieken en kantoren. Wei zijn alien dus gesitueerd in het kantoor 
gedeelte. 

De volgende functie valt onder diagnostiek & screening en bevindt zich 
in het kantoor gebouw: 
• Poliklinisch onderzoek 

De poliklinieken zijn gevestigd op de begane grond aan de voorkant van 
het gebouw (na de medische boulevard) . De poliklinieken zijn goed 
bereikbaar en ook de afdeling radiologie is vanaf de polikliniek goed te 
bereiken. De kantoren bevinden zich op de eerste verdieping. 

De hoofdverkeersas in het gebouw loopt van medische boulevard , naar 
poliklinieken, naar hotfloor gedeelte (met spoedeisende hulp) naar hot 
floor gedeelte (laboratoria). Oftewel van commerciele functies, naar 
marktgerichte zorg, naar acute zorg, naar niet patient toegankelijke 
functies. De hoofdverkeersas is hierop aangepast en loopt van breed 
naar smal. Het ziekenhuis is, met uitzondering van de medische 
boulevard , sober uitgevoerd. 

Bijlagen 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

Optimaal vastgoedconcept voor St. Elisabeth ziekenhuis 

De volgende functie valt onder spreekuurcentrum en bevindt zich in het 
kantoor gebouw: 
• Spreekuurcentrum 

In het kantoorgebouw liggen de functies waar de patienten komen 
(diagnostiek en screening, spreekuurcentrum en behandelcentrum) op 
de onderste verdiepingen . Daarboven zijn de kantoren en facilitair en 
ondersteunende functies gesitueerd. Sommige van de facilitair en 
ondersteunende functies zullen zich wel op de begane grand of kelder 
bevinden (bv gemeenschapsruimten en central magazijn). In de plint 
avn het gebouwen kunnen veel van de extra voorzieningen geplaatst 
warden , zoals winkels en diensten. 

Het kantoorgebouw huisvest onder andere poliklinische functies , wat 
electieve zorg betreft, waarbij marktwerking een rol gaat spelen. 
Belevingskwaliteit is dus belangrijk. Een meer huiselijke sfeer is met 
name voor chranische zorg en op nevenlocaties met enkel poliklinische 
zorg belangrijk. Dit alles kan bereikt warden door juiste kleuren , 
materialen, inrichting en daglichttoetreding. lnrichting van een 
wachtruimte kan bijvoorbeeld door luxere stoelen en afwisseling van 
meubilair aantrekkelijker warden . Bewegwijzering binnen het 
ziekenhuis is hier oak heel belangrijk, gezien het grate aantal functies. 

Bestaand vastgoed 

De volgende functie valt onder spreekuurcentrum en bevindt zich in 
het kantoor gebouw: 
• Spreekuurcentrum 

Het spreekuurcentrum, bevindend in de poliklinieken en kantoren, is 
gesitueerd op de begane grand en 1 • verdieping en is goed bereikbaar 
vanaf hoofdingang. 

De hoofdverkeersas in het gebouw loopt van medische boulevard, naar 
poliklinieken, naar hotfloor gedeelte (met spoedeisende hulp) naar hot 
floor gedeelte (laboratoria) . Oftewel van commerciele functies, naar 
marktgerichte zorg, naar acute zorg, naar niet patient toegankelijke 
functies. De hoofdverkeersas is hierop aangepast en loopt van breed 
naar smal. Het ziekenhuis is, met uitzondering van de medische 
boulevard, sober uitgevoerd. 

Bijlagen 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

Optimaal vastgoedconcept voor St. Elisabeth ziekenhuis 

De volgende functies vallen onder behandelcentrum en bevinden zich in 
het kantoor gebouw: 
• Polikliniek 
• Fysiotherapie 

De fysiotherapie kan eventueel ook gecombineerd worden met de 
fitness (extra functies) in het hotel gebouw. 

In het kantoorgebouw liggen de functies waar de patienten komen 
(diagnostiek en screening, spreekuurcentrum en behandelcentrum) op 
de onderste verdiepingen . Daarboven zijn de kantoren en facilitair en 
ondersteunende functies gesitueerd. Sommige van de facilitair en 
ondersteunende functies zullen zich wel op de begane grond of kelder 
bevinden (bv gemeenschapsruimten en central magazijn). In de pl int 
avn het gebouwen kunnen veel van de extra voorzieningen geplaatst 
worden, zoals winkels en diensten . 

Het kantoorgebouw huisvest onder andere poliklinische functies, wat 
electieve zorg betreft, waarbij marktwerking een rol gaat spelen . 
Belevingskwaliteit is dus belangrijk. Een meer huiselijke sfeer is met 
name voor chronische zorg en op nevenlocaties met enkel poliklinische 
zorg belangrijk. Dit alles kan bereikt worden door juiste kleuren, 
materialen, inrichting en daglichttoetreding. lnrichting van een 
wachtruimte kan bijvoorbeeld door luxere stoelen en afwisseling van 
meubilair aantrekkelijker worden. Bewegwijzering binnen het 
ziekenhuis is hier ook heel belangrijk, gezien het grote aantal functies. 

Bestaand vastgoed 

De volgende functie valt onder behandelcentrum en bevindt zich in het 
kantoor gebouw: 
• Poliklinische behandeling 

De poliklinieken zijn gevestigd op de begane grond aan de voorkant van 
het gebouw (na de medische boulevard). De poliklinieken zijn goed 
bereikbaar en ook de afdeling radiologie is vanaf de polikliniek goed te 
bereiken. 

De hoofdverkeersas in het gebouw loopt van medische boulevard , naar 
poliklinieken, naar hotfloor gedeelte (met spoedeisende hulp) naar hot 
floor gedeelte (laboratoria). Oftewel van commerciele functies, naar 
marktgerichte zorg, naar acute zorg, naar niet patient toegankelijke 
functies. De hoofdverkeersas is hierop aangepast en loopt van breed 
naar smal. Het ziekenhuis is, met uitzondering van de medische 
boulevard, sober uitgevoerd. 

Bijlagen 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

Optimaal vastgoedconcept voor St. Elisabeth ziekenhuis 

De volgende functies vallen onder behandelcentrum en bevinden zich in 
het kantoor gebouw: 
• Kantoren 
• Vergaderzalen 
• Administratie 
• Archief 
• Opleiding 

In het kantoorgebouw liggen de functies waar de patienten komen 
(diagnostiek en screening, spreekuurcentrum en behandelcentrum) op 
de onderste verdiepingen . Daarboven zijn de kantoren en facilitair en 
ondersteunende functies gesitueerd . Sommige van de facilitair en 
ondersteunende functies zullen zich wel op de begane grond of kelder 
bevinden (bv gemeenschapsruimten en central magazijn) . In de plint 
avn het gebouwen kunnen veel van de extra voorzieningen geplaatst 
worden , zoals winkels en diensten. 

Kantoren binnen het kantoor gebouw worden enkel door personeel 
bezocht. Uitstraling kan hier dus professioneler dan in de patient
toegankelijke ruimten . 

Bestaand vastgoed 

De volgende functies vallen onder kantoren en bevinden zich in het 
kantoor gebouw: 
• Kantoren (van medici en RvB) 
• Vergaderzalen 
• Administratie 
• Archief 

Kantoren , administratie en archief zijn bij elkaar gevestigd op de 1• 
verdieping. Vergaderruimte is op de begande grond gesitueerd. 

De hoofdverkeersas in het gebouw loopt van medische boulevard , naar 
poliklinieken, naar hotfloor gedeelte (met spoedeisende hulp) naar hot 
floor gedeelte (laboratoria) . Oftewel van commerciele functies, naar 
marktgerichte zorg, naar acute zorg, naar niet patient toegankelijke 
functies. De hoofdverkeersas is hierop aangepast en loopt van breed 
naar smal. Het ziekenhuis is, met uitzondering van de medische 
boulevard , sober uitgevoerd. 

Bijlagen 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

Optimaal vastgoedconcept voor St. Elisabeth ziekenhuis 

De volgende functies vallen onder facilitair en ondersteuning en 
bevinden zich in het kantoor gebouw: 
• Centraal magazijn 
• Gemeenschapsruimten 
• Centrale stafaccommodatie 
• Personeels restaurant 
• Huishoudelijke en technische dienst 

De functie personeelsrestaurant zou oak goed in het hotel gebouw 
geplaatst kunnen warden. 
In het kantoorgebouw liggen de functies waar de patienten komen 
(diagnostiek en screening, spreekuurcentrum en behandelcentrum) op 
de onderste verdiepingen . Daarboven zijn de kantoren en facilitair en 
ondersteunende functies gesitueerd. Sommige van de facilitair en 
ondersteunende functies zullen zich wel op de begane grand of kelder 
bevinden (bv gemeenschapsruimten en central magazijn) . In de plint 
avn het gebouwen kunnen veel van de extra voorzieningen geplaatst 
warden , zoals winkels en diensten. 

De uitstraling van facilitair ft ondersteuning kan eenvoudig zijn , waar 
het bijvoorbeeld magazijn betreft. In gemeenschapsruimten, 
stafaccomodatie en personeelsrestaurant daarentegen , is 
belevingskwaliteit wel van belang. Niet voor patienten maar wel voor 
personeel. Oak hier zorgen juiste inrichting, kleuren en materialen voor 
een positief effect. 

De volgende functies vallen onder extra functies en bevinden zich in het 
kantoor gebouw: 
• Cure en care 
• Winkels en diensten 
In het kantoorgebouw liggen de functies waar de patienten komen 
(diagnostiek en screening, spreekuurcentrum en behandelcentrum) op 
de onderste verdiepingen . Daarboven zijn de kantoren en facilitair en 
ondersteunende functies gesitueerd . Sommige van de facilitair en 
ondersteunende functies zullen zich wel op de begane grand of kelder 
bevinden (bv gemeenschapsruimten en central magazijn) . In de plint 
avn het gebouwen kunnen veel van de extra voorzieningen geplaatst 
warden, zoals winkels en diensten . 
Belevingskwaliteit is belangrijk bij de commerciele functies . Dit kan 

bereikt warden door j uiste kleuren, materialen, inrichting en 
daglichttoetreding. Er moet een niet-ziekenhuis-sfeer gecreeerd 
warden . 

Bestaand vastgoed 

De volgende functies vallen onder facilitair ft ondersteuning en 
bevinden zich in het kantoor gebouw: 
• Gemeenschapsruimten 
• Centrale stafaccommodatie 
• Personeels restaurant 

Overige functies facilitair ft ondersteuning (centraal magazijn en 
huishoudelijke en technische dienst) bevinden zich in de kelder. 

De facilitair en ondersteuning functies, zijn gevestigd op de begane 
grand en 1 • verdieping. 

De hoofdverkeersas in het gebouw loopt van medische boulevard , naar 
poliklinieken, naar hotfloor gedeelte (met spoedeisende hulp) naar hot 
floor gedeelte (laboratoria) . Oftewel van commerciele functies, naar 
marktgerichte zorg, naar acute zorg , naar niet patient toegankelijke 
functies. De hoofdverkeersas is hierop aangepast en loopt van breed 
naar smal. Het ziekenhuis is, met uitzondering van de medische 
boulevard , sober uitgevoerd. 

De volgende functies vallen onder extra functies en bevinden zich in 
het kantoor gebouw: 
• Cure en care (medische boulevard) 
• Winkels en diensten (medische boulevard) 
De medische boulevard is helemaal aan de voorkant van het gebouw 
gelegen . Wiede hoofdingang binnenkomt loopt door de medische 
boulevard het ziekenhuis in . De medische boulevard is dus zeer goed 
bereikbaar. 

De medische boulevard is , in tegenstelling tot de rest van het sober 
uitgevoerde ziekenhuis, licht, ruim en aantrekkelijk. Door deze 
aantrekkelijke medische boulevard , die zorgt voor een niet ziekenhuis
gevoel, is de gehele antree van het ziekenhuis erg aantrekkelijk. 

Bijlagen 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

Bijlage 17 Vergelijkingsschema's Casestudie Maaslandziekenhuis 

Grootte 

Aantal en soort 
locaties 

Optimaal vastgoedconcept voor Maaslandziekenhuis 

De grootte van het nieuwe Maaslandziekenhuis zou momenteel 50.643 
m2 moeten zijn . 

Het Maaslandziekenhuis zou eigenlijk moeten bestaan uit 3 locaties, te 
weten : 
• Een hoofdlocatie (met klinische en poliklinische zorg) 
• Een nevenlocatie met klinische en poliklinische zorg 

~,eol=lie met poliklioische wn, 

Eventueel zouden 2 locaties kunnen voldoen (een hoofdlocatie en een 
poliklinische nevenlocatie) 

Bestaand vastgoed 

Het nieuwe Maaslandziekenhuis krijgt een bruto vloeroppervlakte van : 
60.000 m2 (Nuttig vloeroppervlakte is dan: 54 .375 m2) 

Het Maaslandziekenhuis beschikt over 2 locatie, te weten : 
• Hoofdlocatie te Sittard/ Geleen 
• Nevenlocatie met poliklinische zorg in Echt 

Bijlagen 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

Functies 

Ligging/ 
bereikbaarheid 

Uitstraling/sfeer 

Optimaal vastgoedconcept voor Maaslandziekenhuis 

Zorgfuncties: 
De hoofdlocatie leent zich het beste als hoog technologisch centrum 
waar met name de acute en complexe zorg geoncentreerd zit. Electieve 
en chronische zorg zijn op deze locatie ook mogelijk, maar qua 
zorgfunctie draait het op de hoofdlocatie om specialistische zorg. 

Extra functies: 
Op de hoofdlocatie is het een meerwaarde om extra functies toe te 
voegen ter bevordering van ketenzorg, patientgerichtheid en 
concurrentiepositie. Met name zorggerelateerde voorzieningen zijn 
mogelijk, dus cure & care, winkels & diensten en preventie & service. 
Volgens de visie van het ziekenhuis moeten als extra functies cure & 
care, preventie & service en winkels & diensten in het concept worden 
opgenomen. 

De hoofdlocatie dient centraal in de regio te liggen. Hierdoor is er 
waarborging van de bereikbaarheid van de acute en ook de complexe 
zorg . Goede bereikbaarheid van de locatie is van levensbelang, dus 
goede toegangswegen zijn noodzakelijk. 

Op een hoofdlocatie waar met name complexe en acute zorg verleend 
wordt is uitstraling minder van belang omdat de nadruk ligt op 
genezing. lndien er electieve en chronische zorg wordt aangeboden op 
de locatie, neemt het belang van uitstraling toe om de locatie 
toegankelijker te maken. De hoofdlocatie dient aan te sluiten op de 
omgeving. Aangezien op de hoofdlocatie grote gebouwen staan en met 
het oog op healing environment, moet de locatie voldoende groen zijn . 

Bestaand vastgoed 

Zorgfuncties : 
• Complex 
• Acuut 
• Electief 
• Chronisch 

Extra functies 
• Cure & care (Medische boulevard , Centrum voor revalidatie en 

herstel met zorghotel, Prins Claus Centrum) 
• Preventie & service (Medische boulevard) 
• Winkels & diensten (Medische boulevard) 

De locatie van het Maaslandziekenhuis, genaamd Orbis Medical Park, is 
gelegen tussen Sittard en Geleen. Het onderstaande kaartje geeft met 
rode kleur de locatie aan. De bereikbaarheid is goed door grote 
uitvalswegen. Ook per openbaar vervoer is het ziekenhuis goed te 
breiken 

De locatie ligt in een groenzone en is zelf ook voldoende groen . Verder 
is de locatie toegankelijk en stedelijke inpassing is prima. 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

Functies 

Ligging/ 
bereikbaarheid 

Uitstraling/ 
sfeer 

Optimaal vastgoedconcept voor Maaslandziekenhuis Bestaand vastgoed 

Zorgfuncties: x 
De nevenlocatie met klinische en poliklinische zorg is met name geschikt 
voor electieve zorg gericht op een bepaalde doelgroep. Ook chronische 
zorg is goed mogelijk. Door voldoende aanbod van acute zorg in de 
regio, hoeft er op deze nevenlocatie geen acute zorg te worden 
aangeboden. 

Extra functies: 
Op de nevenlocatie met klinische en poliklinische zorg is het een 
meerwaarde om extra functies toe te voegen ter bevordering van 
ketenzorg, patientgerichtheid en concurrentiepositie . Aangezien bij de 
zorg die aangeboden wordt op deze locatie, marktwerking mogelijk is, is 
commercialisering en dus extra functies een meerwaarde. Alleen 
zorggerelateerde voorzieningen zijn mogelijk, dus cure ft care , winkels 
ft diensten en preventie ft service. De extra functies moeten goed 
aansluiten op de zorgfuncties. Een kleine medische boulevard is 
mogelijk. 

Deze nevenlocatie ligt meer verspreid in de regio dan de hoofdlocatie. x 
Goede bereikbaarheid tot hoofdlocatie is wel van belang, aangezien de 
hoofdlocatie als vangnet fungeert bij mogelijke acute complicaties. Een 
optie voor een nevenlocatie is in een van de dorpen ten noorden van 
Sittard. 

Deze nevenlocatie is kleinschaliger en meer gericht op zorg waar x 
marktwerking mogelijk is. Uitstraling van de locatie, is dus van belang. 
Deze locatie ligt meer verspreid en dus ook meer 'in de wijk' . Hierdoor 
neemt het belang van stedenbouwkundige inpassing toe . Met betrekking 
tot healing environment, moet de locatie voldoende groen zijn . 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

Functies 

Ligging/ 
bereikbaarheid 

Uitstraling/ 
sfeer 

Optimaal vastgoedconcept voor Maaslandziekenhuis 

Zorgfuncties: 
Hier wordt uitsluitend electieve en chronische zorg geleverd. Er is geen 
opname mogelijkheid en uitsluitend planbare zorg. Een buitenpolikliniek 
dus. 

Extra functies: 
Door de kleinschaligheid lijkt er weinig draagvlak voor extra 
voorzieningen. Toch is ter ondersteuning van de met name chronische 
zorg, die in nauw verband staat met de eerstelijnszorg, wel de 
mogelijkheid tot aantrekking van eerstelijnszorg voorzieningen (cure ft 
care, winkels ft diensten) . Een klein gezondheidscentrum kan op deze 
locatie gerealiseerd worden. 

Bestaand vastgoed 

Zorgfuncties : 
Hier wordt met name chronische zorg geleverd. Het is een 
buitenpolikliniek met een aantal specialismen. 

Extra functies: 
• Verzorgings ft verpleeghuis (Cure ft care) 
• Gezondheidscentrum (cure ft care) 

Nevenlocatie bevindt zich in de wijk en is voorzienend op wijkniveau. De nevenlocatie bevindt zich in het dorp Echt, ten noorden van Sittard. 
Grote uitvalswegen zijn minder van belang, zolang bereikbaarheid met 
de hoofdlocatie gewaarborgd blijft. De mate van bereikbaarheid per 
openbaar vervoer en fiets neemt toe. Een optie voor een nevenlocatie is 
in een van de dorpen ten noorden van Sittard . 

Aangezien het hier gaat om zorg met veel marktwerking en eenvoudige Toegankel ijkheid staat voorop bij deze locatie. 
en kleinschalige zorg, is uitstraling zeer belangrijk. Dit heeft alleen 
meer betrekking op het gebouw dan op de locatie, aangezien de locatie 
klein is (het gebouw is vaak de locatie) en in de wijk ligt. Door 
ontbreken van verpleegfunctie op deze locatie is het belang van een 
groene omgeving toch minder. Stedenbouwkundige inpassing en 
toegankelijkheid zijn hier van groot belang. 

Bijlagen 

75 



Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

C: 
QI 
QI 
E 
Ill, 
< 

Aantal en soort 
gebouwen 

Optimaal vastgoedconcept voor Maaslandziekenhuis 

De Hoofdlocatie bestaat uit meerdere gebouwen, zodat de gebouwen 
aangepast kunnen warden op de vastgoedeisen die de zorgfunctie met 
zich meebrengt. Dit bevordert de flexibiliteit, courantheid en 
patientgerichtheid . De hoofdlocatie bestaat uit drie soorten gebouwen, 
te weten : 
• Hot floor gebouw (HF) 
• Hotel gebouw (H) 
• Kantoor gebouw (K) 

Het hot floor gebouw is belangrijk binnen deze locatie, aangezien de 
complexe en acute zorg , waar de hoofdlocatie op gericht is, veel 
gebruik maken van dit gebouw. 

Bestaand vastgoed 

Deze locatie bestaat uit drie gebouwen die wel met elkaar verbonden 
zijn door gangen, maar goed splitsbaar zijn . De volgende soort 
gebouwen zijn er: interventiegebouw, preventiegebouw, therapie 
gebouw. Maar het preventie- en therapiegebouw bestaan hoofdzakelijk 
uit extra functies. De ziekenhuisfuncties bevinden zich alien in een 
gebouw, het interventie gebouw. 

Het interventie gebouw is een gebouw met een passagestructuur. De 
passage is breed en heeft een glazen overkapping. Looproutes op de 
verdiepingen warden verkort door loopbruggen over de passage. 
Het interventiegebouw kan opgedeeld warden volgens de drie soorten 
gebouwen: hot floor , hotel , kantoor. 

• 1• t/m 5• verdieping links en midden in het gebouw is het hot floor 
gedeelte 

• De gehele kelder en begane grand en op de 1• verdieping rechts in 
het gebouw is het kantoorgedeelte 

• 3• t/m 5• verdieping rechts in het gebouw is het hotelgedeelte. 

Uitzondering op deze indeling is: 
• De 2• verdieping is een mix van facilitair Et ondersteuning HF en K. 
• Op de 4• en 5• verdieping neemt de verpleegafdeling (H) ook (een 

gedeelte van) de linkerkant van het gebouw in beslag. 
• De dagbehandeling is bij de intensive care geplaatst (is een mix van 

verpleegcentrum H en HF) 
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Optimaal vastgoedconcept voor Maaslandziekenhuis 

Zorgfuncties: 
Het hot floor gebouw herbergt alle functies die special is ti sch vastgoed 
vereisen. De verschillende functies die in het hot floor gebouw 
gehuisvest zijn, zijn: 
• Diagnostiek en screening (HF) : Afdeling radiologie 
• Behandelcentrum (HF): Operatie Kamers, Spoedeisende Hulp 
• Verpleegcentrum (HF): Intensive Care en Medium Care 
• Facilitair en ondersteuning (HF) : Labor a tori a 

Extra functies: 
Het hot floor gebouw leent zich niet echt voor extra voorzieningen , 
aangezien het hier puur op cure gericht is en mensen hier met het doel 
genezen, dan wel acuut, dan wel complex, komen . Hoogstens een 
apotheek, cadeaushop en cafeteria in de entreehal voor bezoekers is 
mogelijk. Enkel dus de functies cure !i: care en winkels !i: diensten in 
zeer beperkte mate. 

Het hot floor gebouw ligt aan de ingang van het terrein en toch centraal 
ten opzichte van de andere gebouwen. Het gebouw is zeer goed 
bereikbaar. Dit is van belang omdat spoedeisende hulp zich hier 
bevindt. Toegankelijkheid staat dus voorop. 

In principe draait het bij het hot floor gebouw om de genezing. De 
architectuur kan inspringen door het gebouw een kwalitatief 
hoogwaardige en innovatieve uitstraling te geven. 

Bestaand vastgoed 

Zorgfuncties : 
• Diagnostiek !i: screening (HF): Medische beeldvorming 
• Behandelcentrum (HF): Operatie Kamers, Spoedeisende Hulp, 

Poliklinische operatie kamers 
• Verpleegcentrum (HF) : Intensive Care en CCU 
• Facilitair !i: ondersteuning (HF): Laboratoria 

Extra functies: 
In dit gebouwgedeelte zijn huisartsen gesitueerd. 

Aan de linkerkant naast het interventie gebouw zijn de cure !i: care 
functies als revalidatiecentrum en Prins Claus centrum gesitueerd. 

Het hot floor gedeelte bevindt zich over alle verdiepingen aan de 
linkerkant en in het midden van het gebouw. De afstand van hot floor , 
naar kantoor- en hotel gedeelte is kort. Zowel aan de linker- als aan de 
rechterkant van het gebouw is een hoonfdentree. Het hot floor 
gedeelte is zeer goed bereikbaar en toegankelijk en toch is entree 
gescheiden van entree naar electieve en crhonische zorg. De SEH heeft 
een eigen ingang. 

Het Maaslandziekenhuis heeft goed nagedacht over 
patientvriendelijkheid, uitstraling en sfeer. Doordat er een scheiding is 
binnen het gebouw van hot floor en de rest, kan ook een goede 
scheiding van uitstraling gemaakt worden. Maar dit heeft met name 
effect op de interne situatie, aangezien het 1 gebouw is en de 
uitstraling van de buitenkant dus overal gelijk is. 

Architectonische uitstraling van het gehele gebouw is professioneel en 
aantrekkelijk. Stedebouwkundige inpassing is prima en schaal en 
afmeting zijn passend. Er is wel een onderscheid gemaakt in 
vormgeving van het interventie gebouw en de andere gebouwen op het 
terrein (die voornamelijk extra functie huisvesten). 
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Optimaal vastgoedconcept voor Maaslandziekenhuis Bestaand vastgoed Match? 

Functies Zorgfuncties: Zorgfuncties : 
Het hotel gebouw herbergt de functies die hotelachtig vastgoed . Verpleegafdeling (H) : Low care verpleegafdeling en kraamafdeling 
vereisen . De verschillende functies die in het hotel gebouw gehuisvest 
worden, zijn : Een gedeelte van het verpleegcentrum (H), zoals standaard . Verpleegcentrum (H): Low care verpleegafdeling, kraamafdeling, verpleegafdeling en dagverpteging, bevinden zich aan de linkerkant van 

dagverpleging het gebouw, in het hot floor gedeelte. Buiten het interventie gebouw is 
er nog een zorghotel, maar deze wordt niet gebruikt als low-care 
verpleging. 

Extra functies: 
Het hotel gebouw leent zich zeer goed voor extra functies. Dit kunnen Extra functies: 
functies zijn , die eveneens hotelachtige huisvesting vereisen , zoals een In dit gebouwgedeelte zijn geen extra functies gehuisvest. 
Ronald McDonaldhuis, maar ook andere extra functies die bijdragen aan 
een hoger voorzieningenniveau. Door de luxe en comfort dat het hotel 
gebouw uitstraalt, is een hoog voorzieningenniveau zelfs zeer gewenst. 
Cure ft care en winkels ft diensten zijn mogelijk 

-~ .... Ligging/ Het is van belang dat de bereikbaarheid tussen het hot floor gebouw en Het hotel gedeelte ligt op de 3e t/m 5e verdieping, rechts in het 
,a 

bereikbaarheid het hotel gebouw goed is, gezien de doorstroming van patienten van de gebouw. De afstand van hotel, naar kantoor- en hot floor gedeelte is u 
.Q 

intensive care, medium care en operatie kamer (alle hot floor gebouw), kort. Het hotelgedeelte is door de rest van het ziekenhuis te bereiken 1J ... 
naar de low care (hotel gebouw). Een loopbrug tussen de twee en heeft dus geen aparte ingang. 0 

0 
.r; gebouwen, of ondergrondse gang is daarbij een goede oplossing. Ook de 
0. relatie tussen hotel en kantoor gebouw is sterk, voornamelijk voor 0 
::::, personeel van het ziekenhuis. 
,a 
a, 
> 

Ondanks de relaties tussen het hotel gebouw en de andere gebouwen, ·c 
~ dient het hotel gebouw enigszins 'afgeschermd' te zijn van de andere ::::, 
0 gebouwen, om zo de juiste uitstraling/ sfeer rond het hotel gebouw te ..0 
a, kunnen creeren en de courantheid te bevorderen. Verder dient het c, 

hotel gebouw goed toegankelijk te zijn voor bezoekers. 

Uitstraling/ Bij het hotel gebouw staat healing environment, patientgerichtheid en Het Maaslandziekenhuis heeft goed nagedacht over 
sfeer comfort centraal. De invloed die het gebouw op de patient heeft, is dus patientvriendelijkheid, uitstraling en sfeer. Doordat er een scheiding is 

van groot belang. Een groene omgeving en de architectuur, binnen het gebouw van hotel en de rest , kan ook een goede scheiding 
daglichttoetreding, kleuren en materialen van het gebouw zijn van van uitstraling gemaakt worden . Maar dit heeft met name effect op de 
groot belang. interne situatie, aangezien het 1 gebouw is en de uitstraling van de 

buitenkant dus overal gelijk is. Aangezien het hotelgedeelte op de 
bovenste 3 verdiepingen ligt, zijn er geen aparte ingang en 
bui tenruimten. 

Architectonische uitstraling van het gehele gebouw is professioneel en 
aantrekkelijk. Stedenbouwkundige inpassing is prima en schaal en 

ai afmeting zijn passend . Er is wel een onderscheid gemaakt in .... 
vormgeving van het interventie gebouw en de andere gebouwen op het 0 

::c terrein (die voornamelijk extra functie huisvesten). 
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Optimaal vastgoedconcept voor Maaslandziekenhuis 

Zorgfuncties : 
In het kantoorgebouw zijn alle functies gehuisvest die kantoorachtig 
vastgoed vereisen. De volgende functies bevinden zich in het kantoor 
gebouw: 
• Diagnostiek en screening (K): poliklinische diagnostiek en screening 
• Spreekuurcentrum 
• Behandelcentrum (K) : poliklinische behandelkamers 
• Kantoren 
• Facilitair en ondersteuning (K) : magazijn 

Extra functies: 
Het kantoor gebouw leent zich zeer goed voor extra functies. Door de 
marktwerking binnen de planbare zorg, die in het kantoor gebouw 
gegeven wordt, is het geheel commercieler en goed geschikt voor extra 
functies . Cure &: care en winkels &: diensten zijn hier mogelijk. 

De relatie van het kantoor gebouw met het hot floor gebouw en hotel 
gebouw, is voornamelijk voor het personeel van belang. Hier kan 
eveneens met loopbruggen oplossingen worden geboden. Voor de 
patienten is de relatie tussen de gebouwen minder van belang. 
Uitzonderingen daarop zijn bijvoorbeeld wanneer er een doorverwijzing 
van spoedeisende hulp (HF) naar polikliniek (K) of van polikliniek (K) 
naar radiologie (HF) plaatsvindt. 

Het gebouw moet wel goed te bereiken zijn vanaf de weg, aangezien de 
stroom van personeel en polikliniekbezoekers groot is. Naast de 
bereikbaarheid per auto , moet ook de bereikbaarheid per openbaar 
vervoer en fiets goed zijn . 
Het kantoor huisvest zowel echte kantoor functies, als medische 
functies in de vorm van polikliniek en spreekuurcentrum. De uitstraling 
moet dus proffesioneel en patientvriendelijk zijn . Een hoogwaardig 
kantoorpand verhoogt bovendien de courantheid . Door middel van het 
juiste materiaalgebruik en architectonische vormgeving kan de juiste 
sfeer voor patienten gecreeerd worden . 
Wanneer er een kantoorgebouw is, dienen de patient-toegankelijke 
functies op de onderste verdiepingen gelegen te worden met daarboven 
de kantoren . In de plint kunnen commerciele functies gehuisvest 
worden . Dit bevordert de toegankelijkheid en zo kan aan uitstraling 
voor patient-toegankelijke functies extra aandacht besteed worden . 

Bestaand vastgoed 

Zorgfuncties: 
• Spreekuurcentrum; hieronder vallen diagnostiek &: screening (K) en 

behandelcentrum (K) 
• Kantoren 
• Facilitair &: ondersteuning (K) 

Extra functies: 
De medische boulevard ligt rechts naast het gebouw en vindt daarbij 
aansluiting op het kantoorgedeelte. In de medische boulevard zijn de 
volgende extra functies te vinden : 
• Cure &: care 
• Preventie &: service 
• Winkels &: diensten 

Links naast het gebouw liggen het Centrum voor revalidatie en herstel 
met het zorghotel en het Prins Claus Centrum. Aangezien het 
kantoorgedeelte de gehele begane grond beslaat, is de aansluiting 
hiermee redelijk groot. Hier gaat het dus om extra functies op het 
gebied van cure &: care. 
Het kantoorgedeelte ligt, wat betreft patienttoegankelijke functies, op 
de begane grond en 1• verdieping . Door twee duidelijke hoofdentrees is 
dit gedeelte goed te bereiken voor een grote stroom bezoekers en 
person eel. 

Het Maaslandziekenhuis heeft goed nagedacht over 
patientvriendelijkheid, uitstraling en sfeer. Doordat er een scheiding is 
binnen het gebouw van kantoor en de rest , kan ook een goede 
scheiding van uitstraling gemaakt worden . Maar dit heeft met name 
effect op de interne situatie, aangezien het 1 gebouw is en de 
uitstraling van de buitenkant dus overal gelijk is. De twee hoofdentrees 
zijn duidelijk en sfeervol, door veel lichtinval. 
Architectonische uitstraling van het gehele gebouw is professioneel en 
aantrekkelijk. Stedebouwkundige inpassing is prima en schaal en 
afmeting zijn passend. Er is wel een onderscheid gemaakt in 
vormgeving van het interventie gebouw en de andere gebouwen op het 
terrein (die voornamelijk extra functie huisvesten) . 
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Optimaal vastgoedconcept voor Maaslandziekenhuis Bestaand vastgoed 

Aantal en soort Ook op de nevenlocatie waar klinische en poliklinische zorg aangeboden X 

gebouwen wordt, is er sprake van gebouwdifferentiatie. Aangezien de locatie, 
gebouwen en functies in een kleinschaligere vorm worden aangeboden 
dan op de hoofdlocatie, is hier over het algemeen sprake van 
gebouwdeeldifferentiatie. Het gebouw op de locatie bestaat dus uit 3 
delen, te weten : . Hot floor gebouwdeel (HF) . Hotel gebouwdeel (H) . Kantoor gebouwdeel (K) 

.s:: Op de nevenlocatie wordt voornamelijk electieve zorg aangeboden . Dit u 
"' zal veelal ook poliklinische zijn . Het kantoor gedeelte is dan ook groter ·c: C: 

CII en belangrijker op deze locatie. Aangezien hier geen complexe zorg 
~ CII 

E wordt aangeboden, speelt de hot floor een minder centrale rol en is 0 CII 
0. an kleiner dan op de hoofdlocatie. .... < . .s:: 
u 
"' Zorgfuncties: X :5 Het hot floor gebouwgedeelte herbergt alle functies die specialistisch :i 
CII vastgoed vereisen . De verschillende functies die in het hot floor 
:c gedeelte gehuisvest worden , zijn : ,a 
u . Diagnostiek en screening (HF) : Afdeling radiologie ..Q 
C: . Behandelcentrum (HF) : Operatie Kamers 
CII 
> • Verpleegcentrum (HF) : Medium Care CII 
C: . Facilitair en ondersteuning (HF) : Eventueel klein laboratoria, beter is 
0. 
0 deze te centreren op de hoofdlocatie 
::, 
,a 
CII Extra functies: > ·c: Ondanks dat op de nevenlocatie geen complexe en in beperkte mate 
~ 
::, acute zorg wordt verleend, richt het gebouw gedeelte van de hot floor 
0 zich toch , binnen de electieve zorg, puur op genezing. De extra functies ..c 
CII zijn dus vooral in de andere gebouwdelen te vinden . C) 

Ligging / Het hot floor gebouwdeel heeft, in geval van aanwezigheid van X 

bereikbaarheid spoedeisende hulp, een aparte ingang. Dit voor de noodzakelijke goede 
bereikbaarheid hiervan. Verder is de hot floor intern gemakkelijk te 
bereiken vanaf de verpleegafdeling en de kantoren . 

.... 
Uitstraling / In principe draait het bij de hot floor om de genezing. De archi tectuur 0 X 

0 
;;:: steer kan inspringen door het gebouwdeel een kwalitatief hoogwaardige en ... 

innovatieve uitstraling te geven . 0 
:c: 
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Optimaal vastgoedconcept voor Maaslandziekenhuis 

Zorgfuncties : 
Het hotel gebouwgedeelte herbergt alle functies die hotelachtig 
vastgoed vereisen . De verschillende functies die in het hotel gedeelte 
gehuisvest worden, zijn : 
• Verpleegcentrum (H): Low care verpleegafdeling, kraamafdeling, 

dagverpleging 

Extra functies : 
Het hotel gedeelte leent zich zeer goed voor extra functies. Door de 
luxe en comfort dat het hotel gebouwgedeelte uitstraalt, is een hoog 
voorzieningenniveau zelfs zeer gewenst. Cure ft care en winkels ft 
diensten zijn mogelijk toe te voegen functies. 

De verpleegafdeling moet op korte afstand van het hot floor gedeelte 
gelegen zijn . 

Om de patientvriendelijke steer (meer hotelachtig dan ziekenhuis) te 
kunnen creeren , moet het hotel gedeelte in een aparte vleugel, aan de 
rand van het (parkachtige) terrein gesitueerd zijn . Een aparte ingang 
voor het hotel voor bezoekers en patienten is gewenst. 

Bij het hotel gebouw staat healing environment, patientgerichtheid en 
comfort centraal. Een groene omgeving en de architectuur, 
daglichttoetreding, kleuren en materialen van het gebouwgedeelte zijn 
van groot belang. Op deze locatie zal dit met name intern gerealiseerd 
kunnen worden . 

Bijlagen 
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Optimaal vastgoedconcept voor Maaslandziekenhuis 

Zorgfuncties: 
In het kantoor gedeelte zijn alle functies gehuisvest die kantoorachtig 
vastgoed vereisen. Dit zijn de meeste functies op deze locatie. De 
volgende functies bevinden zich in het kantoor gedeelte: 
• Diagnostiek en screening (K) : poliklinische diagnostiek en screening 
• Spreekuurcentrum 
• Behandelcentrum (K) : poliklinische behandelkamers 
• Kantoren 
• Facilitair en ondersteuning (K): magazijn 

Extra functies: 
Het kantoor gebouwgedeelte leent zich zeer goed voor extra functies. 
De poliklinische functies die zich in dit gedeelte bevinden zorgen voor 
een centrale ligging en een grate patientenstroom . Cure ft care en 
winkels ft diensten zijn hier mogelijk. 

Bestaand vastgoed 

X 

Het gebouwgedeelte moet wel goed te bereiken zijn vanaf de weg, x 
aangezien de stroom van personeel en polikliniekbezoekers groat is . 
Aparte ingang voor zowel personeel als polikliniek bezoekers in het 
kantoorgedeelte is gewenst. 

Het kantoor huisvest zowel echte kantoor functies , als medische x 
functies in de vorm van polikliniek en spreekuurcentrum. De uitstraling 
moet dus professioneel en patientvriendelijk zijn . 
De patient-toegankelijke functies warden op de onderste verdiepingen 
gelegen met daarboven de kantoren . In de plint kunnen commerciele 
functies gehuisvest warden . Dit bevordert de toegankelijkheid en zo kan 
aan uitstraling voor patient-toegankelijke functies extra aandacht 
besteedt warden. 
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Optimaal vastgoedconcept voor Maaslandziekenhuis 

De locatie waar poliklinische zorg wordt geboden is klein en heeft 
slechts een gebouw. Er wordt hier alleen electieve en chronische zorg 
geboden en er is geen opname mogelijkheid. Er is dus geen 
verpleegafdeling . Het hoofdbestanddeel op deze locatie zijn functies 
met kantoorachtige huisvestingseisen . Een kleine hot floor kan aanwezig 
zijn voor kleine operaties en een kleine rontgenafdeling. 
Het gebouw op de nevenlocatie poli bestaat dus uit twee gedeelten: 
• Hot floor gedeelte (HF) 
• Kantoor gedeelte (K) 

Zorgfuncties: 
Het hot floor gebouwgedeelte herbergt alle functies die specialistisch 
vastgoed vereisen . Het hot floor gedeelte is slechts klein op deze 
locatie. De verschillende functies die in het hot floor gedeelte 
gehuisvest zijn , zijn : 
• Diagnostiek en screening (hot floor) : Afdeling radiologie 
• Behandelcentrum (hot floor) : Poliklinische operatie Kamers 

Extra functies: 
De extra functies die zich op deze nevenlocatie bevinden, bevinden zich 
in het kantoorgedeelte, liefst bij of aan de ingang. 

Op deze locatie gaat het slechts om interne bereikbaarheid , aangezien 
er geen spoedeisende hulp is. Gezien de kleinschaligheid, is de interne 
bereikbaarheid over het algemeen vanzelf gewaarborgd . 

Gezien de kleine omvang van de hot floor , zal aan het gebouw niet te 
zien zijn waar de hot floor zich bevindt. Intern is wel een verschil in 
uitstraling met de rest van het gebouw. 

Bestaand vastgoed 

Locatie de Eghte in Echt bestaat uit een kleine buitenpolikliniek, 
geintregreerd met een zorgcentrum en een verpleeghuis . Het betreft 
hier een gebouw met kantoorachtige eigenschappen. 

n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t . 

Bijlagen 
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Functies 

Ligging/ 
bereikbaarheid 

Uitstraling/ 
sfeer 

Optimaal vastgoedconcept voor Maaslandziekenhuis 

Zorgfuncties: 
In het kantoor gedeelte zijn alle functies gehuisvest die kantoorachtig 
vastgoed vereisen. Dit zijn de meeste functies op deze locatie. De 
volgende functies bevinden zich in het kantoor gedeelte: 
• Diagnostiek en screening (K) : poliklinische diagnostiek en screening 
• Spreekuurcentrum 
• Behandelcentrum (K): poliklinische behandelkamers 
• Kantoren 
• Facilitair en ondersteuning (K) : magazijn 

Extra functies: 
Door de kleinschaligheid lijkt er weinig draagvlak voor extra 
voorzieningen . Toch is ter ondersteuning van met name chronische zorg, 
die in nauw verband staat met de eerstelijnszorg, wel de mogelijkheid 
tot aantrekking van eerstelijnszorg voorzieningen (cure ft care, winkels 
ft diensten). Een klein gezondheidscentrum kan op deze locatie 
gerealiseerd warden . 

Op deze locatie gaat het slechts om interne bereikbaarheid, aangezien 
er geen spoedeisende hulp is. Gezien de kleinschaligheid , is de interne 
bereikbaarheid over het algemeen vanzelf gewaarborgd . 

Aangezien het hier gaat om zorg met veel marktwerking en kleinschalige 
zorg, is uitstraling van het gebouw belangrijk. Kleinschaligheid en een 
niet ziekenhuis sfeer zijn belangrijk. Stedebouwkundige inpassing en 
juiste architectuur kunnen een juiste bijdrage leveren. Een oud gebouw 
zou bijvoorbeeld voor de juiste uitstraling kunnen zorgen . 

Bestaand vastgoed 

Zorgfuncties : 
• Spreekuurcentrum; waaronder diagnostiek ft screening (K) en 

behandelcentrum (K) vallen . 
• Kantoren 

Extra functies: 
Deze buitenpolikliniek is gekoppeld aan een verpleeghuis. Op deze 
locatie is ook een gezondheidscentrum. 

Het betreft slechts chronische zorg. Er is ook geen hot floor aanwezig. 
Dus interne ligging van verschillende gebouwegedeelten is hier niet van 
toepassing. 

De architectuur is toegankelijk en uitnodigend. Dat komt door de 
ingrijpende uitbreiding, verbouwing en facelift in de jaren '90. Het 
okergele complex oogt warm, bijna Toscaans, en wekt nauwelijks nog 
associaties met bejaardenhuis en ziekenhuiszorg. De uitstraling is warm 
en huisel ij k. 

Bijlagen 

84 



Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

Optimaal vastgoedconcept voor Maaslandziekenhuis 

Het hot floor gebouw huisvest de volgende functies : 
• Diagnostiek Et screening (HF) 
• Behandelcentrum (HF) 
• Verpleegcentrum (HF) 
• Facilitair Et ondersteuning (HF) 
• Extra voorzieningen 

De volgende functie valt onder diagnostiek en screening en bevindt zich 
in de hot floor : 
• Beeldvormende diagnostiek (rontgenafdeling en radiodiagnostiek) 

Beeldvormende diagnostiek en screening is gesitueerd in de hot floor, 
aangezien het special istisch vastgoed vereist en op korte afstand van 
spoedeisende hulp en operatie kamer (beide ook gesitueerd in hot floor) 
moet liggen . Echter moet de radiology ook op korte afstand van de 
polikliniek liggen . Hier dient rekening mee gehouden te worden bij 
situering van de afdeling radiology binnen de hot floor. 

Kantoor 

POLIKLINIEK 

De uitstraling van het hot floor gebouw(gedeelte) is steriel , strak en 
puur gericht op genezing. Ui tstraling is dus minder van belang, 
efficientie en genezing gaan voor. Net als de buitenkant van het gebouw 
met hot floor functie, is het wel belangrijk dat de binnenkant kwaliteit 
en innovatie uitstraalt. Privacy is bij de functie diagnostiek Et screening 
wel belangrijk. 

Bestaand vastgoed 

Aile ziekenhuisfuncties bevinden zich in een gebouw. Om de 
vergelijking tussen ideal concept en bestaand vastgoed goed mogelijk 
te maken en aangezien de functies toch een clustering in drie 
gebouwdelen laten zien , worden hier de drie gebouwdelen toch apart 
behandeld . 

Het hot floor gebouw huisvest de volgende functies : 
• Diagnostiek Et screening (HF) 
• Behandelcentrum (HF) 
• Verpleegcentrum (HF) 
• Facilitair Et ondersteuning (HF) 

De volgende functie valt onder diagnostiek Et screening en bevindt zich 
in de hot floor: 
• Beeldvormende diagnostiek ((medische beeldvorming) 

Gesitueerd op de 1• verdieping, dichtbij spoedeisende hulp en 
poliklinieken (behandelcentrum K) en schuin onder de operatie kamers . 

Diagnostiek Et screening (HF) bevindt zich aan de vide, wat ruimte, 
licht en een goede uitstraling geeft. Door aparte spreekkamers, waar 
de arts naar de patient komt, is privacy gewaarborgd . Binnen het 
ziekenhuis is verder veel aandacht besteed aan kleuren en materialen. 
De sfeer is zeer goed. 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

Optimaal vastgoedconcept voor Maaslandziekenhuis 

De volgende functies vallen onder behandelcentrum en bevinden zich in 
de hot floor: 
• Operatieafdeling 
• Spoed eisende hulp 
• Nucleaire geneeskunde 
• Verlosafdeling 

Spoedeisende hulp dient een aparte ingang te hebben. Verder is de 
relatie tussen spoedeisende hulp, operatie kamer en de intensive care 
(hot floor verpleegafdeling) groot, dus de looplijnen hiertussen dienen 
kort te zij n. 

SEH 

De uitstraling van het hot floor gebouw (gedeelte) is steriel, strak en 
puur gericht op genezing, dit geldt zeker voor het behandelcentrum. 
Uitstraling is dus minder van belang, efficientie en genezing gaan voor. 
Net als de buitenkant van het gebouw met hot floor functie, is het wel 
belangrijk dat de binnenkant kwaliteit en innovatie uitstraalt. 

Bestaand vastgoed 

De volgende functies vallen onder behandelcentrum en bevinden zich 
in de hot floor : 
• Operatieafdeling 
• Spoed eisende hulp 
• POK 

De nucleaire geneeskunde is in de kelder gesitueerd. En de 
verlosafdeling is bij de kraamafdeling in het hotelgedeelte gesitueerd. 

De spoedeisende hulp en de operatie afdeling zijn boven elkaar 
gesitueerd op respectievelijk de 1• verdieping en de z• verdieping in 
het midden van het gebouw. Omdat deze functies in het midden 
gesitueerd zijn, zijn ze zeer goed bereikbaar binnen het ziekenhuis. 
Een aparte ingang tot de spoedeisende hulp verhoogt de bereikbaarheid 
van buitenaf. Operatie kamers zijn te vinden naast de intensive care en 
spoedeisende hulp naast afdeling radiologie (diagnostiek & screening 
HF) en poliklinieken (behandelcentrum K) . 

Het behandelcentrum (HF) bevindt zich in het midden van het gebouw 
en is dus niet aan de vide gesitueerd . Hierdoor is het behandelcentrum 
(HF) soberder vormgegeven , wat prima is, aangezien de nadruk binnen 
de hot floor ligt op genezing en in het behandelkcentrum helemaal. 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

Optimaal vastgoedconcept voor Maaslandziekenhuis 

De volgende functies vallen onder het verpleegcentrum en bevinden 
zich in de hot floor : 
• Intensive care 
• Medium care 
• Kinderverpleging en couveuses 

Intensive care moet dichtbij de operatie kamers en de spoedeisende 
hulp liggen . Voor de medium care afdeling is dit minder van belang, 
toch is situering bij de intensive care voor transport tussen de 
afdelingen wel gewenst. Routing binnen het gebouw moet efficient zijn 
en duidelijk staan aangegeven . Verder is er ook enige relatie met de 
verpleegafdeling in het hotel gebouw. 

SEH 

De uitstraling van het hot floor gebouw(gedeelte) is steriel, strak en 
puur gericht op genezing. Uitstraling is dus minder van belang, 
efficientie en genezing gaan voor. Net als de buitenkant van het gebouw 
met hot floor functie , is het wel belangrijk dat de binnenkant kwaliteit 
en innovatie uitstraalt. Voor de verpleegafdelingen in de hot floor is het 
wel van belang dat daglicht toetreding, zichtlijnen en materialen 
bevordelijk voor het genezingsproces zijn . Verder speelt op de 
verpleegafdeling ook privacy een rol. 
Voor de kinderverpleging geldt dat naast efficientie , een vriendelijkere 
uitstraling wel belangrijk is. Meer kleuren kunnen hier aan bijdragen. 

Bestaand vastgoed 

De volgende functies vallen onder het verpleegcentrum en bevinden 
zich in de hot floor: 
• Intensive care 
• CCU 

De verpleegafdeling (HF) is gesitueerd op de 3• en 4• verdieping in 
linkerkant van het gebouw. Intensive care en CCU zijn boven elkaar 
gesitueerd . Operatie kamers zijn te vinden naast de intensive care. De 
spoedeisende hulp is iets verder van de intensive care gelegen 
(horizontaal en verticaal transport nodig) . 

De verpleegafdeling (HF) ligt aan de vide, waardoor veel ruimte en 
Licht wordt gecreeerd. Dit is bevordelijk voor het herstelproces.Er is 
voldoende zorggedragen voor privacy. Binnen het ziekenhuis is verder 
veel aandacht besteed aan kleuren en materialen. De steer is zeer 
goed . 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

Optimaal vastgoedconcept voor Maaslandziekenhuis 

De volgende functies vallen onder facilitair en ondersteuning en 
bevinden zich in de hot floor : 
• Laboratoria 
• Centrale sterilisatie 
• Apotheek 
• Centrale keuken 
• Beddencentrale 
• Extra functies 

Facilitair ft ondersteuning wordt door het hele ziekenhuis gebruikt. 
Gezien de lage frequentie van fysieke aanwezigheid , is het toch 
verantwoord deze functie, met specialistische vastgoedeisen , in de hot 
floor onder te brengen. De kelder is een geschikte locatie, aangezien er 
geen patienten komen. 

De uitstraling van het hot floor gebouw(gedeelte) is steriel, strak en 
puur gericht op genezing. Uitstraling is dus minder van belang, 
efficientie en genezing gaan voor. Net als de buitenkant van het gebouw 
met hot floor functie, is het wel belangrijk dat de binnenkant kwaliteit 
en innovatie uitstraalt. Al is het bij facilitair ft ondersteuning minder 
van belang, aangezien de patient hier niet aanwezig is . 

Binnen de hot floor zijn nauwelijks extra functies te vinden , hoogstens 
enkele op het gebied van cure ft care en winkels ft diensten . 

Wanneer er extra functies in de hot floor aanwezig zijn , zijn deze in de 
centrale hal , bij de entree gesitueerd . 

Mensen komen hier met een duidelijk doel en een aangename sfeer is, 
zoals in het hele hot floor gebouw, minder van belang. Ook de 
uitstraling van de extra functies is strak en doelgericht. 

Bestaand vastgoed 

De volgende functies vallen onder facilitair en ondersteuning en 
bevinden zich in de hot floor: 
• Laboratoria 
• Apotheek 
• Huisartsenpost 

De beddencentrale is uitbesteed en niet in dit gebouw gesitueerd. De 
centrale sterilisatie afdeling en de centrale keuken zijn op de 2• 
verdieping gesitueerd. Samen met facilitair ft ondersteuning (K) . 

De laboratoria en de apotheek bevinden zich in het midden van het 
gebouw op de 4• en s• verdieping en zijn door deze locatie gemakkelijk 
te bereiken vanuit het gehele ziekenhuis. Hier komen geen patienten. 
Dit geldt tevens voor de 2• verdieping. 

Facilitair ft ondersteuning (HF) bevindt zich in het midden van het 
gebouw en is dus niet aan de vide gesitueerd . Hierdoor is het soberder 
vormgegeven , wat prima is aangezien het niet patienttoegankelijke 
functies zijn . 

In het hot floor gedeelte zijn huisartsen gevestigd. 

De huisartsen zijn geplaatst naast spoed eisende hulp, wat voor 
doorverwijzing handig is. Maar voor een goede patientenstroom kan de 
huisartsenpost beter centraal gesitueerd warden. 

De huisartsenpost bevindt zich in het midden van het gebouw naast de 
SEH en is dus niet aan de vide gesitueerd. Hierdoor is het soberder 
vormgegeven , wat prima is aangezien het doel hier genezing is . 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

Optimaal vastgoedconcept voor Maaslandziekenhuis 

Het hotel gebouw huisvest de volgende functies: 
• Verpleegcentrum (H) 
• Extra functies 

De volgende functies vallen onder verpleegcentrum en bevinden zich in 
het hotel gebouw: 
• Low care verpleging 
• Kraamverpleging 
• Dagverpleging 

Dit verpleegcentrum heeft een sterke relatie met het verpleegcentrum 
in de hot floor . Een connectie van gebouwen via loopbrug kan een 
oplossing zijn. 

De uitstraling van het verpleegcentrum in het hotel gebouw, is anders 
dan dat van een standaard verpleegafdeling in een ziekenhuis. De 
ziekenhuissfeer wordt juist een beetje weggenomen en er komt meer 
een hotelachtige sfeer. Dit betekent meer luxe; onder andere door 
inrichting, kleuren en materialen, wat de sfeer ontspant. De patient 
heeft meer zelf in de hand en is zo meer klant dan patient. Healing 
environment bli jft belangrijk, dus er moet voldoende licht , zichtlijnen 
en groen zijn. Privacy is oak belangrijk. 

Het hotel gebouw leent zich uitstekend voor het toevoegen van extra 
functies, zodat voorzieningniveau verhoogt wordt. Alle functies zijn 
mogelijk. 
• Cure & care (bv fysiotherapie) 
• Winkels en diensten (horeca, Ronald me Donald huis) 

De extra functies zijn bestemd voor patienten, bezoekers en personeel. 
Maar ook externe partijen kunnen hiervan gebruik maken . De extra 
functies zullen dus toegankelijk gesitueerd moeten zijn , bij de entree 
en op de onderste verdieping(en) . 

De extra functies varieren van een winkeltje tot fitness. Uiteraard heeft 
alles een bijpassende uitstraling. Gezamenlijk delen ze de uitstraling 
van enige luxe en comfort, bijpassend bij de gehele inrichting van het 
hotel gebouw. 

Bestaand vastgoed 

Het hotel gebouw huisvest de volgende functies: 
• Verpleegcentrum (H) 

De volgende functies vallen onder verpleegcentrum en bevinden zich in 
het hotel gebouw: 
• Low care verpleging 
• Kraamverpleging 
• Verlosafdeling 

De dagverpleging ligt meer in het hot floor gedeelte, tegenover de 
intensive care . 

Op de 3• t/m de s• verdieping bevindt zich het beddenhuis , waar low 
care verpleging en kraamverpleging plaatsvindt. Er is voldoende 
connectie met intensive care en andere afdelingen . 

Aan de verpleegafdeling is heel veel aandacht besteed wat betreft 
sfeer en uitstraling. Door ligging aan de vide is er veel ruimte en licht. 
Alle kamers zijn 1 persoonskamers, zodat er bij slapen voldoende 
privacy is . De gang is ingericht als loungeachtige huiskamers, waar 
patienten elkaar kunnen ontmoeten. Hierdoor hebben patienten zelf in 
de hand of ze kiezen voor privacy (op eigen kamer) of gezelschap (in de 
gemeenschapsruimten) . Patienten krijgen dus meer eigen controle en 
een hele prettige, niet ziekenhuis-achtige omgeving. Uitstraling en 
sfeer scoort heel erg hoog. 

Er zijn geen extra functies in het hotel gedeelte aanwezig 

X 

X 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

Optimaal vastgoedconcept voor Maaslandziekenhuis 

Het kantoor gebouw huisvest de volgende functies : 
• Diagnostiek ft screening (K) 
• Spreekuurcentrum 
• Behandelcentrum (K) 
• Kantoren 
• Facilitair ft ondersteuning (K) 
• Extra functies 

De volgende functie valt onder diagnostiek en screening en bevindt zich 
in het kantoor gebouw: 
• Poliklinisch onderzoek 

In het kantoorgebouw liggen de functies waar de patienten komen 
(diagnostiek en screening, spreekuurcentrum en behandelcentrum) op 
de onderste verdiepingen . Daarboven zijn de kantoren en facilitair en 
ondersteunende functies gesitueerd. Sommige van de facilitair en 
ondersteunende functies zullen zich wel op de begane grand of kelder 
bevinden (bv gemeenschapsruimten en centraal magazijn) . In de plint 
van het gebouw kunnen veel van de extra voorzieningen geplaatst 
warden , zoals winkels en diensten. 

Het kantoorgebouw huisvest onder andere poliklinische functies, wat 
electieve zorg betreft , waarbij marktwerking een ral gaat spelen . 
Belevingskwaliteit is dus belangrijk. Een meer huiselijke sfeer is met 
name voor chranische zorg en op nevenlocaties met enkel poliklinische 
zorg belangrijk. Dit alles kan bereikt warden door juiste kleuren , 
materialen, inrichting en daglichttoetreding. lnrichting van een 
wachtruimte kan bijvoorbeeld door luxere stoelen en afwisseling van 
meubilair aantrekkelijker warden. Bewegwijzering binnen het 
ziekenhuis is hier oak heel belangrijk, gezien het grate aantal functies . 

Bestaand vastgoed 

Het kantoor gebouw huisvest de volgende functies: 
• Diagnostiek ft screening (K) 
• Spreekuurcentrum 
• Behandelcentrum (K) 
• Kantoren 
• Facilitair ft ondersteuning (K) 
• Extra functies 

Er is eigenlijk geen sprake van aparte diagnostiek ft screening (K), 
spreekuur- en behandelcentrum (K), aangezien alien zich bevinden in 
het spreekuurcentrum. Allen zijn dus gesitueerd in het kantoor 
gedeelte. 

De volgende functie valt onder diagnostiek ft screening en bevindt zich 
in het kantoor gebouw: 
• Poliklinisch onderzoek 

De poliklinieken zijn gevestigd op de begane grand en op de 1• 
verdieping, alien gelegen aan de centrale hal of de vide . De 
poliklinieken zijn goed bereikbaar en oak de afdeling radiologie is vanaf 
de polikliniek goed te bereiken. De kantoren bevinden zich tevens op 
de begane grand en op de 1 • verdieping, gelegen als kenniscentrum 
achter de spreekuurkamers. Facilitair ft ondersteuning bevindt zich in 
de kelder en op de 2• verdieping. 

De poliklinische functies (onderzoek, spreekkamer en behandeling) zijn 
gelegen aan de aantrekkelijke paasage en vide. Er is veel licht en het 
heeft geen standaard ziekenhuisuitstraling. Ze zijn makkelijk 
toegankelijk. 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

Optimaal vastgoedconcept voor Maaslandziekenhuis 

De volgende functie valt onder spreekuurcentrum en bevindt zich in het 
kantoor gebouw: 
• Spreekuurcentrum 

In het kantoorgebouw liggen de functies waar de patienten komen 
(diagnostiek en screening, spreekuurcentrum en behandelcentrum) op 
de onderste verdiepingen. Daarboven zijn de kantoren en facilitair en 
ondersteunende functies gesitueerd . Sommige van de facilitair en 
ondersteunende functies zullen zich wel op de begane grand of kelder 
bevinden (bv gemeenschapsruimten en central magazijn) . In de plint 
avn het gebouwen kunnen veel van de extra voorzieningen geplaatst 
warden , zoals winkels en diensten. 

Het kantoorgebouw huisvest onder andere poliklinische functies, wat 
electieve zorg betreft, waarbij marktwerking een ral gaat spelen. 
Belevingskwaliteit is dus belangrijk. Een meer huiselijke sfeer is met 
name voor chranische zorg en op nevenlocaties met enkel poliklinische 
zorg belangrijk . Dit alles kan bereikt warden door juiste kleuren, 
materialen, inrichting en daglichttoetreding. lnrichting van een 
wachtruimte kan bijvoorbeeld door luxere stoelen en afwisseling van 
meubilair aantrekkelijker warden. Bewegwijzering binnen het 
ziekenhuis is hier ook heel belangrijk, gezien het grate aantal functies. 

Bestaand vastgoed 

De volgende functie valt onder spreekuurcentrum en bevindt zich in 
het kantoor gebouw: 
• Spreekuurcentrum 

De poliklinieken zijn gevestigd op de begane grand en op de 1• 
verdieping, alien gelegen aan de centrale hal of de vide . De 
poliklinieken zijn goed bereikbaar en ook de afdeling radiologie is vanaf 
de polikliniek goed te bereiken. De kantoren bevinden zich tevens op 
de begane grand en op de 1• verdieping, gelegen als kenniscentrum 
achter de spreekuurkamers. Facilitair ft ondersteuning bevindt zich in 
de kelder en op de ze verdieping. 

De poliklinische functies (onderzoek, spreekkamer en behandeling) zijn 
gelegen aan de aantrekkelijke passage en vide . Er is veel Licht en het 
heeft geen standaard ziekenhuisuitstraling. Ze zijn makkelijk 
toegankelijk. 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

Optimaal vastgoedconcept voor Maaslandziekenhuis 

De volgende functies vallen onder behandelcentrum en bevinden zich in 
het kantoor gebouw: 
• Polikliniek 
• Fysiotherapie 

De fysiotherapie kan eventueel oak gecombineerd warden met de 
fitness (extra functies) in het hotel gebouw. 

In het kantoorgebouw liggen de functies waar de patienten komen 
(diagnostiek en screening, spreekuurcentrum en behandelcentrum) op 
de onderste verdiepingen . Daarboven zijn de kantoren en facilitair en 
ondersteunende functies gesitueerd. Sommige van de facilitair en 
ondersteunende functies zullen zich wel op de begane grand of kelder 
bevinden (bv gemeenschapsruimten en central magazijn). In de pl int 
avn het gebouwen kunnen veel van de extra voorzieningen geplaatst 
warden , zoals winkels en diensten. 

Het kantoorgebouw huisvest onder andere poliklinische functies, wat 
electieve zorg betreft, waarbij marktwerking een ral gaat spelen . 
Belevingskwaliteit is dus belangrijk. Een meer huiselijke sfeer is met 
name voor chranische zorg en op nevenlocaties met enkel poliklinische 
zorg belangrijk. Dit alles kan bereikt warden door juiste kleuren, 
materialen, inrichting en daglichttoetreding. lnrichting van een 
wachtruimte kan bijvoorbeeld door luxere stoelen en afwisseling van 
meubilair aantrekkelijker warden. Bewegwijzering binnen het 
ziekenhuis is hier oak heel belangrijk, gezien het grate aantal functies. 

Bestaand vastgoed 

De volgende functie valt onder behandelcentrum en bevindt zich in het 
kantoor gebouw: 
• Poliklinische behandeling 

Er is een apart herstel en revalidatie centrum in het therapie gebouw, 
gecombineerd met het zorghotel. 

De poliklinieken zijn gevestigd op de begane grand en op de 1• 
verdieping, alien gelegen aan de centrale hal of de vide. De 
poliklinieken zijn goed bereikbaar en oak de afdeling radiologie is vanaf 
de polikliniek goed te bereiken. De kantoren bevinden zich tevens op 
de begane grand en op de 1• verdieping, gelegen als kenniscentrum 
achter de spreekuurkamers. Facilitair ft ondersteuning bevindt zich in 
de kelder en op de 2° verdieping. 

De poliklinische functies (onderzoek, spreekkamer en behandeling) zijn 
gelegen aan de aantrekkelijke passage en vide. Er is veel licht en het 
heeft geen standaard ziekenhuisuitstraling. Ze zijn makkelijk 
toegankelijk. 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

Optimaal vastgoedconcept voor Maaslandziekenhuis 

De volgende functies vallen onder behandelcentrum en bevinden zich in 
het kantoor gebouw: 
• Kantoren 
• Vergaderzalen 
• Administratie 
• Archief 
• Opleiding 

In het kantoorgebouw liggen de functies waar de patienten komen 
(diagnostiek en screening, spreekuurcentrum en behandelcentrum) op 
de onderste verdiepingen . Daarboven zijn de kantoren en facilitair en 
ondersteunende functies gesitueerd. Sommige van de facilitair en 
ondersteunende functies zullen zich wel op de begane grond of kelder 
bevinden (bv gemeenschapsruimten en central magazijn) . In de plint 
avn het gebouwen kunnen veel van de extra voorzieningen geplaatst 
worden , zoals winkels en diensten . 

Kantoren binnen het kantoor gebouw worden enkel door personeel 
bezocht. Uitstraling kan hier dus professioneler dan in de patient
toegankelijke ruimten . 

Bestaand vastgoed 

De volgende functies vallen onder kantoren en bevinden zich in het 
kantoor gebouw: 
• Kantoren (van medici en RvB) 
• Vergaderzalen 
• Administratie 

Het archief bevindt zich op de 2• verdieping samen met facilitair & 
ondersteuning HF en K. 

In het nieuwe Maaslandziekenhuis zijn geen aparte kantoren , maar is 
een kenniscentrum met flexibele werkplekken en vegaderruimten , 
waar medici elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen uitwisselen . 
De kantoren bevinden zich achter de spreekkamers op de begane grond 
en 1• verdieping. Het archief bevindt zich op de 2• verdieping, welke 
niet patienttoegankelijk is. 

De kantoren (en ook het archief) zijn alleen voor personeel 
toegankelijk, door scheiding van patienten- en personeelstromen. De 
kantoren zijn aantrekkelijk en professioneel vormgegeven. 
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Zorg voor ziekenhuisvastgoed 

Optimaal vastgoedconcept voor Maaslandziekenhuis 

De volgende functies vallen onder facilitair en ondersteuning en 
bevinden zich in het kantoor gebouw: 
• Centraal magazijn 
• Gemeenschapsruimten 
• Centrale stafaccommodatie 
• Personeels restaurant 
• Huishoudelijke en technische dienst 

De functie personeelsrestaurant zou ook goed in het hotel gebouw 
geplaatst kunnen worden. 
In het kantoorgebouw liggen de functies waar de patienten komen 
(diagnostiek en screening, spreekuurcentrum en behandelcentrum) op 
de onderste verdiepingen . Daarboven zijn de kantoren en facilitair en 
ondersteunende functies gesitueerd. Sommige van de facilitair en 
ondersteunende functies zullen zich wel op de begane grond of kelder 
bevinden (bv gemeenschapsruimten en central magazijn). In de plint 
avn het gebouwen kunnen veel van de extra voorzieningen geplaatst 
warden, zoals winkels en diensten. 
De uitstraling van facilitair & ondersteuning kan eenvoudig zijn, waar 
het bijvoorbeeld magazijn betreft. In gemeenschapsruimten, 
stafaccomodatie en personeelsrestaurant daarentegen , is 
belevingskwaliteit wel van belang. Niet voor patienten maar wel voor 
personeel. Ook hier zorgen juiste inrichting, kleuren en materialen voor 
een positief effect. 
De volgende functies vallen onder extra functies en bevinden zich in het 
kantoor gebouw: 
• Cure & care 
• Preventie & service 
• Winkels & diensten 
In het kantoorgebouw liggen de functies waar de patienten komen 
(diagnostiek en screening, spreekuurcentrum en behandelcentrum) op 
de onderste verdiepingen . Daarboven zijn de kantoren en facilitair en 
ondersteunende functies gesitueerd . Sommige van de facilitair en 
ondersteunende functies zullen zich wel op de begane grond of kelder 
bevinden (bv gemeenschapsruimten en central magazijn) . In de plint 
avn het gebouwen kunnen veel van de extra voorzieningen geplaatst 
worden , zoals winkels en diensten. 
Belevingskwaliteit is belangrijk bij de commerciele functies. Dit kan 

bereikt worden door juiste kleuren , materialen, inrichting en 
daglichttoetreding. Er moet een niet-ziekenhuis-sfeer gecreeerd 
worden . 

Bestaand vastgoed 

De volgende functies vallen onder facilitair & ondersteuning en 
bevinden zich in het kantoor gebouw: 
• Magazijn 
• Gemeenschapsruimten 
• Centrale stafaccommodatie 
• Personeels restaurant 
• Huishoudelijke en technische dienst 

Facilitair & ondersteuning (K) bevindt zich in de kelder en op de z• 
verdieping en is alleen voor personeel toegankelijk. Het magazijn is 
niet groot, door goede afstemming van goederen en just-in-time 
management. 

Facilitair & ondersteuning (K) is alleen voor personeel toegankelijk, 
door scheiding van patienten- en personeelstromen. Het is 
aantrekkelijk en professioneel vormgegeven. 

De volgende functies vallen onder extra functies en bevinden zich bij 
het kantoor gebouw: 
• Cure & care (medische boulevard) 
• Preventie & service (medische boulevard) 
• Winkels & diensten (medische boulevard) 
De medische boulevard is aan de rechterkant voor de ingang van het 
gebouw gesitueerd. Et is een apart gebouw, waarbij gangen de 
gebouwen verbinden . De medisch boulevard wordt dus gepasseerd 
wanneer naar de entree van het ziekenhuis gelopen wordt. 

Net als aan de passage, is ook aan de medische boulevard veel 
aandacht aan uitstraling besteed, door veel lichttoetreding en de juiste 
kleuren , materialen en inrichting. 
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