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Cursus 5: DOSSIER VERNIEUWBOUW 
Wepion, 13-14-15 maart 1980 

8 '10182.6. 

BELEIDSMATIGE ASPECTEN VOOR DE ZIEKENHUISBOUW 

Ir. W. TERRYN 

Met de wet van 6 juli 1973 tot wijziging van de ziekenbuis

wet van 1963 werd voor het eerst de notie "imperatieve of dwingende 

planning" ingevoerd, notie die nog heel wat werd aangeschroefd door 

de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de zie

kenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging. 

Anderzijds werden in bet wetsontwerp betreffende de budget

taire voorste11en 1979-1980 - beter gekend onder programmawet -

nogmaals een reeks maatregelen op bet gebied van de Volksgezondheid 

samengebracht waardoor ondermeer bet aanvangen van werken, niet 

alleen voor de bouw of de uitbreidingen van ziekenbuizen zoals 

reeds voorzien bij a-tikel 4 van de wet van 27 juni 1978, maar even

eens voor de verbouwing en de omschake1ing van een bestaand zieken-

•• huis voortaan zou onderworpen worden aan de voorafgaande toestemming 

I -•· 

van de Minister. 

· Deze wetswijzigingen stel1en voor de ziekenhuisbebeerders 

een aanta1 nieuwe vragen omdat zij nog niet vertrouwd zijn met 

begrippen ala "bouwstop" of "beddenstop", waardoor de groei of de 

vermodernisering van hun inrichting misschien in het gedrang zou 

kunnen komen, gezien de macht die de gewestelijke commissies voor 

ziekenhuisprogrammatie werd toegewezen en ook gelet op het feit dat 

afbouw en voora1 reconversie van een aantal bedden als voorwaarde 

kunnen geste1dworden voor de subsidiering van vernieuwins of verbe
tering van de ziekenhuizen. 

Teneinde deze aspecten op een enigzins geordende wijze nader 

toe te lichten, zal ik trachten in een eerste deel van mijn uit

eenzetting een bondig ·overzicht te geven van de bijzonderste wette

lijke bepalingen, terwijl de praktische toepassing in een tweede 

deel aan de beurt zal komen. 
X 

X X 
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DEEL A - BIJZONDERSTE WETTELIJKE TEKSTEN. 

De wet van 6 juli 1973 tot wijziging van de ziekenhuis

wet van 1963 is de eerste wet die we even nader zullen toelicbten. 

De objeetieven en de perspectieven van deze tret werden reeds uit

voerig ter gelegenbeid van vroegere vervolmakingscyclussen uiteen

gezet. In bet kader van bet "dossier vernieuwbouw", wil ik mij 

daarom beperken tot twee belangrijke aspecten. 

1. Artikel 15 van de wet bevestigt de principiele akkoor

den voor het.bouwen, verbouwen of uitbreiden van ziekenhuizen gege

ven v66r een programmatiebesluit, als beborend tot de planning. 
' Dit feit is belangrijk omdat terzake veel misverstanden bestaan. 

We komen daar straks op terug. 

2. De oprichting van de programmatiecommissies, die voor

taan een belangrijke rol in bet domein van de programmatie kregen 

toegewezen. Onze interesse bier gaat vooral naar de aktiviteiten 

van de Gewestelijke Commissies voor Ziekenhuisprogrammatie, die 

ondermeer adviezen dienen uit te brengen over konkrete dossiers 

inzake bouw, verbouwing of uitbreiding van ziekenhuizen. 

De samenstelling en de Werking van de Gewestelijke 

Commissies voor Ziekenhuisprogrammatie werden geregeld bij koni~ 

lijk besluit van 12 juni 1974. · 

2.1. Samenste11ing. 

E1ke Gewestelijke Commissie voor Ziekenhuisprogram
matie bestaat uit: 

a) een voorzitter, name11jk de ondervoorzitter van de Nationa1e 

Commissie behorend tot bet gewest van de Gewestelijke Commissie; 

b) de werkende 1eden van de Nationa1e Commissie behorend tot bet 

gewest van de Gewestelijke CommiBie; 
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c) zes werkende leden die de landsbonden en verbonden van maat

schappijen van onderlinge bijstand vertegenwoordigen; 

zes werkende leden die de representatieve verenigingen van 

bet geneesherenkorps vertegenwoordigen; 

twee werkende leden die de representatieve verenigingen van 

verpleegsters vertegenwoordigen; 

acht werkende leden dle de representatieve organisaties van 

de inricbtende machten van ziekenbuizen vertegenwoordigen; 

dit getal wordt evenwel op zes gebracht voor de Gewestelijke 

Commissie van Brussel. 

Elk werkend lid heeft een plaatsvervanger be

horend tot betzelfde gewest; de sub b bedoelde leden hebben als 

plaatsvervanger hun plaatsvervanger van de Nationale Commissie, 

bebalve indien die plaatsvervanger benoemd wordt tot werkend lid 

van de Gewestelijke Commissie. 

Hun mandaat duurt zes j aar en kan bernieuwd 

worden. 

Onder de werkende leden worden door de Koning 

twee Ondervoorzitters benoemd. De Voorzitter, de Ondervoorzitters 

en de Secretaris vormen samen bet Bureau. 

De Administrateur-generaal van bet Fonds voor 

de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen woont 

van rechtswege de zittingen van de Commissie en van bet Bureau 

bij. 

De Minister tot wiens bevoegdheid de Volksge

zondheid behoort,kan andere ambtenaren aanduiden om de zittingen 

van de Commissie bij te wonen. 

Met bet oog op het vervullen van haar opdrachten 

kan de Commissie beroep doen op deskundigen om deel te nemen aan 

haar werkzaamheden. 
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2.2. :Werking. 

Evenals de samenstelling werd de werking van 

de Gewestelijke Commissies door de Koning, bij een in Minster

raad overlegd besluit, bepaald. 

Bet Bureau regelt de werkzaambeden van de 

Commissie. 

De Commissie kan met het oog op bet vervullen 

van haar opdracbten beroep doen op deskundigen om deel te nemen 

aan haar werkzaamheden. 

De Commissie kan ook tijdelijk subcommissies 

oprichten met een nauwkeurig bepaalde opdracht. 

Opdat de Commissie geldig zou kunnen beraad

slagen moet ten minste de helft van de leden aanwezig zijn. 

De Commissie beslist bij gewone meerderheid der leden. In geval 

van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslag

gevend. 
• 

Indien bet aanwezigheidsquorum niet wordt be

reikt, wordt binnen de veertien dagen de Commissie opnieuw 

bijeengeroepen; voor bet punt dat dienvolgens een tweede maal 

aan de agenda wordt geplaatst, kan de Commissie een beslissing 

treffen bij-gewone meerderheid. der aanwezige leden. 

Wanneer de Minister van Volksgezondheid de 

Commissie om advies verzoekt, brengt deze haar advies uit bin

nen de twee maanden; op gemotiveerd verzoek kan de Minister 

deze termijn met twee maanden verlengen. 

In uitzonderlijke gevallen kan de Minister ook 

een dringend advies vragen, hij bepa~lt in dat geval ·zelf de 

termijn, doch deze mag nooit minder bedragen dan acht dagen. 

Bij bet advies van de Commissie dient de nit

slag van de stemming te worden gevoegd. Indien er een minderheids

standpunt is, dan moet dat door de Commissie worden medegedeeld. 
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De Commissie maakt haar reg1ement van orde op en 

dient bet ter goedkeuring aan de Minister van Vo1ksgezondbeid 

voor te 1eggen. 

2.3. Door de wet van 6 ju1i 1973 werden drie op

dracbten toevertrouwd aan de Gewestelijke Commissies voor Zie

kenbuisprogrammatie. 

1. De minister, op zijn verzoek of op eigen initiatief, advies 

te verstrekken over de prioriteiten die voor de toepassing 

van de nationale criteria voor de programmatie op bet geweste

lijk vlak dienen in acbt genomen te worden. 

2. Aan de Minister, op zijn verzoek of op eigen initlatief, alle 

voorste11en of aanbevelingen te doen die zij nodig acbt in ver

band met de geweste1ijke uitbouw van ziekenbuisinfrastruktuur 

en uitrusting. 

3. Voor elk voorontwerp van bouw, uitbreiding, omscbakeling of van 

werken die bet aantal bedden verbogen of de bestemming ervan 

wijzigen, na te gaan of de verwezen1ijking ervan past in bet 

raam van de ziekenbuisprogrammatie en de Minister bierover 

advies te verstrekken. 

3. Door de wet van 5 januari 1976 betreffende de budget

taire voorstel1en 1975-1976 kregen de Gewestelijke Commissies een 

vierde bevoegdheid bij, die erin bestaat adviezen te verstrekken 

inzake de zware mediscbe uitrusting. De Koning kan name1ijk met 

bet oog op de doe1matige uitvoering van bet programma stellen 

dat bepaa1de uitrustingen van zware mediscbe apparatuur niet mogen 

worden gelnstalleerd zonder voorafgandelijke toelating van de 

Minister die de Volksgezondbeid onder zijn bevoegdheid heeft en 

dit zelfs wanneer de initiatiefnemer geen beroep doet op staats-

1 
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toelage en ook wanneer de investering geschiedt buiten de zieken

huizen en medisch-sociale instel1ingen. A1vorens te beslissen 

over de aanvraag tot toelating dient de Minister het advies in te 

winnen van de Geweste1ijke Commissie voor Z~ekenhuisprogrammatie. 

4. Tens1otte werd door de wet van 27 juni 1978 tot 

wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende som

mige andere vormen van verzorging een vijfde opdracht toegekend 

aan de Gewestelijke Programmatiecommissies. 

Artike1 4 van deze wet bepaalt het vo1gende: 

- "Bet is verboden tot de door de Koning te bepa1en datum, te begin-
\... .. ' 

-( 

nen met werken voor de uitbreiding van een bestaand ziekenhuis 

of voor de bouw van een nieuw ziekenhuis zonder voorafgaande toe

stemming van de Minister, na gemotiveerd gunstig advies van de 

bevoegde commissie van de ziekenhuisprogrammatie". Ik wi1 hier Uw 

aandacht vestigen op bet felt dat voor deze 1aatste opdracht de 

bevoegdheid van de gewestelijke commissies verder gaat dan voor 

de vier andere opdrachten. Inderdaad, waar bet advies van de 

Commissie voor de vier eerste opdrachten een eenvoudig advies is 

dat niet door de Minister moet gevo1gd worden, wordt hier bepaa1d 

dat de Minister s1echts een posi ti.eve be~1issing kan nemen indien 

de programmatiecommissie een gemotiveerd gunstig advies heeft 

uitgebracht. 

5. Met het wetsontwerp betreffende de budgettaire 

voorste11en 1979-1980 worden de bepa1ingen van genoemd artikel 4 

door de volgende vervange": 

"§ 1. Bet is verboden tot dedoor de Koning te bepa1en datum, te 

beginnen met werken voor de uitbreiding, de verbouwing en 

de omschakeling van een bestaand ziekenhuis of voor de bouw 

van een nieuw ziekenhuis, zonder voorafgaande toestemming 

van de Minister, na gemotiveerd gunstig advies van de bevoegde 
Commissie voor Ziekenhuisprogrammatie. 
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Het bovenbedoe1de verbod tot verbouwing is niet van 

toepassing ingeva1 uit de verbouwing geen verhoging van 

bet aanta1 bedden in enige verzorgingsdienst voortv1oeit. 

§ 2.Het is verboden, tot de door de Koning te bepa1en datum, 

te beginnen met werken van nieuwbouw ter vervanging van 

bestaande bedden zonder voorafgaande toestemming van de 

Minister, na gemotiveerd advies van de bevoegde Commissie 

voor Ziekenhuisprogrammatie". 

Eveneens wordt voor het eerst notie van "schade1oos

ste11ing" ingevoerd voor kosten die gemaakt werden in verband 

met de studie en de uitwerking van bouwprojecten waarvoor de 

Minister een principiee1 akkoord had ver1eend, op voorwaarde 

dat wordt afgezien van de gehe1e of gedee1te1ijke uitvoering 

ervan. 

Ter1oops wi1 ik bier benadrukken dat zowe1 artike1 4 

van de wet van 27 juni 1978, als bet genoemde wetsontwerp be

treffende de budgettaire voorste11en 1979-1980, enke1 een verbod 

opleggen met de werken te beginnen, zonder voorafgaande toe

stemming van de Minister, en dat geenszins geraakt wordt aan 

de desbetreffende principie1e akkoorden die als verwcrven blij

ven selden. 

X 
:X: :X: 
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DEEL B - I) PRAKTISCHE TOEPASSING VAN DEZE WETGEVING. 

In bet 1icht van de genoemde wetgevingen beeft de ad

ministratie baar werkp1an vastge1egd waarbinnen de verscbi11ende 

dossiers werden onderzocht. Het is U reeds duide1ijk geworden 

dat de Geweste1ijke Commissies voor Ziekenbuisprogrammatie daar

bij een zeer belangrijke rol spe1en. 

Van de diverse aktivieiten die door deze Commissies 

werden ontwikkeld zijn de onderzoeken van de aanvragen voor 

uitbreiding van bet beddenaantal en voor reconversie deze die 

ons in het kader van deze cursus het meest aanbelangen. 

Wanneer de Gewestelijke Commissies voor Ziekenhuispro

grammatie van het V1aamse en van het Brusselse Gewest werden 

geinstalleerd waren er meer dan 150 aanvragen van ziekenhuizen 

voor uitbreiding of reconversie die door haar moesten onder

zocht worden. Om deze te kunnen behandelen op basis van de 

programmatiekriteria die ondertussen werden vastgesteld door 

bet koninklijk besluit van 21 maart 1977 (B.S. van 30 april 

1977), werden de gewesten ingedee1d in ziekenhuisregio's. De 

afb~kening van deze regio's was gebaseerd enerzijds op bet 

streefcijfer van 200.000 inwoners, vastgesteld door de Nationale 

Commissie voor Ziekenhuisprogrammatie, en anderzijds op bet 

hinterland van ieder ziekenhuis zoals dit naar voren is gekomen 

uit de herkomst van de patienten van ieder ziekenhuis. 

a) Voor het Vlaamse gewest werden 23 regio's gemaakt, alsvolgt 

gespreid over de provincies: (toestand op 1.1.1979). 

WEST-VLAANDEREN: BRUGGE 
ROESELARE 
KORTRIJK 
lEPER 
OOSTENDE 

235.545 
258.989 
271.150 
112.787 
197.765 

inwoners. 
" 
" 
" 
" 
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OOST-VLAANDEREN: GENT-EKLOO 559.923 inwoners 
St. NIKLAAS 221.505 " 
DENDERMONDE 170.977 n 

AALST 238.086 n 

OUDENAARDE 137.579 " 

ANTWERPEN: ANTWE.RPEN 619.016 " 
VOORKEMPEN 212.375 " 
LIER 98.182 n 

. )JECHELEN 287.975 " 
TURNHOUT 143.047 tt 

GEEL 210.428 " 

LOJ!..MEL-J1,1AASE IK 158.891 " . .- LUIBURG: 
~- HASSELT-GKNK 384.511 " 

St. TRUIDEN-TONGEREN 161.339 " 

VLAAMS BRABANT: DILBEEK. 331.415 n 

VILVOORDE-HALLE 150.349 " 
LEUVEN 307.819 " 
DIEST-TIENEN 131.250 " 

b) Het Brussels gewest bestaat uit een ziekenhuisregio dat recru-. 
teert uit een bevo1king van 1.015.710 inwoners. 

Wat de gemeente1ijke samenstel1ing van deze regio's 

betreft verwijzen we naar de cartografische gegevens die hierna 

vo1gen: 

A. VLAANDEREN 

1. BRUGGE 01. 

.~, 

' 

Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oost

kamp, Zede1gem, Zuienkerke. 

2. ROESELARE 02. 

Ardooie, Dentergem, Hooglede, Houthu1st, Ingelmunster, Izegem, Korte

mark, Ledegem, Lichtervelde, Meu1ebeke, Moorslede, Oostrozebeke, 

Pittem, Roeselare, Ruislede, Staden, Tielt, Torhout, Wielsbeke, Wingene 

3 • KORTRI Jlf; 03 • 

Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, 

Menen, Spiere-He1kijn, Waregem, Wevelgem, Zwevegem. 
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4. lEPER 0·1. 

Alveringem, Ieper, HeuvEUand, Langemark-Poe1kapelle, Lo-Reninge, 

Mesen, Poperinge, V1eteren, Wervik, Zonnebeke. 

5. OOSTENDE 05. 

Bredene, De Haan, De Panne, Diksmuide, Gistel, Ichtegem, Koekelare, 

Koksijde, Midde1kerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Veurne. 

6. GENT-EEKLO 12. 

Aalter, Assenede, Deinze, De Pinte, Deste1bergen, Eeklo, Evergem, 

Gavere, Gent, Kaprijke, Knesse1are, Lochristi, Lovendegem, Ma1degem, 

Melle, Mere1beke, Nazareth, Neve1e, Oosterze1e, St-Laureins, St

Martens-Latem, Waarschoot, Wachtebeke, Zelzate, Zomergem, Zulte. 

7. St-NIKLAAS 13. 

Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Stekene, St-Gillis-Waas, 

St-Niklaas, Temse, Waasmunster. 

8. DENDERMONDE 14. 

Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, 

Wichelen, Zele 

9. AALST 15. 

Aalst, Denderleeuw, Erpe, Geraardsbergen, Haaltert, Herze1e, Lede, 

Mere, Ninove, St-Lievens-Houtem. 

10. OUDENAARDE 16. 

Brakel, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkeda1, 

Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem. 

11. ANTWERPEN 21. 

Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Burcht, Deurne, Edegem, Ekeren, 

Hemiksem, Hoboken, Hove, Kontich, Merksem, Mortse1, Wilrijk, 

Zwij ndrech t • 

12. VOORKEMPEN 22. 

Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Schilde, 

Schoten, Stabroek, Westmalle, Wijnegem, Wommelgem, Wuustwezel, 

Zoersel. 

13. LIER 23. 

Berlaar, Boechout, Lier, Lint, Nijlen, Ranst, Zandhoven. 
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14. MECHELEN 24. 

Aartse1aar, Boom, Bonheiden, Bornem, Heist-op-den-Berg, Meche1en, 

Putte, Puurs, Rumst, Sche11e, St-Amands, St-Kate1ijne-Waver, 

Wi11ebroek. 

15. TURNHOur 25. 

Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Gierle, Hoogstraten, Kasterlee, 

Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Rijksvorsel, Turnhout, 

Vosselaar. 

16. GEEL 26. 

Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, 

Hulshout, Laakdal, Lillo, Meerhout, Mol, Olen, Vorselaar, Westerlo. 

Bocholt, Bree, Dilsen, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Kinrooi, 

Lommel, Maaseik, }1eeuwen-Grui trode, Neerpel t, Overpel t, Peer. 

18. HASSELT-GENK 32. 

Aiken, As, Beringen, Die~beek, Genk, Halen, Ham, Hasselt, Herk

de-Stad, Heusden-Zo1der, Houthalen-Helchteren, Lanaken, Leopolds

burg, Lummen, Maasmechelen, Opglabbeek, Tessenderlo, Voeren, 

Zonhoven, Zutendaal. 

19. St-TRUIDEN-TONGEREN 33. 

Bilzen, Borgloon, Gingelom, Beers, Herstappe, Hoeselt, Kortessem, 

Nieuwerkerken, Riemst, St-Truiden, Tongeren, Wellen. 

20. VILVOORDE-DILBEEK 41. 

Asse, Dilbeek, Grimbergen, Hekelgem, Kampenhout, Kapelle-op

den-Bos, Kraainem, Liedekerke, Londerzeel, Machelen, Meise, 

Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde, Wemmel, 

Wezembeek-Oppem, Zaventem, Zemst. 

21. HALLE 42. 

~ersel, Bever, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, 

Lennik, Linkebeek, Pepingen, Roosdaal, St-~nesius-Rode, St

Pieters-Leeuw. 

22. LEUVEN 43. 

Aarschot, Bertem, Begijnendijk, Bierbeek, Boortmeerbeek, Boutersem, 

Haacht, Berent, Hoeilaart, Holsbeek, Huldenberg, Keerbergen, 

Kortenberg, Leuven, Lubbeek, Oud-Heverlee, Overijse, Rotselaar, 

Tervuren, Tielt-Winge, Tremelo.· 
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23. DIEST-TIENEN 44. 

Bekkevoort, Diest, Geetbets, Glabbeek-Zuurbemde, Hoegaarden, 

Kortenaken, Landen, Linter, Scherpenheuvel-Zichem, Tienen, 

Zoutleeuw. 

B. BRUSSEL UOOFDSTAD. 

Anderlecht, Brussel, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, -Jette, 

Koekelberg, Oudergem,. Sc:1aarbeek, St-Agatha-Berchem, St-Gillis, 

St-Jans-)lolenbek, St-Joost-ten-Node, St-Lambrechts-Woluwe, 

St-Pieters-Woluwe, Ukkel, Vorst, Watermaal-Bosvoorde. 

De Indeling van de gewesten in regia's moet gezien worden 

als een werkmiddel. Het is een systeem dat ongetwijfeld nadelen 

vertoond, zeker waar het de omschrijving van die regio's betreft. 

Anderzijds is het echter noodzakelijk indien men aan program

matie van ziekenhuisbedden wil doen. 

Wij beseffen best dat de rymschrijving der regios gebreken 

vertoont, maar voorlopig werd dit systeem door de programmatiecom

missies als "kapstok" gel.anteerd bij het onderzoeken van de 

diverse dossiers. Het is echter evident dat in een latere fase 

de afbakening van de regios opnieuw zal onderzocht worden op 

4t een meer diepgaande en verfijnde wijze. 
{ ) 
'' ~ .. 

Dank zij de afbakening van de regia's zijn de programma

tiecommissies in staat de aanvragen van de ziekenhuizen te behan

delen in functie van de programmatiecriteria die forfaitaire, 

rekenkundige regels of formules zijn. 

Twee. soorten dossiers kunnen aan een gewestelijke program

matieeommissie worden overgelegd: 

1°) een vraag tot het bekomen van een nieuw prineipieel akkoord 

voor de bouw, de uitbreiding of de reeonversie van een zie

kenhuis, waarvoor de programmatieeommissie (zie derde op-



13.-

dracht) dient na te gaan of deze past in het raam van vast

ge1egde r eken kundige gegevens. Het is duidelijk dat bier het 

principe van de "kapstok" wordt gehanteerd bij het ultbrengen 

van het advies. 

2°) een vraag in het kader van artikel 4 van de wet van 27 juni 

1978. Daartoe heeft de Commissie een principieel standpunt 

genomen dat. a1svolgt kan weergegeven worden: 

1. a11e adviezen die de Geweste1ijke Commissie tot nu toe reeds 

uitbracht blijven van kracht; 

2. alle aanvr~agdossiers, waarvan de aanbesteding is goedge

keurd door de bevoegde Minister of Staatssecretaris, worden 

geacht te passen in het raam van de ziekenhuisprogr~~atie. 

De aanvraagdossiers, waarvan de definitieve ontwerpen door 

de bevoegde Minister of Staatssecretaris reeds werden goed

gekeurd, zullen met een gunstig vooroordeel opnieuw onder

zoch t worden ; 

3 ~ alle aanvr a a gdossiers die zich nog niet bevinden in het 

stadium van goedgekeurd definitief ontwerp, d.w.z. toegestane 

principie1e akkoorden, nog niet goedgekeurde en goedgekeurde 

voorontwerpen en nog niet goedgekeurde ontwerpen, dienen 

terug onderzocht in bet kader van de ziekenhuisprogrammatie; 

4. aanvragen voor vervanging van bestaande bedden zonder verbo

ging van het beddenbestand en zonder verandering van index 

dienen niet aan het advies van de Gewestelijke Commissie 

onderworpen te worden. 

Teneinde vo11edig te zijn moet ik nog wijzen op de 

bepa1ingen van bet konink1ijk bes1uit van 27 september 1979 

(B.S. 23 november 1979) ·waarbij een procedure wordt ingesteld 

voor de berziening van de beslissing.waarbij bouwprojecten niet 

worden geacht te passen in het ziekenhuisprogramma. 

X 
XX 
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II. BEDDENBESTAND OP 1.1.1980. 

Rekening houdend enerzijds met de bestaande 

principiele akkoorden en anderzijds met de beslissingen 

die tot nog toe door de Ministers werden genomen op voorste1 

van de gewestelijke commissies voor ziekenhuisprogrammatie 

kan bet beddenbestand op 1.1.1980 per provincie afge1ezen 

worden op onderstaande tabellen. 
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Uit de analyse van de tabellen valt onmiddellijk 

op dat globaal gezien het bekomen van een principieel akkoord 

voor bet bouwen van nog bijkomende bedden in de akute sektor 

quasi onmogelijk is geworden en dat althans rekenkundig enkel 

in de psychiatrische sektor nog enige mogelijkheid zou resten. 

Vermits de programmatiecommissie echter het bedden

bestand per regio toetstaan de programmatiecriteria zijn er 

misschien nog enk.ele mogelijkheden in bepaalde regio's, met 

name in de Voorkempen, Geel, Lommel-Maaseik, Dendermonde, Halle 

· en Vilvoorde-Dilbeek. 

Konkreet gezien betekent dit alles dat er in de 

komende jaren meer en meer zal moeten gedaeht worden aan het 

"herconditioneren" van bestaande verouderde ziekenhuizen zonder 

bet beddenbestand te verhogen. Volgende drie mogelijkheden kun

nen zicb voordoen: 

-·bet "vervangen" van een bestaand ziekenbuis; 

- het "uitbreiden" van een bestaand ziekenbuis; 

- bet "berconditioneren" van een bestaand ziekenhuis. 

Voor elk van deze gevallen bestaat een aangepaste 

subsidieringswijze en moeten de dossiers een administratieve 

weg volgen die hieronder wordt gesehetst. 

1. Bet "vervangen" van een bestaand ziekenbuis. 

Sebematiseb kent bet dossier volgend verloop: 

(procedure vastgelegd bij M.B. van 3 november 1969 - B.S. 

van 6 januari 1971). 

- aanvraag tot bet bekomen van een prineipieel akkoord; 

- advies van de Commissie voor ziekenhuisprogrammatie; 
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- advies van de administratie van Volksgezondheid; 

- verlenen van het principieel ru~koord; 

- opmaken van het voorontwerp; 

- goedkeuring voorontwerp; 

- opmaken van het ontwerp; 

- goedkeuring ontwerp; 

- ui tschri,j ven van de aanbesteding; 

- eventueel advies Commissie voor ziekenhuisprogrammatie 

voor toepassing van artike1 4 van de wet van ~7 juni 1978; 

- goedkeuring aanbesteding. 

Voor de subsidiering van de werken wordt een maximum 

subsidieerbaar bedrag per bed vastgesteld. (De toelagen 

worden dus beperkt tot 60% van dit bedrag). 

Onderstaande tabel herneemt deze maximum kostprijzen 

per bed (werken + uitrusting) zoals ze werden vastgesteld 

bij de ministerie1e bes1uiten van 1 en van 4 september 1978. 

Vallen buiten deze maximum kostprijzen: 

- de zware rnedische apparatuur + hun lokalen; 

~ de parkings, de afbraakwerken, de huisvesting voor het 

personeel en somrnige buitengewone uitgaven, volgens de 

toepassingsmoda1iteiten waarvoor ik verwijs naar de genoemde 

ministerie1e bes1uiten. 



,.,-., r, 
MAXIMUM h~RIJZEN PER BED DIE IN AANME~.ttNG 

WORDEN GENOMEN VOOR DE SUBSIDIERING. 

Diensten 

1) Neuro/psychiatrie, observatie en be
handeling of behandeling alleen (A), 
0') 
- Nacht- en daghospitalisatie of 

nachthospitalisatie: 
- Daghospitalisatie: 

2) Kinder neuro-psychiatrie (K): 
- Nacht- en daghospitalisatie of 

nachthospitalisatie: 
- Daghospitalisatie: 

3) - Diagnose en geneeskundige 
ling (D): 

behande-) 

- Kindergeneeskunde (E): 
- Vroeggeboren en zwakke pasgebo-

ren kinderen (N): 
- Besmettelijke ziekten (L): 
- Bacillose (B): 
- Revalidatie (R): 
- Diagnose en heelkundige behande-

ling (C): 
- Kraaminrichting (M): 
- Specialiteiten (8): 
- Gewone hospitalisatie (H): 

4) Behandeling van zieken die lijden 
aan langdurige mndoeningen (V): 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 

Streefcijfers bruto-bebouwde opperv1akte 

Gewone ziekenhuizen 

2.115.000 

1.465.000 

~ .140 .ooo 
1.575.000 

2.400.000 

2.870.000 

2.650.000 

1.230.000 

1.580.000 

70 m2/bed. 

Universitaire zieken
huizen 

4.200.000 

4.900.000 

4.500.000 

2.000.000 

110 m~/bed 

(Waarde 1 januari 1978, B.T.W. en a1gemene onkosten inbegrepen) 

• 
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:,t. llet "ui tbreiden" van een bestaa...'ld ziekenbuis. 

Het administratief verloop van bet dossier is 

identiek aan dit van een dossier "vervangen" van een 

bestaand ziekenhuis (zie 1), met dit verscbil dat de 

Commissie voor Ziekenhuisprogrammatie voorlopig enkel 

geraadpleegd wordt wanneer aan bet beddenbestand wordt 

geraakt. 

Voor de subsidiering van de werken wordt een 

maximum subsidieerbaar bedrag per m2 bruto-bebouwde opper

vlakte aangenomen. De uitrusting wordt gesubsidieerd 

buiten deze maximum kostprijs op basis van de noodzake-

1i,jke behoeften van de ui tbreiding. 

Zoa1s bij nieuwbouw zijn eveneens de afbraakwerken, 

de parkings, de huisvesting voor bet personeel en sommige 

buitengewone uitgaven vatbaar voor subsidiering buiten . 
bet vastgesteld maximum subsidieerbaar bedrag. 

De ministeriele bes1uiten van 1 en van 4 september 

1978 maken melding van vo1gende maximum kostprijzen per 

m2. 

X 
X X 



Diensten 

Indices D, E, 

Indices A, T, 

lndice V. 

Indice H. 

N, L, 
c, s. 

K. 

MAXIMUM KOSTPRIJS PER M2 BRUTO-DEBOUWDE 

OPPERVLAKTE DIE IN AANMERKING WORDEN 

GENO~rnN VOOR DE SUBSIDIERING. 

Gewone ziekenhuizen 

B, M, R, 27.500 F/m2 

27.500 F/m2 

22.7 50 l!;/m2 

1D. 600 F/m2 

Universitairc zieken-
huizen. 

31. '1 ;30 1<'/m~ 

-

26.500 F/m2 

-

(Waarde 1 j anuari 1978, B.T.W. en a1gemene kosten inbegrepen) 

• 

' ' 
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3. Het ttherconditioneren" van een bestaand ziekenhuis. 

net administratief verloop van bet dossier 

is ook hier gelijk.aan dit van beide vorige gevallen. 

26.-

De aanpassingswerken en de heruitrusting van de bestaande 

ziekenhuizen wordt voor subsidiering toegelaten zonder dat 

een maximum subsidieerbaar bedrag wordt vastgesteld, dwz. 

dat de reele kostprijs van de werken wordt gesubsidieerd 

op voorwaarde echter dat zowel funktioneel als technisch 

de aanpassingswerken beperkt werden tot de werkelijke 

behoeften. 

X 
X X 

•I 



Cursus 5: DOSSIER VERNIEUWBOUW 
Wepion, 13-14-15 maart 1980 

DE BRANDVEILIGHEID IN ZIEKENHUIZEN BIJ VERNIEUWBOUW 

Ir. W. TERRYN 

Bij vernieuwbouw van ziekenhuizen is de verbetering van de 

veiligheid een moeilijke, zoniet de moeilijkste opdracht waarvoor 

de ontwerper zich geplaatst ziet. Brandveiligheid is slechts een 

aspect van de algemene veiligheid en zij die van nabij betrokken 

zijn bij deze problematiek weten hoe kompleks deze nog relatief 

jonge wetenschap is. 

Bet is een moeilijk te omschrij ven begri p en het aantal 

.te nemen maatregelen om een brand te vermijden of liever om de 

schade bij brand te beperken is zo talrijk dat ik mij niet durf te 

wagen aan het geven van een opsomming, vooral niet bij ziekenhuizen 

waar de risico's die de zieke ze1f met zich meebrengen vrij groat 

zijn. Denken we maar even aan bet probleem van de evakuatie van deze 

personen. 

X 
X X 

Voora1eer U te spreken over de bepalingen van het konink1ijk 

bes1uit van 6 november 1979 (B.S. 11 januari 1980) houdende reg1e

mentering van de brand en paniekbeveiliging in de ziekenhuizen en 

meer bepaald over hoofdstuk 4 dat van toepassing is op de bestaande 

ziekenhuizen, zou ik even willen stilstaan bij de resultaten van 

enquete die enkele jaren geleden werd doorgevoerd over branden in 

ziekenhuizen. De resultaten van deze enquete zijn immers niet zonder 

belang vermits zij aan de afgevaardigden van de Minister van Volks

gezondheid hebben toegelaten in de schoot van de Interministeriele 

Commissie voor Brandvoorkoming, waar bet reeds genoemde koninklijk 
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besluit van 6 november 1979, ter advies werd overgelegd, aan te 

sturen op een zekere gematigdheid bij het uitvaardigen van de nood

zakelijke veiligheidsnormen in ziekenhuizen. Het is imrners aan de 

hand van statische gegevens dat men ken trachten de bijzonderste 

oorzaken van brand op te sporen om zodoende .te proberen deze 

risico's te verminderen. 

X 
X X 

1. Hoe werd nu tewerkgegaan. 

(' 471 verzorgingsinstellingen werden aan de enquete onder-

~orpen. Daarmee wordt bedoeld niet aileen de ziekenhuizen maar 

ook de psychiatrische instellingen. 

Er werd een vragenlijst overgelegd die ons moest toe

laten voor een periode van 10 jaar de nodige gegevens in te 

winnen. 

Tabel 1 geeft de opsomming van de kategorien inrichtingen 

en het overeenkomstig totaal aantal bedden (toestand 1.1.1972). 

81.556 bedden: (46.404 
( 2.336 
( 
( 3.876 
(26.553 
( 2.390 

Tabel 1. 

instellingen voor akute zieken. 
instellingen erkend onder kenletter 
S (specialiteiten). 
g~riatrische instellingen. 
psychiatrie. 
sanatoria. 

X 
X X 
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2. Aantal branden en begin van branden. 

Herinneren we vooreerst dat. de enquete zich beperkte tot 

de 1aatste 10 jaar. 

Het aantal inrichtingen dat niet te lijden had van een 

brand of ~begin van brand bedroeg 272, hetzij 57,75%. 

De overige 199 inrichtingen, hetzij 42,25%, kenden 499 

branden of begin van branden. 

Tabe1 2 geeft de verdeling: 

Tabe1 2. 

Aanta1 branden Aanta1 inrich- % 
Aanta1 bran- % of begin van tingen. den of begin 

branden per van branden 
inrichting. 

1 83 41,7 83 16,6 

2 50 25,1 100 20,1 

3 29 14,6 87 17,4 

4 14 7,0 56 11,2 

5 15 7,6 75 15,0 

6 of meer 8 4,0 98 19,7 

199 100 499 100 

We ste11en vast dat 4% van de ziekenhuizen, 6 of meer 

branden tota1iseren, hetgeen overeenkomt met bijna 20% van 

het totaa1 aanta1 branden. 

De faktoren die deze abnormaliteit kunnen verklaren 

zijn de vo1gende: 

1. de belangrijkheid van de inrichtingen wat het aanta1 bedden 

betreft, hetgeen niet alleen een groter aanta1 patienten 

met zich meebrengt maar eveneens een groter aantal personeels

leden ter plaatse. Men telt inderdaad 5 universitaire zieken

huizen tussen deze 8; 
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2. belangrijker en verscheidener medische diensten; 

3. de ouderdom, faktor die zich kenmerkt door defekten in de 

elektrische en verwarmingsinstallaties, en eveneens een over

dreven van aktiviteiten op kleine ruimten. 

Wanneer een onderscheid gemaakt wordt tussen de psychia

trische inrichtingen en de sanatoria van de overige verzorgings

instellingen, bekomen we tabel 3. 

Tabe1 3. 

Aantal branden % van de % van het 
of begin van branden. aanta1 bed-
branden. den. 

Psychiatrische 70 14,0 32,4 inrichtingen 

Sanatoria. 13 2,6 3,4 

Ziekenhuizen. 416 83,4 64,2 

Totaal. 499 100 100 

Wanneer vastgesteld wordt dat de psychiatrische inrich

tingen, in verhouding tot het aanta1 bedden minder branden tel

len dan de ziekenhuizen is dit te wijten, zoa1s verder za1 worden 

aangetoond, aan de afwezigheid van medische diensten in deze 

inrichtingen. 

3.Aantal begin van branden (gedoofd voor de komst van de brand

weer) en aantal branden gedoofd door de brandweer. 

Tabel 4 geeft de verdeling tussen het aantal branden en begin 

van lranden. 
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Tabel 4. 

Absoluut aan-

"' 
v .h. totaal 

tal. 

Aantal branden gedoofd v66r 
de komst van de brandweer. 405 81,2 

Aantal branden gedoofd 
door de brandweer. 90 18,0 

Onbepaald. 4 0,8 

Totaal. 499 100 

Te noteren valt dat voor 116 branden op de 405 

gesignaleerd werd dat er geen schade was. 

X 
X X 

4. Lokaal waar de brand onstaan is. 

De onderverdeling van de 499 branden of begin van 

branden volgens het lokaal waar zij ontstaan zijn wordt aange

duid in tabel 5. 

De lokalen waar meer dan 5$ van bet totaal aantal 

begin van branden of branden begonnen zijn, in volgorde: 

- de stookplaatsen en bet lokaal van de verbrandingsoven: 12,0%; 

- de kamers met 1 bed: 10,2~; 

- de keuken: 9,1%; 

- de kamers met 2 bedden: 9,0$; 

- de laboratoria: 7,0%; 

· - de werkplaatsen, garages, magazijnen: 5,2,; 
- de huisvesting van bet personeel: 5,2S. 

Vermelden we dat op de 91 branden die ontstaan zijn 

in de kamers met 1 bed en met 2 bedden, 90 te wijten zijn aan 

bet onvoorzicbtig gebruik van lucifers, sigaretten, enz ••• 
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Tabel 5 toont onmiddellijk dat het niet bestaan van me
dische diensten in de psychiatrische inrichtingen wel de reden 
is waarom daar, in verhouding tot het aanta1 bedden, minder 
branden zijn. De medische diensten zijn inderdaad oorzaak van 
18,9% van de branden in de ziekenhuizen. 

Lokalen 

I. Ziekenhuisdien-
sten. 

1) Kamer met 1 bed. 
~Kamer met meerde-
~ re bedden. 
3) Ontspannitg;lokaal. 
4) Verkeer. 
5) _Niet bepaa1d. 

II. Medisch-Techni-
sche Diensten. 

1) Operatiekwartier. 
2) Radiografie. 
3) Laboratoria. 
4) Steri1isatie. 
5) Apoteek. 
6) Raadplegingen. 

. 7) Spoedgeva11en. 

III. A1g:emene Dien-

__:·- sten. 

1) Administratie. 
2) Archief. 
3) Lokaal linnen. 
4) Keuken. 
5) Stookplaats-

verbranding. 
6) Cultuur. 
7) Eetzaa1. 
8) Werkplaatsen, ga-

rages, magazijnen. 
9) Technische loka1en 

10) Huisvesting per-
soneel. 

IV. 1) Andere. 
2) Onbekend. 

Totaa1. 

Tabel s.· 

Psychiatrische in-
richtingen alleen 

--Absoluut 
aantal 

35 

12 

9 

5 
5 
4 

1 

-----
1 
-
27 

3 
1 
1 
5 

4 

1 
-
5 

3 

4 

7 
-

70 

c.L 

50,0 

17,1 

12,8 

7,2 
7,2 
5,7 

1,4 

---
-
-
1,4 

-
38,6 

4,3 
1,4 
1,4 
7,2 

5,7 

1,4 
-
7,2 

4,3 

5,7 

10 
-

100 

X 
X X 

Niet psychiatrische A1le inrichtin-
inrichtingen gen 

Absoluut 
% 

Absoluut % aantal aantal. 

140 32,6 175 35,1 

39 9,1 51 10,2 

31 7,2 40 8,0 

- - 5 1,0 
10 2,3 15 3,0 
60 14 64 12,9 

81 18,9 82 16,4 

8 1,9 8 1,6 
8 1,9 8 1,6 

35 8,1 35 7,0 
5 1,2 5 1,0 
5 1,2 5 1,0 

19 4,4 20 4,0 
1 0,2 1 0,2 

180 42 207 41,5 

11 2,6 14 2,8 
1 0,2 2 0,4 
9 2,1 10 2,0 

40 9,3 45 9,1 

56 13,0 60 12,0 

2 0,5 3 0,6 
3 0,7 -3 0,6 

21 4,9 26 5,2 

15 3,5 18 3,6 

22 5,2 26 5,2 

28 6,5 35 7,0 
- - - -

429 100 499 100 



5. Nu we de lokalen hebben vermeld waar de meeste branden zijn 
uitgebroken hebben we het over de oorzaak van de branden. 

7. 

De vragenlijst die aan de inrichtingen werd opgestuurd 
maakte melding van 16 oorzaken. De verdeling van het totaal aantal 
branden of begin van branden volgens deze oorzaken is de vol
ge~de. 

Tabe1 6. 

Alle inrichtingen Beha1ve psychia- Psychiatrische 
trische inrich- inrichtingen 

Oorzaken. tingen. a11een. 

Absoluut % Abso1uut % Abso1uut % aantal. aanta1. aanta1. 

-E1ektrische in- 59 11,8 52 12,1 7 10,0 
41a11atie. 

- voorzichtig ge-
bruik van siga- 145 29,1 114 26,6 31 44,3 
ret ten, 1ucifers, 
enz ••• 

-Verwarmingsinstal-
1aties en ver- 58 11,6 52 12,1 6 8,6 
branding. 

- Onvoorzichtig ge-
bruik van zuur- 1 0,2 1 0,2 - -
stof. 

- Ontp1offing. 4 0,8 2 0,5 ') 2,8 -- Gas1ekken. - - - - - -
- Onvo1doende af-

stand tussen ver- 43 8,7 43 10,0 
warmingsappar~at - -
en brandbare ma-

1 .ia1en. ' 
I- · 1osieve meng- 13 2,6 13 3,0 -se1s. -

- Statische e1ektri • 3 0,6 3 0,7 citeit. - -
- Afva1. 23 4,6 23 5,4 - -
- Diverse herstel- 16 3,2 14 3,3 2 2,8 1ingswerken. 
- Gasbranders. 15 3,0 15 3,5 - -
- Ontv1ambare v1oei 52 10,4 52 12,1 

. 
stoffen. - -

- Brandstichting. 28 5,6 19 4,4 9 12,9 
- Onbekend. 36 7,2 26 6,1 10 14,3 
- Andere. 3 0,6 0 - 3 4,3 

Totaa1. I ~gg I 100 429 100 70 100 
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6. VERDELING VAN DE BRANDEN IN FUNKTIE VAN HET UUR. 

Voor 431 branden werd een preciese inlichting nopens 

het uur van ontstaan van de brand medegedeeld. 

Grafiek 7 geeft het percentage van de branden per uur 

van 0 tot 24 uur. 

Deze grafiek werd opgesteld per provincie op basis 

van de gegeven inlichtingen; voor e1ke provincie b1ijft het 

ver1oop van ue grafiek behouden. 

Uit de grafiek kan bes1oten worden dat er een recht

streeks verband bestaat tussen de aktiviteit van de inrichting 

en het aanta1 bereikt een maximum tussen 8 en 12 uur en tussen 

14 en 17 uur. 

Voor de norma1e aktiviteitsperiode van de verzorgings

inste11ingen, die begint om 6 uur en eindigt om 20 uur, be

draagt het aanta1 branden 319, hetzij 74$ van bet totaa1 aan

tal branden waarvan het uur werd verme1d. 

X 
X X 
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7. Spreiding der branden en be~in van branden per gebied. 

Tabel 8 geeft deze spreiding weer i.n funktie van het 

totaal der bedden van elk gebied voor het geheel der vijf soort~n 

instellingen. 

Tabel 8. 

A an tal % 
A an tal % bed den brand en 

Vlaams gebied 51.104 62,7 287 57,5 

Brusselse agg1o- 7.194 8,8 68 13,6 meratie. 

Waals gebied. 22.888 28,1 144 28,9 

Gebied met duit- 370 0,4 0 0 se voertaa1. 

Totaa1. 81.556 100 499 100 

In verhouding tot het aanta1 bedden, tota1iseert 

bet Brussels Gewest merke1ijk meer branden dan de andere 

gewesten. Degrotere bouwva11igheid van sommige ziekenhuizen 

uit de brusselse agg1omeratie kan misschien gedee1telijk deze 

toestand verklaren. 

X 
X X 

8. Personen die de brand ontdekt hebben. 

Uit tabel 9 blijkt dat 87,2$ van de branden en begin 

van branden ontdenkt werden door een personee1slid. 

Tabe1 9. 

Abso1uut aanta1 $ 

Personee1 415 83,2 
Nacbtwaker 21 4,2 
Zieke 36 7,2 
Buitenstaander 16 3,2 
Ontploffing 7 ~,4 
Branddetectie 4 0,8 

. Totaal 499 100 
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9. Schade. 

Voor het geheel der instellingen en voor de lC i ;l::tr 

beloopt de materi~le schade ongeveer 40 miljoen BF. Veertien 

brandcn hebben scha<.le veroorzaakt voor ongeveer 50.000 F of 

n1eer. Elk hiervan liCe f t het voorwnr:;> ui tg;emaakt van een bij ko;::r-n

de enquete, waaruit nog meer preciese gegevens werden afgelciJ 

over de plaats, oorzaak en gevolgen. 

Neger. personen kwruuen om t i.j dens of tengevolge van 

brand: twee in een psychiatrische en zeven in de ziekE:.nht.:.iz';n. 

rwee personen werden zwaar gekwetst en een vijftiental licht. 

X 
X X 

De resultaten van de enquete vertonen nogal wat 

gelijkenis met deze bekomen door de National Fire ?rotection 

Association dia ill Verenigde Sr.aten eveneens een onderzoe.k 

ii!stelde in 381 ziekenhuizen, hetgeen ons mag doen aanv~men 

dat de genoemde cijfers een vrij juist beeld ophangen van de 

werkelijke toestand. 

Bij de interpretatie van de gegevens moet echter voor

zichtig tewerkgegaan worden. Zo zou men er kun.1en uit. afleidP.n 

dat er in ziekenhuizen, voor de beschouwde periode, minder braH

den ontstonden dat in andere gebouwen, en dat de totale opge

lopen materiele schade alsook het aantal sterfgevallen zo onbe

duidend laag liggen. uat men zou geneigd zijn de noodzaak te 

betwijfelen van de vri.J kostelijke maatregelen, die er moeten 

toe bij dragen een eventuele brand te vertragen. 

Het ligt voor de hand dat het trekken van een derge

lijke konklusie nogal gevaarlijk zou zijn en dat ~~n belangrijk 

sinister zou volstaan om het bekomen statistische gegevens waar

deloos te maken. 

De enquete heeft ons echter wel geleerd dat wij de 

veiligheid in Je ziekenh~izen gevoelig kunnen verhogen door 
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een aktieve bestrijding van de hoofdo;,lrz.alcen van brr.nd. H.'·. 

opleggen van een rookverbod, het periodisch nazicht V<'n d.-~ 

elektrische installaties en van de verwarruing, het rnanipule~e .. 

van ontvla~bare vloeistoffen nauw verbonden aan de algemene 

opleiding van het personeel zijn onderwerpen die de bijzondere 

aandacht hebben weerhouden van de Interministeriele Commissie 

voor brandvoorkoming en die aanleiding hebben gegeven tot 

bet uitwerken van een reglementering van de brandbeveiliging 

in de ziekenhuizen waar een volledig hoofdstuk werd gewijd aan 

bet onderhoud de kontrole en de bezetting van het gebouw. en waai· 

de bouwtechnische eisen tot een minimum werden herleid. 

In volgend hoofdstuk wordt getracht een algemeen 

overzicht te geven van deze reglementering. 

X 
X X 

Het koninklijk besluit van 6 november 1979 tot 

vaststelling van de normen inzake de beveiliging tegen brand 

en paniek waaraan ziekenhuizen moeten voldoen bestaat uit 

drie delen: (Tabel 10) 

-bet koninklijk besluit; 

- de bijlage 1 met de reglementering; 

- en een bijlage 2 met een model van attest. 

Het eigenlijk koninklijk besluit stelt dat de erken

ning zoals bedoeld bij artikel 3 van de wet op de ziekenhuizen 

enkel verleend wordt indien voldaan wordt aan de normen zoals 

vastgesteld in de bijlage van het besluit, en regelt de moda

liteiten voor de aanvraag, voor het onderzoek en voor de mo

gelijke afwijkingen op de voorschriften. 

De bijlage 1 met de reglementering bestaat uit 4 

hoofdstukk:en: 

- Algemene bepalingen; 

- Inplanting, konstruktie en uitrusting; 

- Onderhoud, controle en bezetting; 

- Bij zondere bepalingen. 



'!'abel 10. 

Koninklijk besl'.ti;:; van •.J november 1;)79 tot vaststelling 

van de normen inzake beveiliging tegen brand.en paniek 

waaraan ziekenhui:Gen moeten voldoen. 

I 

II 

III 

Koninklijk besluit 

Bijlage 1. met de reglementering 

bestaande uit 4 hoofdstukken. 

- Algemene bepalingen. 

- lnplanting, bouw en uitrusting. 

- Onderhoud, kontrole en bezetting. 

- Bi.jzondere bepalingen. 

Bij lage 2. 

Model van attest. 

De "Algemene bepalingen" stellen het doel vast van de r®.e

mentering, van de toepassingsmodaliteiten en van de gebruikte ter

minologie. 

Hoofdstuk II handelt over de inplanting, de bouw en de uit

rusting van ziekenhuizen. Er zijn voorschriften voor de toegangs

wegen en de inplanting, het grondbeginsel van de kompartimentering 

wordt erin vastgelegd: er zijn voorschriften voor sommige bouwele

menten, voor de evakuatiewegen en de trappen, bouwvoorschriften voor 



" 
1 i -

de stookplaatsen., ae garages, kokers voor leidingen, keukens, 

opslagplaatsen voor huisvuil en voor gassen, voor het operatie

kwartier, enz •••. renslotte zijn er voorsc.hriften voor de liften, 

voor de leidingen (elektriciteit .en gas~, voor de verwarmingsinstal

latie en vocr de :1larm en brandblusmiddelen. 

Hoofdstuk III met de voorschriften inzake onderhoud, 

kontrole en bezetting, regelt de periodisch kontroles voor de 

diverse technische uitrustingen en omschrijft de bezettingsvoor

schriften, terwijl hoofdstuk IV de normen bepaalt voor de bestaande 

ziekenhuizen. 

Voor een nadere ornschrijving van al deze voorschriften 

verwij s ik naar de teltst van het beslui t dat in bij lage werd gevoegd. 

Van meer belang is inderdaad nu eens na te gaan wat dit besluit 

betekent in geval van "vernieuwbouw". Daartoe is het nodig de 

toepassingsmodaliteiten van het besluit eens nader te belichten. 

(Tabel 11). 

Tabel 11. I 
0.2. ToeEassin~srnoda1iteiten. 

0.2.1. Nieuw te bouwen zieken-
huizen. 

hoofdstukken II en III (bevel om de werken aan te 
vangen na 11 j anuari 1980) 

0.2.2. Bestaande of in aanbouw 
zijnde ziekenhuizen. boofdstuk IV 

0.2.3. Verbouwingen en uitbrei- hoofdstuk II, met_uitzon-
dingen van ziekenhuizen. dering van artikel 1. 

0.2.4. Gebouwen die geen 1okaa1 K.B. niet van toepassing 
voor zieken of raadp1e- behalve 11.1.3. 
genden bevatten. 
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Wac punt 0.2.3. betreft kan een duidelijk ondersc~1eiu 

gemaakt worden tussen een "uitbreiding" enerzijds en een "ver

bouwing" anderzijds. 

Voor een "vergroting of uitbreiding" van een bestaanJ 

ziekenbuis is de toestand duidelijk: boofdstuk II (bepalingen 

voor nieuwbouw) is van toepassing enkel voor de uitbreidin~ 

zelf, terwijl de rest van bet ziekenbuis onderworpen blijf! 

aan de bepalingen van hoofdstuk IV. Een verbinding tussen oud ed 

nieuw kan gelijk gesteld worden met een bij elkaar aanleunen 

van onderscheiden gebouwen van eenzelfde inricbting d.w.z. dat 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 1.4. de scheidingswanden 

een weerstand tegen brand van minstens twee uur moeten tellen, 

terwijl de openingen in deze wanden voorzien moeten zijn van zelf

sluitende deuren of bij brand zelfsluitende deuren met een weer

stand tegen brand van minstens een uur. 

Een uitbreiding kan eveneens gebeuren door het bijvoegen 

van een verdieping. In dit geval moet deze bijkomende verdieping 

opgevat worden als een afzonderlijk kompartiment dat zowe1 hori

zontaal als vertikaal van de rest van bet gebouw moet ·"'!. f ;:t.:·sc:t:Pl

den worden. 

Het probleem wordt wel enigszins meer ingewikkeld wanneer 

het gaat om een "verbouwing" van een bestaand ziekenbuis. Artikel 

0.2.3. zegt immers dat in dit geval eveneens hoofdstuk II van 

toepassing is, zonder echter duidelijk te omschrijven wat ver

staan wordt onder het begrip verbouwing. Persoonlijk ben ik de 

mening toegedaan dat een duidelijk onderscheid dient gemaakt 

tussen enerzijds een verbouwing, modernisering of verandering 

van het gebouw waar men niet raakt aan onderdelen die de veilig

heid van de inrichting fundamenteel kunnen beinvloedep, en ander

zijds een verbouwing in de zin van "vernieuwbouw" waarbij bet in 

feite gaat om het bouwen van een nieuw ziekenhuis binnen een 

bestaand geheel waarvan slechts de structurele elementen behouden 

blijven. 
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Het is eer. duidelijk dat de Intermin1sterH~le Comm1s:d~? 

voor brandvoorl~O!dng de toe passing v~r! '.we fdstuk I I voor verhtn•v;i >1-

gen enkel heeft gezieu in het licht van deze tweede hypothese. 

Een bewijs van deze stelling kan gevonden worden in de 

bepalingen van artikel 2 van het besluit waaruit volgt dat h~t 

veiligheidsattest voor een ziekenhuis maxitnum zes j aar oud rr.ag 

zijn, behalve in de gevallen waar aan de gebouwen of de uitrustin

gen veranderingen werden aangebracht die de veiligheid van de 

inrichting kunnen beinvloeden. Dit is m.i. niet het geval b.v. 

wanneer de kamers vermoderniseerd worden met een vervangen van 

de ramen, eventueel aanbrengen van een sanitaire eel, installeren 

van een interfonie, aanbrengen van lichtbalken enz •••• 

In feite zal ieder verbouwing van een ziekenhuis afzonder

lijk dienen onderzocht te worden, waarbij het advies van de terri

toriaal bevoegde brandweerdienst van doorslaggevende aard zal 

zijn. Ik kan de ontwerpers slechts aandrang aanraden van bij 

de eerste schetsen voor een mogelijke verbouwing zo snel mogelijk 

het standpunt van de brandweerdienst in te winnen. Het zal hen 

veel moeilijkheden en verrassingen sparen bij de eigenlijke uit

voering van het desbetreffende werk. 

In geval van konflikt wil .ik er nog op wijzen dat de nieuwe 

reglementering de mogelijkheid heeft voorzlen afwijkingen te 

bekomen van bepaalde normen. Het ziekenhuis kan daartoe een vraag 

richten aan de Minister van Volksgezondheid. 

Ik hoop echter dat de teksten van het besluit van 6 novem

ber 1979 voldoende klaarheid .zullen brengen, zodat deze afwijkings

procedure slechts uitzonderlijk zal ingesteld worden. Dit zal 

enkel kunnen wanneer de ontwerpers bij bet uitwerken van hun 

projekten de bepalingen strikt zullen naleven en wanneer de brand

weerdiensten van hun kant met de nodige soepelheid hun medewerking 

zullen verlenen. 



Cursus 5: DOSSIER VERNIEUWBOUW 

ENERGETISCHE VERNIEUWBOUW: HET ENERGIEVERBRUIK IN ZIEKENHUIZEN 

Ir. P. STANDAERT 

0. Inleiding: wat is energie? 

Het begrip energie is moeilijk definieerbaar en tevens moeilijk zintuiglijk 

vatbaar. Intuitief komt men tot de notie energie, door het beschouwen van 

"stelsels" in verschillende toestanden: 

toestand 1 

1 liter water op 10°C 

voertuig in rust 

een ongeladen batterij 

toesta.nd 2 

l liter water op 50°C 

bewegend voertuig 

een geladen ba.tterij 

Om van toesta.nd 1 tot toestand 2 te komen, moet men wa.rmte toevoegen, 

a.rbeid verrichten of electriciteit bijbrengen. Men is (pas va.naf de 19e eeuw) 

tot het inzicht gekomen dat men in a.lle geillustreerde gevallen iets aan het 

stelsel toevoert dat met eenzelfde maat, met eenzelfde eenheid, kan gemeten 

worden en waaraan men de naam energie heeft gegeven. 

(Dater tussen de verschillende wijzen (wa.rmte, arbeid, electriciteit, ••• ) 

iets gemeenschappelijk is, blijkt duidelijk uit de proef dat men bv. 1 liter 

water kan opwarmen door er ofwel warmte, ofwel electriciteit, ofwel arbeid 

a.an toe te voegen). De internationaal erkende eenheid waa.rmee men energie 

meet is de Joule (J). 

Ret fenomeen "energie" beantwoordt aan twee fundamentele hoofdwetten: 

le hoofdwet: "In een geisoleerd stelsel blijft de energie constant" 

m.a.w. energie is een onvernietigbare entiteit. 

2e hoofdwet: "Energie ontaa.rdt" 

m.a.w. bepaalde energievormen zijn waardevoller dan andere. 

Wa.ardevolle energievormen zijn bv. electriciteit, gas, olie, 

warmte op hoge tem.peratuur; waa.rde-arm is bv.warmteop lage 

tempera.tuur. 

Illustratie: Beschouwen we een oneindig goed geisoleerde kamer waarin we 

1 liter stookolie verbra.nden. Als gevolg daarvan stijgt de 

temperatuur. De energieinhoud v66r en na verbranding is de

zelfde gebleven (1e hoofdwet), maar de energie die 1 liter 

stookolie inhoudt is waardevoller dan de energie overeenstem

mend met de warmteinhoud van de kamer na verbranding. 

Een begrip dat bij energiebeschouwingen v~elvulding yoorkomt is "vermogen": 

het vermogen van een bepaald toestel is de energie die dat toestel per tijds

eenheid afgeeft aan de omgeving; de eenheid waarmee het vermogen gemeten wordt 

is de Watt (1 Watt= 1 Joule/1 sec) .. 
I 
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2. 

Een ander frekvent gehanteerde term is "rendement" (afkorting I), bij 

gelijk aan nuttige energie 
nodige energie 

1. De energieproblematiek 

Ret feit dat een gebouv geen van de buitenwereld geisoleerd stelsel is, 

beeft tot gevolg dat er uit dat gebouw wel energie verloren gaat naar.de 

omgeving. (vb. Het jaarlijks verbruik in de Leuvense ziekenbuizen bedraagt 

ongeveer 68 x 109 joule/bed of ongeveer 1900 liter stookolie/bed). De forse 

prijsstijging der waardevolle energieproducten {in eerste instantie van stook

olie, maar economisch geiien ook van de andere) sinds de jaren 70, is oorzaa.k 

van bet omzichtiger omspringen met energie. 

In principe situeren energiekosten besparende maatregelen zich op de volgende 

drie vlakken: - energieinput: eventueel aanwenden van minder wa.ardevolle 

goedkopere energiesoorten (zonneenergie, afval

verbranding, wind) 

- energiegebruik: matiging van bet energiegebruik 

- energieoutput:- afgifte van waardearme energie (warmte op 

lage temperatuur} 

- matiging van de output 

Aangezien deze maatregelen ook kosten meebrengen is een kosten-baten analyse 

vereist. 

2. Het enersieverbruik in bet ziekenhuis 

Volgend energiescbema wordt gehanteerd bij de verdere bespreking van energie

. gebruik en energiebesparende maatregelen: 

ENERGIE 
GEBRUIK 

' 

ENERGIE ' 
OMZETTING 

' ' ENERGIE 
INPUT / + / GEBRU!K / OuTPUT TRANSPORT 

(waardevol) (middel) (doel) ( waardearm) 

Mogelijke vormen: 

- brandstof: - stookolie 

- gas 

- steenkool 



- electriciteit 

afstandsverwarming 

zonnestraling 

-mens (produceert in rust ongeveer 100 joule/sec = 100 Watt) 

Energie gaat verloren via: 

- warmtegeleiding door gevels, vloeren, daken 

- ventilatie 

- warm afvalwater 

- warme rookgassen 

2.3. ~~~~f~:~~~~~~!E&-=E_:~~~E~~E~ 
Enkele mogelijkheden (principes): 

- stookolie --~> brander--~) warmwater --->~ leidingen ~ 

electriciteit ---)~leidingen -------------~ 
{traditioneel) 

3. 

gebruiker 

- a:fstandsverwarming--7 warmtewisselaar~ warm water~ leidingen 
~ . 

gebru~ker 

electriciteit~leidingen--------------------------~ 

- zonnecollector--7" warmtepomp~ warm water--)+;Leidingen~ 
7 gebruiker 

electriciteit~leidingen--------·---------------~ 

- electriciteit --7'-leidingen --7 gebruiker 

(totale electriciteitsvoorziening) 

- gas --7 motor ~ electriciteit ---7' leidingen ~ gebruiker 

· 4 afvalwarmte ---7 warm water ~leidingen...::=, 
(begrip "total energy") 

- verwarming van lokalen 

klimatisatie van lokalen 

- warm water & stoom 

- verwarmen of koelen 

- drogen of bevochtigen 

- eventueel bijzondere behandelingen 

bv. stofvrij maken 

- wasplaatsen 

- keuken 

- wasserij 

- sterilisatie 

- desinfectie 
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- technische verwarming en keeling: - keuken: bewaring en bereiding voedsel 

bewaring geneesmiddelen, bloed 

- verlichting 

- transport 

- apparatuur 

Voorbeeld: Marien Hospital in Gelsenkirchen (Duitsland) 

55f. 1\LIMATISATJ£ 

J.D7. ST.\TISCWE 

V~WA!t.~l\1 fi 

Opmerkingen:KL~: - klimatisatie niet in beddenbuis 

- warmtepomp inbegrepen 

3. Energiebesparende maatregelen 

3. ·1 • QE_!!~~-!!~!-!~!!_!!~!-~!!~5~~e;e b!:!:~; 

3.1.1. Verwarming van lokalen 

Bedoeling van bet verwarmen (eventueel koelen) van lokalen,·is bet 

creeren van een thermiscb comfortabele situatie voor patienten, personeel 

en bezoekers. 

3.1.1.0. Inleiding 

Door de verbranding van voedsel wordt er in bet menselijk lichaam 

energie ontwikkeld. De energie per tijdseenheid ontwikkeld, wordt 

metaboli~ genoemd. Deze energie kan deels (max. 20 %) omgezet 

worden in een mechanisch vermogen. Om de lichaamstemperatuur constant 

te houdent moet bet resterende deel als warmte naar de omgeving worden. 



afgevoerd ( '/>). 'l'ermisd1 comfort vereist omgevingscondi ties die 

zodanig zijn dat die warmtestroom kan worden afgegeven zonder dat 

er beroep meet gedaan worden op corrigerende regelsystemen (zweten

beven). 

5. 

Om die omgevingscondities te kunnen bepalen is het nodig een inzicht 

te verwerven in de wijzen waarop het lichaam kan uitwisselen met zijn 

omgeving. 

3.1.1.1. Warmtewisseling tussen het menselijk lichaam en zijn omgeving. 

warmtewisseling door straling 

'/JR = KR X (eL - aRM) '/JR: warmtestroom door straling 

KJt: constante, afhankelijk van: 

- oppervlakte van het lichaam 

- kledij 

- positie (staand, zittend, liggend) 

eL: gemiddelde oppervlaktetemperatuur van 

het lichaam 

9RM: de gewogen gemiddelde oppervlaktetempera

tuur van de omgevingswanden 

warmtewisseling door convectie 

'~>c = KC x (eL - ea) '~>c: warmtestroom door convectie 

KC: constante, afhankelijk van: 

- oppervlakte van het lichaam 

- kledij 

- luchtsnelheid 

eL: gemiddelde oppervlaktetemperatuur van 

het lichaam 

ea: de luchttemperatuur 

warmtewisseling door geleiding 

= meestal te verwaarlozen 

varmteafgifte door diffusie van waterdamp door de huid 

¢y bepaleride factoren: - oppervlakte van het lichaam 

- vochtigheid van de omgeving 

varmteafgifte door ademhaling 

¢L bepalende factoren : - debiet ingeademde lucht 

- luchttemperatuur omgeving 

- vochtigheid van de omgeving 
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warmteafgifte door transpiratie 

~T bepalende factoren : - metabolisme 

- oppervlakte van het lichaam 

Y2orb~~~~: - rechtstaand volwassen persoon in rust (M = 126 W) 

- e = 18°C, e = 22°C, ¢ = 60 %, onmerkbare lucbtbeweging RM a 

dan kan men berekenen: 

¢R = 62 W 
g)c = 25 w 
¢v = 19 w 
~L = 11 W 

~ = 9 w T 

126 w 

3.1.1.2. Warmtebalans van bet thermische comfort. 

Een comfortsituatie vereist dat de door de mens geproduceerde warmte 

~ naar de omgeving kan worden afgevoerd zonder beroep te doen op 

corrigerende regelsystemen: ¢ = ¢R + ¢c + ¢v + ¢L + ¢T (1) 

Bepalend voor bet thermiscb comfort zijn bijgevolg 

1. de aktiviteit van de mens 

2; de kledij 

3. de gemiddelde stralingstemperatuur van de omgevende oppervlakken 

4. de luchttemperatuur 

5. de luchtsnelheid v 

6. de lucbtvochtigheid 

Uitgaande van deze vergelijking (1) kunnen de voor een tbermiscb 

comfortabele situatie bepalende factoren afgeleid worden wat resulteert 

in comfortkaarten. 

3. 1.1.3. Practisch criterium voor het globale termisch :f'omfort 

Het globale thermisch comfort kan aangegeven worden door de droge 

resulterende temperatuur e 
rs 

. e = ea + 9aM 
rs Z 

uit voorgaande paragraaf kan aangetoond worden dat voor een bepaalde 

comfortsituatie e een constante moet zijn rs 



.e 

voorbeeld: le situatie eRM = 18°C 

2e situatie eRM = 16°C 

de 2 situaties hebben een zelfde comfortniveau 

ers = 10oc 

e = 20°C rs 

De resulterende temperatuur kan gemeten worden met een zwarte

bol-thermometer. 

3.1.1.4. Lokaal discomfort • 

. Ten gevolge van een plaatselijke "koudestraler" kan lokaal discomfort 

ontstaan (hoewel de resulterende kamertemperatuur voldoende hoog is) 

Denken we bv. aan een koude rug t.g.v. straling naar een koud venster

vlak of bv. aan een te warm gevoel aan hoofd t.g.v. een te warm pla

fond. Ret lokaal discomfort kan meestal opgeheven worden door een 

doordachte plaatsing van het verwarmingslichaam (of de warme lucht

inblaaswand). 

3.1.1.4. Thermisch comfort en energie. 

De luchttemperatuur is een belangrijke bepalende factor in het energie

verbruik door verwarming. Energetisch gezien is het daarom interessant 

dat de gemiddelde stralingstemperatuur van de amgevende wanden zo hoog 

mogelijk is, omdat dan de luchttemperatuur lager mag zijn voor het 

bereiken van eenzelfde comfortniveau. 

3.1.2. Klimatisatie. 

Klimatisatie is energetisch gezien een dure zaak: 

- koelen vereist relatief veel energie (1~C koelen is ongeveer drie 

keer duurder dan 1°C verwarmen) 

- bevochtiging en droging vragen eveneens veel energie 

- hergebruiken van {warme) lucht is om hygienische redenen in een 

ziekenhuis meestal niet verantwoord 

Dit alles en de hoge investeringskosten maken het wenselijk ~ucht

behandelingsinstallaties zoveel mogelijk te beperken. Passieve maat

regelen daartoe zijn: 

- een voldoende thermische capaciteit 

- zonnewering 

niet ~e veel glas 

- gebruik van hygroscopische materialen 
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Indien luchtbehandeling noodzakeiijk is, kan via warmtewisseling tussen 

uitgaande en ingaande lucht (eventueel d.m.v. een warmtepomp) energie 

gespaard worden. (geen menging van uitgaande met ingaande lucht!) 

3.1.3. Productie van warm water. 

De vereiste temperatuur bedraagt normaal 35 a 50°C. Waar hogere 

temperaturen gevraagd worden zijn individuele naverhitters interessant. 

3.1.4. Algemene energiebesparende maatregelen op het vlak van het energiegebruik. 

- informatie en motiv~tie van gebruikers 

- scholing en motivatie van technisch personeel 

- regeling van het klimaat in functie van de behoeften, 

dit onderstelt: - kennis van de klimaatseisen van de verschillende 

eenheden in de loop van de tijd 

- aangepaste regelapparatuur welke de energiestroom 

regelt in functie van gemeten buitentemperatuur 

- gemeten binnentemperatuur 

~ gewenste temperatuursniveau 

in funktie van de tijd 

- opstelling van meetapparatuur op de verschillende kringen kan bijdragen 

tot een beter inzicht in het energieverbruik en energiebesparende maat

regelen suggereren. 

3.2. QE_~~~-!!~-!~~~~~~i~=~~~et~in~~~=~~~~~~~~ 

~ 3.2.1. Klassieke installatie. 

Onder een klassieke installatie verstaan we een stookketel (brandstof 

steenkool, stookolie of gas) welke water opwarmt dat via leidingen naar 

verwarmingslichamen stroomt waar warmte wordt afgestaan. 

De factor welke bepalend is voor energiebesparende maatregelen op het 

vlak van de energie-omzetting is het seizoenrendement van de installatie(~): 

= strict nodige energie over een Jaar 
werkelijk verbruikte energie over een jaar 

Streefwaarde is , = 1 • 

Het seizoenrendement van de installatie kan geschreven worden als een 

product van subrendementen: M = * x M d x M X M 
I I~ s I s . I rs I es 

(normale grootte orde , = 0.5 a 0.6) 
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'1 bs 
= seizoenrendement van de ketel 

boeveelbeid energie per seizoen door de ketel 

= 
aan bet ransportfluidum afgegeven 
boeveelbeid energie per seizoen door de ketel afgegeven 

- - seizoenrendement van de distributie I ds -

= boeveelheid energie per seizoen in de kamers afgegeven 
boeveelheid energie per seizoen door. de ketel aan het 
transportfluidum afgegeven 

~ rs = seizoenrendement van de regeling 

= 

boeveelbeid energie per seizoen afgegeven in 
geval van een perfecte regeling 
boeveelheid energie per seizoen afgegeven in 
de kamers bij normale regeling 

M = seizoenrendement van de afgifte ·1 es 

= 

minimale afgifte per seizoen in de vertrekken 
bij ideaal afgiftesysteem 
werkelijke afgifte per seizoen bij gebruik van 
werkelijke toestellen 

Streefwaarde voor elk der subrendementen 1s logischerwijze oak 1. 

~ es ·: 

~ rs"' 

~ ds 

~ bs 

weinig gekend 

stijgt bij goede regeling (zie hager) 

stijgt bij isoleren van de leidingen: dit blijkt 1n vele geva.llen 

een eenvoudige kostenarme ingreep t~ zijn. 

onderscheid dient gemaakt te worden tussen: 

(1) een alles- of niets brander 

(2) een modUlerende brander 

( 1) ~ Bs = A. X .,, 

Met , B: het rendement van de ketel bij continue werking 

A: factor< 1, voortkomend<van het feit dat de brander 

moet werken om bet water op constante temperatuur 

te · houden gedurende de periode waarop·de brander 

niet werkt voor de installatie 

Een goede A-waarde wordt bekomen door een keuze van bet ver

mogen van de brander, aangepast aan bet te verwachten verbruik. 

Bij een bestaande installatie, zal bij verlaging van het ver

bruik door bv. isolatieingrepen, de A-waarde dalen en bijge

volg bet rendement dalen. Daarom kan in dergelijke gevallen 

bet vervangen van de ketel (door een ketel met kleiner ver

mogen) zinvol zijn. 
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(2) Bij een modulerende brander is het ogenblikkelijk vermogen 

aangepast aan het ogenblikkelijk gevraagde vermogen, waar

door een betere (grotere) A-waarde bekomen wordt. 

Algemeen kan het ketelrendement nog verbeterd worden 

- door isoleren van de ketelmantel 

- door de temperatuur van de rookgassen zo laag mogelijk" 

te houden; dit vereist een voldoende schouwisolatie 

(voldoende thermische trek) 

- door plaatsen van een gestuurde klep op de schouw welke 

dicht gaat als de brander niet werkt 

- door voldoende onderboud en nazicbt 

3.2.2. "Total energy" 

Het begrip "total energy" slaat op bet opwekken van electriciteit 

met behulp van een motorinstallatie terwijl afvalwarmte van de motor 

en de uitlaatgassen wordt gebruikt voor verwarmingsdoeleinden. 

Energetisch gezien kan dergelijk systeem interessant zijn onder de 

I 

~ 

l. 

volgende voorwaarde : electriciteitsverbruiks- en warmtebelastingspa- I 
troon verlopen gelijkvormig en gelijktijdig {electriciteitsverbruik/ . 

war.mteverbr.uik (E/W) is constant in de loop van de tijd en groter dan 

een bepaalde waarde). 

Voorbeeld : - gasmotor bij E/W = 1/1.8 

- klassieke installatie 

centrale. ( ~ = 0.40) levert electriciteit 

gasketel ( 4t} = 0.80) levert warmte 
"1 = 0.66 bij 

E/W = 1/1.8 

'1 =0.72bij 

E/W = 1/4 

Het energieverbr.uik in een ziekenbuis voldoet beter aan de gestelde 

voorwaarde dan bet energieverbruik in andere grote gebouwen (warenhuizen, 

scholen, kantoren) en daarom kan een "total energy"-installatie in over

weging genomen worden. 

Er dient rekening gebouden met volgende feiten : 

- dieselmotoren zijn minder gunstig dan gasmotoren 

- de installatie is minder flexibel dan een klassieke (in bet raam van 

eventuele uitbreidingen) 

- recuperatie van afvalwarmte ,afkomstig van uitlaatgassen, is ook moge-

lijk in een klassieke installatie 

- er dienen.maatregelen genomen tegen geluidsoverlast 

- de afvoer van uitlaatgassen verboogt t.o.v. een klassieke installatie 

- revisie en smering van motoren eisen extra ruimte 

' I 
I 

I 
~ 
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3.2.3. Electriciteit 

Electriciteit wordt omgezet in andere energievormen met volgende rende

menten : 
. aantal lumen 

electriciteit ~licht : Ntt. = lJ.chtrendement = . watt 

gloeilamp 1000 W : 41L = 23 lumen/watt 

fluorescentielamp~ wit, 40 W :~L = 67 lumen/watt 

Uiteind~lijk wordt alle energie afgegeven aan verlichtingstoestellen 

omgezet in warmte. 

- electriciteit~mechanisch vermogen : ~M = vermogenrendement = 
afgegeven mechanisch vermogen 
~otaal afgegeven vermogen 

Uiteindelijk wordt alle geleverde energie omgezet in warmte. 

- electriciteit~ warmte : "1 ~ 1 

Energetisch beschouwd, is het niet zinvol enkel deze rendementen te 

beschouwen, maar moet ook het rendement van de electriciteitscentrale 

ingerekend worden; in een klassieke centrale (met stookolie) bedraagt 

dit ongeveer 0.4 (zie verder in 3.3). 

3.2.4. Alternatieve installaties 

Voor de bereiding van warm water kan beroep gedaan worden op een zonne

collectorinstallatie in combinatie met warmtepomp, welke warmte kan re

cupereren van het afvalwater, van de condensatoren van de grote keel

machines, en eventueel van de rookgassen. 

Schematisch : 

!collector: 1opslagvat \. 

" 

warm ... 
af'valwater " warmte- warm ... 

4 pomp "' water 

1' 
. 

rookkanaal .... electriciteit , 

Een kosten-baten analyse bepaalt de rentabiliteit van dergelijk systeem. 
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3.3.1. Gas, steenkool, aardolie 

In bestaande ziekenhuizen is de keuze meestal reeds bepaald. 

Bepalende criteria voor de keuze zijn : 

- leverbaarheid in de toekomst i.f.v. bedrijfszekerheid 

- kostprijs van de installatie (boger voor steenkool en aardolie) 

- rendement van de installatie (hoger voor aardgas) 

onderhoudskosten van de installatie 

- vervuiling t.g.v. rookgassen {bij aardgas enkel vaterdamp en co2) 

3.3.2. Electriciteit 

12. 

-Bij vorming van electriciteit vanuit primaire energievormen {gas, steen

kool, aardolie) gaat zeer veel energie in de vorm van varmte verloren; 

(rendement~ 0.40). In die zin is electriciteit een dure, energie

verspillende energievorm. 

Eventueel kan er warmterecuperatie gebeuren, door het koppelen van de 

electriciteitscentrale aan een centrale voor afstandsverwarming; de 

boge investeringskosten hiermee gepaard, hebben tot nu toe de toepassing 

ervan op belangrijke schaal tegengehouden. 

3.3.3. Afstandsverwarming (zelden voorhanden) 

· 3.3.4. Zon 

- Aanvending van zonneenergie vordt interessanter naarmate de kostprijs 

der primaire energievormen stijgt. De voornaamste toepassing in 

vernieuvbouw op het vlak van de warmwaterbereiding; (dit omwille van 

bet gewenste temperatuursniveau : 35 a 50°C; daarentegen is de vereiste 

temperatuur van water in traditionele vervarmingslichamen ~ 80°C) 

( zie boger). 

- Passieve aanwending van zonneenergie is mogelijk door doordachte 

plaatsing van beglazing en verzorging van de thermische inertie 

( zie verder) • 

3. 4. Q:E 11!~ _ v~~L8.!L!!~!!Si:~2Y:1EY:1 

3.4.1. Warm afvalwater / rookgassen 

De temperatuur ervan dient zoveel mogelijk beperkt. Mbgelijkheden zijn 

boger aangegeven. 

I . 
I 

I 
i 
t. 



3.4.2. Ventilatie 

Energiebesparing 1s mogelijk door ventilatie in funktie van de 

bezettingsgraad. 

3.4.3. Geleiding door vloeren, gevels, daken 

13. 

Energiebesparing is mogelijk door nastreven van compactheid wat betreft 

de vorm van het gebouw en door isoleren van de constructiedelen. 

(onderwerp van volgende lezing). 

I 

I 
I 

i ' 
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Cursus: DOSSIER VERNIEUWBOUW 

ENERGETISCHE VERNIEUWBOUW: BESPARINGSINGREPEN BIJ VERNIEUWBOUW 

Dr. Ir. H. HENS 

0. Inleiding 

Tijdens de eerste lezing omtrent energieverbruik in ziekenhuizen werd gesteld 

dat de voornaamste verbruiksposten zijn : 

1. warm water+ stoombereiding 

2. drijfkracht, verlichting, apparatuur 

3. verwarming, koeling, ventilatie, klimatisatie 

en dat besparingen het gemakkelijkst konden gerealiseerd op 

2 .... , verlichting, ..• 

3. verwarming, koeling, ventilatie, klimatisatie 

Wil men op 3 echter efficient besparen, dan aienen de invloedsparameters 

op dit energieverbruik voor verwarming, koeling, ventilatie en klimatisatie 

gekend. Deze zijn : 

- het klimaat buitentemperatuur 9e (°C) 

bezonning 

- menselijke faktoren 

- bouwkundige parameters 

- installatiefaktoren 

- gebruiksfaktoren 

wind 

komforteisen 

temperatuursturing 

ventilatie 

kompaktheid 

. beglazing 

warmteinstallatie 

varmtekapaciteit 

luchtdichtheid 

energiedrager 

installatieontwerp 

installatierendement 

invendige varmteproduktie 

hygiene ' 

cross-infektie-eisen 

e.a. 

De parameters klimaat, menselijke faktoren, installatiefaktoren, en gebruiks~ 

faktoren kvamen tijdens de eerste lezing aan bod. In vat volgt wordt dieper 

ingegaan op de bouwkundige parameters. 
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1. Enkele definities 

• Kompaktheid (C) 

• Warmtedoorgangscoef-

Verhouding tussen het gerealiseerd bouwvolume V 

en het totaal omsluitend buitenoppervlak ~ 

C = ~ (eenheden : m) 

ficient of k-waarde (k) :Maat voor het warmteisolerend vermogen van een 

k~nstruktiedeel. 

Per definitie geldt 

warmteverlies per m2 = (k-waarde} x (temperatuurverschil binnen-buiten) 

k = _____ 1~-----
_1 + l. di + _!_ 

()( i Ai «e 

1 

(eenheden : W/m2
) 

(eenheden W/m2K) 

met d. de dikte en ;t. de warmtegeleidingscoefficient van de konstruktie-
1. 1 

deel-samenstellend- materiaallagen en ori en cr·e overgangsgetallen, die 

de warmteoverdracht omgeving-wand in de k-waarde binnenbrengen 
2 2 

~·. = 8 W /m K I 5, 7 W /m K 
l. 

0( = 23 W/m2K e 
De k-waarde is specifiek konstruktiegebonden en daalt als men lagen m~t 

lage war.mtegeleidingscoefficient op voldoende dikte inbouwt (= isolatie

materialen) • 

• Globale k-waarde (k ) 
m gemiddelde k-waarde van het totaal omsluitend 

buitenoppervlak van een gebouw . 

• Zonnetoetreding~faktor (ZTA) : maat voor de hoeveelheid zonneenergie, die 

door een konstruktiedeel doorgelaten wordt. 

De zonnetoetredingsfaktor is een richtwaarde voor 

de efficientie waar.mee een konstruktiedeel als 

passieve zonnekollektor fungeert. 

voor niet doorzichtige delen geldt : ZTA = 0 

voor doorzichtige delen geldt : 0 < ZTA ( 1 

• War.mtekapaciteit : mogelijkheid in een konstruktiedeel warmte op 

te slaan. De war.mtekapaciteit stijgt naarmate 

ZWAARDER gebouwd wordt • 

• Vrije temperatuur (ezv> :temperatuur die men in een gebouw/kamer krijgt, 

als NIET vervarmd wordt. 
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2. De globale invloed van de respektievelijke bouwkundige parameters op het 

energieverbruik voor verwarming en keeling 

Tabel 1 

PARAMETER 

kompaktheid (C) 

Beglazing : oppervlak 
k-waarde 
ZTA-waarde 

warmteisolatie : globale k-waarde 

warmtekapaciteit 

luchtdichtheid (n) 

· EVOLUTIE 

grotet 

kleiner 
kleiner 
groter 

kleiner 

grater 

groter 

ENERGIEVERBRUIK 

kleiner 

kleiner 
kleiner 
kl.einer 

kleiner 

(iets) kleiner 

kleiner 

2.2. ~~-!~±~~~~-~!2~±i~s=~~~~~i8~-P~~~~~~~!' is echter komplexer : 

In die mate dat bepaalde bouwkundige parameters worden geoptimaliseerd 

om bet energieverbruik voor verwarming te doen dalen (zie tabel 1) 

stijgt immers in een gebouv/kamer de vrije temperatuur, en, vordt de buiten

temperatuur, vaarboven men, wil men een konstante binnentemperatuur houden, 

zou moeten koelen, lager. 

me,t 

(Qz + Q(2) + ~). x. 
e = e + 

ZV e V ( km/ C + 0, 34 n ) • .At 

~ 
Q(2) 

~ 

H. 

n 

e e 
c 
k m 

de zonnevinsten over een periode ~t 

bet energieverbruik voor drijfkracht, verlicbting, apparatuur 

over een periode At 

de warmteproduktie van de aanvezige personen over een periode 

At 

een reduktiefaktor, die a~tmet toenemende kapaciteit 

bet gemiddeld ventilatievoud in kamer- of gebouwvolume per 

uur over de periode At (n ~ als de lucbtdicbtbeid .l") 

de gemiddelde bui tentemperatuur over de periode At 

de kompaktheid 

de globale k-waarde 

Q(2) + ~ vormen de INTERNE WARMTEBELASTING. 

Zo C ./', km \ , en n \ , stijgt, bij konstante varmtevinsten 

9zv. 
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Daar koelen~ 3 x meer primaire energie vraagt dan verwarmen, lijkt deze 

· realiteit absurd, en zou men kunnen besluiten1 in het optimaliseren van 

de bouwkundige parameters voor het drukken van het energieverbruik voor 

verwarming1niet te ver te gaan. 

Dit besluit is echter even absurd : veeleer meet men, tenzij funktioneel 

nodig, koelen vermijden door op een juiste wijze in te grijpen 

OP 

de zonnewinsten QZ 

het ventilatievoud n 

de warmtekapaciteit 

DOOR 

o.a. zonwering 

gestuurde of extra ventilatie 

(n )f) 

voldoende zwaar te bouwen 

Pas bij zeer hoge interne warmtebelasting, zou aan koeling mogen gedacht. 

3 •. Bij vernieuwbouw te beinvloeden parameters 

De invloed, die op de respektievelijke parameters kan worden uitgeoefend, 

hangt af van het nivo van vernieuwbouw. 

beperkt men zich tot een funktionele herindeling en een vernieuwing van 

de binneninrichting, dan wordt weinig tot geen wijziging aangebracht aan 

de energetisch belangrijke bouwkundige parameters. Enkel als men bestaan

de bepleisterde muren in metselwerk vervangt door lichte scheidingswanden, 

speelt men negatief in op de warmtekapaciteit van het gebouw. 

vb. ziekenkamer van f.1 

zachte vloerbekleding } 
vals plafond vloer + plafond : geen kapaciteit 

scheidingsmuren, d = 0,14 m, in metselwerk, tweezijdig bepleisterd 

430 kg per m2 glas kapacitief ~teriaal 

scheidingsmuren in metalstut-wanden 

materiaal 

40 2 •t. kg per m kapac~ ~ef 

gebeurt ook een aanpassing ('modernisering'} van gevels en dak, dan kan 

aktief ingegrepen op 

- de beglazing 

de warmteisolatie 

- de luchtdichtheid 

- wordt bijgebouwd, dan kan de kompaktheid in beperkte mate beinvloed 

worden : 



vb. beddenhuis van r.2 
breidt men uit in de hoogte, dan wordt, per extra verdieping, de 

kompaktheid 

oorspronkelijk (3 nivo's) 

+ 1 nivo 

+ 2 nivo's 

C(m) 

2,76 
3,16 
3,46 

breidt men daarentegen uit 1n de lengte, dan krijgt men 

C(m) 

oorspronkelijk (3 nivo's} 

+ 15m 

+ 30 m 

Uit deze cijfers volgt dat in de hoogte bouwen energetisch gunstiger 

5. 

is dan horizontaal uitbreiden. Echter past hier een relativerende noot 

energieverbruik voor verwarming vormt slechts een deel van de energievraag. 

In hoogbouw wordt o.a. het transport (= drijfkracht} energieintenser. 

Ook ontstaan ernstige problemen met natuurlijke ventilatie, waardoor ge

makkelijk besloten wordt tot klimatiseren, wat het energieverbruik prompt 

de hoogte injaagt (klimatiseren is energieverspilling !). Ook dienen bij 

bet ontwerp, naast de .eis 'laag energieverbruik',een reeks andere funk

tionele en leefbaarheidseisen beschouwd, die telkens opnieuw leiden tot~ 
I 

hoogbouw minder geschikt. 

4. Detailstudie van,mogelijke bouwkUndige ingrepen bij aanpassing van gevels 

en dak 

4.1. ~!_g!!!~-~. WARMTEISOLATIE 

Een dak is reltief gemakkelijk'goed'te isoleren. Als nate streven 

k-waarde wordt daarbij vooropgesteld : 

hellende daken k t 0,3 W/m2K ... 

platte daken 0,3 ( k ( 0,6 W/m2K 

Bij platte daken is aan deze eis te voldoen door : 

- bet bestaande dak om te bouwen tot een omgekeerd dak 

UITVOERING (:f. 3} 

van onder naar boven - draagkonstruktie 

- a:fschotlaag 

dakbedekking 

- varmteisolatie : geextr. 

P.S.-platen, d ) 6 em 

- ballast: grind of tegels 
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- er een klassiek warm dak, met isolatie direkt onder de dakbedekking, 

van te maken 

Bij hellende daken isoleert men, zo de zolderruimte NIET gebruikt wordt, 

best de zoldervloer. 

MOGELIJKE UITVOERING halfstijve minerale wol-platen, d = 10 em, 

(f.4) waarop een loopvloer in watervaste spaanplaat 

Wordt de zolderruimte vel gebruikt (verpleegeenheden) dan moet de isolatie 

in de dakschilden geplaatst. Daarbij dient de nodige aandacht besteed 

aan een luchtdichte afwerking. 

MOGELIJKE UITVOERING halfstijve minerale wol-platen, d = 10 em, 

(!.5) tussen de vooraf met een extra regel opgedikte 

keepers, aan de binnenkant afgeschermd met een 

polyetheenfolie, d = 0,1 mm 

Slecht is het opspuiten met UF-schuim van of bet inblazen van minerale 

wol-vlakken in de spouw tussen opderdak en dakbedekking. 

BEG LAZING 

WARMTEISOLATIE 

LUCHTDICHTHEID 

• De beglazing 

Bij veel bestaande ziekenhuizen is bet % beglazing in de gevel hoog tot 

zeer hoog. Daarbij werd uitsluitend enkel glas gebruikt, dikwijls in 

kombinatie met aluminium- of metalen ramen. 

ENKELE BEGLAZING heeft een hoge k-waarde : 

.. 5,7 W/m2K 

maar ook een hoge ZTA : 

0,81 

Daardoor zijn er grote varmteverliezen, maar ook belangrijke zonnewinsten. 

De WARMTEVERLIEZEN worden nog verder opg:dreven door het gebruik van 

metalen of aluschrijnwerk ( de gemiddelde k-waarde 'schrijnwerk + glas' 

kan ~ tot 7,1 W/m2K oplopen)en
1

indien bet verwarmingslichaam v66r het 

glas staat.( achter de radiator stijgt plaatselijk de k-waarde tot 

~ 18 W/m2K, zodat daar de warmteverliezen meer dan verdubbelen !). 

Een gunstige invloed op het warmteverlies kan bet dichttrekken 's avonds 

van de gordijnen hebben. Mits de radiator niet wordt afgeschermd kan 

de k-vaarde 'gordijn + raam'. ~ 20 % lager zijn dan de k-waarde raam. 
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DE ZONNEWINSTEN zijn orientatie- en bellingsafbankelijk, waardoor over 

een stookseizoen de NETTO-warmteverliezen door enkel glas bet ook zijn 

(NETTO WARMTEVERLIES = WARMTEVERLIES-ZONNEWINST}. 

In funktie van de orientatie vindt men de waarden van f.7 :van ZUID 

naar NOORD blijken per m2 enkel glas de netto-verliezen met een faktor 

1,6 toe te nemen. 

Te grote zonnewinsten worden traditioneel afgescbermd met gordijneh 

(= binnenzonwering, weinig efficient) of afgevoerd door extra ventilatie 

(openen ramen). Bij ziekenbuizen in een verkeersintensieve zone leidt 

dit laatste o.a. tot geluidsoverlast ••. 

Als gevolg van de boge k-waarde krijgt men bij enkel glas 's winsters zeer 

lage oppervlaktetemperaturen (e. ). 
~0 

e. = e - o,125.k (e -e. ) 
10 rs rs ~o 

waardoor de globale stralingstemperatuur in de ziekenkamers naar omlaag 

wordt gehaald en omwille van komfort een kompensatie dient gezocbt in 

'hogere' lucbttemperaturen ••• (f.8). 

Bij 'vernieuwbouw' is een herdenken van de beglazing dan ook belangrijk. 

Daarbij moet en kan gedacbt aan : 

- een ver.mindering van de glasoppervlakte. Bij glaspuien dient minstens 

de zone acbter de verwarmingselementen vervangen door een GOED !SOLE

REND paneel (k ~ 0,6 W/m2K) (f.9). 

- bet vervangen van enkel glas door beter isolerende beglazingen. Daar

voor komen in aanmerking : 

DUBBEL GLAS 3 
VERBETERD DUBBEL GLAS 1,7 a 1,9 

ZTA 

0,71 

o,35 a o,5 

Daar t.o.v. enkel glas bij dubbel glas de k-waarde ! gebalveerd wordt, 

maar de ZTA ~lecbts met 12% daalt, krijgt'men er niet enkel een 

kleiner warmteverlies, maar ookeen efficienter gebruik van de zonne

winsten. Daardoor wordt bet netto-warmteverlies, meer dan bij enkel 

glas, orientatie- en hellingsafbankelijk' : f.10, maar stijgt ook de 

kans op oververbitting. Een goede zonwering is dan ook noodzakelijk. 

Bij verbeterd dubbel glas daalt t.o.v. dubbel glas de k-waarde met 

~ 40 %, de ZTA met 30 a 50 %. Meteen wordt het warmteverlies wel 

kleiner, maar dalen ook de zonnewinsten. Een en ander maakt dat voor 

Z.O - Z - Z.W -orientatie bet netto warmteverlies grater wordt, voor 
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N.O - N - N.W -orientatie kleiner blijft dan bij dubbel glas. Verbe

terde dubbele beglazing is dan ook enkel voor deze orientaties zinvol. 

- de juiste keuze van het schrijnwerk 

dubbel of verbeterd dubbel glas in aluminium-schrijnwerk zonder termische 

snede is energetisch zinloos : de k-waarde 'schrijnwerk + glas' stijgt. 

VOOR 

dubbel glas 

verbeterd dubbel glas 

VAN 

2,7 
1,9 

NAAR 

2 4,6 (W/m K) 
2 3,6 (W/m K) 

(2,7 / 1,9 W/m2K : waarden bij gebruik van hout- of kunststoframen) 

- een goede zonwering 

Hier gaat zonder meer de voorkeur naa.r buitenzonwering. · Gordijnen zijn 

terzake bij dubbele beglazing nog heel wat minder efficient dan bij 

enkel glas. 

Door gebruik van dubbel of verbeterd dubbel glas stijgt verder de 

stra.lingstemperatuur in de ziekenkamers, waardoor men er zich bij lagere 

luchttemperaturen termisch komfortabel zal voelen. 

Echter wordt de kans op oppervlaktekondensatie op andere termisch zwakke 

plekken (= KOUDEBRUGGEN) dan op het glas GROTER • 

• De warmteisolatie 

Of het isoleren van de~overblijvende delen niet doorzichtige gevel'zinvol 

is, hangt af van : 

- het tota.le aandeel in bet geveloppervlak 

-de mogelijkheid tot goed isoleren, d.w.z., tot zo isoleren, dat bestaande 

koudebruggen, waa.rop door plaatsing van dubbel glas oppervlaktekondensatie 

kan optreden, worden weggewerkt en geen nieuve koudebruggen ontstaan. 

Dit tveede punt dient bij elk isolatievoorstel grondig onderzocht. Glo

baal kan men wel stellen dat terzake buitenisolatie of spouwisolatie te 

verkiezen '~ boven binnenisolatie ! 

De luchtdichtheid 

Hangt samen met het antwerp van de ramen en het goed opspuiten van de 

voegen raam - ruwbouw. Gesteld kan dat t.o.v. een oud raam met bij de 
I 

bewegende delen een enkelvoudige aanslag en geen tochtstrips, de lucht-

dichtheid van een nieuw raam met voor de bewegende delen een dubbele aan

slag, tussen de twee aa.nslagen een ontspanningsruimte en in de tweede 

aa.nsla.g een tochtstrip, een faktor 10 grater kan zijn. O.a. betekent 

dat : geen hinderlijke tocht meer aa.n de ramen I 
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5. Raming van de energiebesparingen door en van de investeringsgrens voor 

bouwkundige voorzieningen 

9-

Bij benadering mag geste1d dat, zo de k,...waarde van een konstruktiedeel met 

een waarde ~ k = k
1 

- k
2 

verbeterd wordt, de energiebesparing per m
2 

en 

per stookseizoen wordt : 

AARDGAS (m3) 

STOOKOLIE {1) 

STEENKOOL {kg) 

10. Ak 

8,5. A k 

11. A k 

Voor een vo11edig ziekenhuis, waarbij Adm2 
dak, Agl m

2 
g1as en AG m

2 

niet doorzichtige geve1 aanwezig zijn, wordt dan de tota1e energiebesparing 

per stookseizoen ; 

AARDGAS (m3) 

STOOKOLIE (l) 

STEENKOOL (kg) 

vb. beddehuis 

10 X (Ad. A kd + A&i. A k + Ac.:. • ..O.k ) 

8,5 x (Ad . .6. kd + A2 •• A k + A,.;,. Ak 

11 x {Ad . .C.. kd + A~ 1 • ~ k + A,-., • .0. k ) 

750 m
2 

dak 

560 m2 g1as 

1310 m2 niet doorzichtige gevel 

k-vaarden vobr vernieuwing 

dak 

gla.s 

gevel 

k-vaarden na vernieuving 

dak 

glas 

(hout •• ?) 

geve1 

Bespa.ring (1. stookolie) : 

1,2 W/m2K 
2 

7,1 W/m K 
2 1,5 W/m K 

2 0,3 W/m K 
2 2,7 W/m K 

2 0,8 W/m K 

8,5.(750. 0,9 + 560. 4,4 + 1310. 0,7) ~34.500 1/j 
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I F E E L LIKE A NURSE ••• 

Na de diagnose en het voorschrijven van de terapie is de aktie aan de verpleeg
ster die de vinger op de zere plek moet leggen en toch tegelijkertijd de patient 
ervan moet overtuigen dat het "helemaal geim pijn zal doen". 
Zo is het ook enigszins met de man die zich durft. wagen aan het kostenaspect van 
het bouwproces. remand heeft het bouwprogramma opgesteld en zodoende het probleem 
duidelijk gesteld, de architekt heeft er een nette en funktionele oplossing voor 
gevonden, de technici hebben zelfs ontdekt dat die oplossing realiseerbaar is en 
de man van de administratie heeft verteld hoe het allemaal verder verlopen kan, 
en daar sta je dan tegenover de bouwheer met zijn vraag : "wat zal dat kosten en 
hoe zal ik dat kunnen betalen en waar moet ik op !etten en wat kan er mislopen 
en ••• ". Probeer hem dan maar te overtuigen dat hij er "helemaal niets van zal 
voelen". 
De taak van de kostenman-what's in a name- bestaat erin, vanaf het allereerste 
begin, te gokken naar het totale gewicht van een massa imponderabilia, en op het 
einde van het bouwproces te kunnen aantonen dat hij zich in wezen niet vergist 
heeft, wat ook het verschil tussen hetbegin-en bet eindcijfer weze. 
Misschien is voor dit soort van werk meer moed dan kunde nodig. Wat vooral nodig 
is, is kalmte, uithoudingsvermogen en souplesse om op alle wijzigende omstandig
heden in te spelen. Want, veel meer nog dan nieuwbouw,is vernieuwbouw, inzake 
bet kostenaspekt, een avontuur. 
Toch bestaat er wel degelijk een zekere "kennis van zakenn. 
Viaallerlei benaderingen en technieken wordt het mogelijk de gok, waarvan sprake, 
zo beredeneerd mogelijk te doen. 
Daarom hebben de orgarii-satoren van deze kursus het nuttig geacht - en terecht -
dit aspekt van de vernieuwbouw aan bod te laten komen. 

Voor een goed begrip van wat volgen zal, meen ik det bet wenselijk is vooraf dui
delijk te stellen dat ik geen ekonomist ben, maar wel een architekt met enige 
praktijkervaring - en ook wat extra-studie - inzake bouwkosten, en dat ik het 
onderwerp van deze lezing dan ook hoofdzakelijk vanuit deze invalshoek aanpak. 
Onder het publiek bevinden zich ongetwijfeld mensen die van bepaalde aspekten 
heel wat meer afweten dan ikzelf. Ik hoop op hen te mogen rekenen om bet gesprek 
na deze lezing te stofferen. Overigens is bet zo dat, gezien de heterogeniteit 
van het publiek vele dingen voor de een als open deur, voor de ander als open-ba
ring zullen overkomen. 

Pasklare oplossingen moet U verder van deze lezing niet verwachten. Ret wordt 
een grasduinen in de opheteerste zicht onoverzichtelijke veelheid van gegevens 
en al grasduinend zal getracht worden enige o.rdening · terzake te ontdekken. 

Om nu onmiddellijk konsekwent te zijn : een eerste ordening is een ove~zicht van 
d~ inhoud van de lezing zelf : 

1. De fazen van de kostenbeheersing 

2. De lasten-baten analyse 

3. De (ver-)bouWkosten 

3.1 Algemeen overzicht 
3.2 Bijzondere aspekten 

4.·Vergelijkingsgegevens ombouw-nieuwbouw 

5. Praktische adviezeri (dus toch !) 



t. De fazen van de kostenbeheersing. 

We gaan' uit van de veronderstelling dat de opdrachtgever een ziekenhuis 
in uitbating heeft waaraan al dan niet verbouwingswerken nodig zijn. 
Gevallen als aankoop van een bestaand pand om om te bouwen of gebruik 
maken van een toevallig leegstaand gebouw worden buiten beschouwing ge
laten. 
De eerste beslissing die moet genomen worden is of er al dan niet "iets 
moet gebeuren". Deze kan uiteraard alleen genomen worden op basis van 
medisch I verpleegkundige overwegingen. Ret is echter van het grootste 
belang reeds op dit ogenblik de zaak in een zo groat mogelijke kontekst 
te zien. Fraktionaire aanpak is gewoon uit den boze. Het du~rt langer, 
is op zichzelf duurder, de financieringskosten liggen hager en omdat men 
voortdurend met administratieve onderhandelingen zit, weet men nooit waar 
men uiteindelijk zal terechtkomen. lets anders is de gefazeerde aanpak 
van een totale visie. · 
Ret is goed dat reeds vanaf deze eerste beslissing men de gewoonte aan
neemt te redeneren volgens de techniek van de "lasten-baten analyse". 
In feite is dit niet anders dan systematisch het gezond verstand laten 
spreken door bij iedere beslissing expliciet de vraag te stellen : "wat 
kost het mij en wat brengt het mij op". Dat het antwoord erg subjektief 
gekleurd kan zijn is normaal. Trouwens de economie wordt gerangschikt 
bij de menswetenschappen en niet bij de exakte. 

Er moet dus iets gedaan worden. 
De tweede beslissing zal moeten uitmaken of de organisatie moet aangepast 
worden ofwel de infrastruktuur. Inderdaad, waar men in eerste instantie 
alle zonden van Israel op een zogezegd onaangepast gebouw wil afschuiven, 
zou het wel eens kunnen dat mits een andere personeels- en werkorganisatie 
de problemen opgelost geraken op een veel goedkopere en minder omslachtige 
manier. Bij deze beslissing speelt, naast de medisch/verpleegkundige in
breng ook het management van het ziekenhuis een grate rol. Eventueel kan 
men de bijstand inroepen van een bedrijfsadviseur, hoewel men met dit laat
ste voorzichtig moet zijn. Er heerst namelijk het misverstand dat, zodra 
de bedrijfsadviseur verschijnt, de beslissing reeds genomen is dat de or
ganisatie moet veranderen. Tenslotte kan de bedrijfsadviseur moeilijk ad
viseren dat zijn tussenkomst in feite overbodig was. 
De organisatie wordt dus in orde bevonden (veronderstellen we). Op dit 
ogenblik kunnen we eventueel terugkoppelen naar de vorige stap en eventu
eel niets doen. Er is namelijk een kleine kans dat de bezinning over de 
wijze van werken voldoende geweest is om tot de bevinding te komen dat 
men zich druk gemaakt heeft om schijnproblemen. Als het alternatief een 
uitgave van enkele honderden miljoenen is, meen ik wel dat deze terugkop
peling te overwegen is. 
Misschien wekt het verwondering dat ik bij deze eerste twee stappen blijf 
stilstaan. Ik wil me hiervoor niet verontschuldigen. Dit zijn, uir cog
punt van kostenbeheersing, absoluut de belangrijkst~ en de ervaring leert 
dat ze meestal achterwege gelaten, or-tenminste niet voldoende geexplici
teerd worden. 

Er moet dus iets gedaan worden, en het is niet aan de organisatie dat het 
ligt. 
We gaan dus de infrastruktuur aanpakken. 

· Vooraleer iets te doen aan het bouwe.n of het plannen zelf, gaan we nog 
maar eens nadenken over "wat we precies willen". We zetten dit op papier 
en schrijven erboven : Programma van Eisen. 
In feite is dit de eerste stap van het ontwerpproces en dus van het eigen-
lijke bouwproces, en is bij verbouwing evenzeer nodig als bij nieuw-
bouw. 
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Dikwijls wordt de fout begaan, met de idee fixe "verbouwing" in het achter
hoofd, van de bestaande toestand uit te gaan om de noden erin te wringen, 
of erger nog, om de noden aan die toestand aan te passen. Ret hoeft geen 
betoog dat zulke handelswijze een aanfluiting van gezond ekonomisch denken 
is. Niet alleen komt men tot ruimten die te ruim of te krap zijn voor de 
toegewezen funktie, maar ook en vooral is het in principe nog te vroeg om 
over nieuwbouw of ombouw te spreken. 
In plaats van dour bouwkundige moet men zich in dit stadium laten leiden . 
door bedrijfskundige beschouwingen, en dit in de breedste zin, met inbegrip 
van verpleegkundige. 
Ret programma van eisen moet in de eerste plaats, welke ook de situatie weze 
waartegen het achteraf moet gespiegeld worden, een funktioneel gezond beeld 
zien te geven. En voor de bouwheren die, ondanks mijn voorkeur, de twee 
stappen van daarnet overgeslagen hebben biedt het nog een kans tot gewetens
onderzoek. Het zou echt niet de eerste keer zijn dat er bij deze gelegen
heid minder goede gebruiken en gewoonten aan het licht komen. 

......... ,~ .. ~ ... -::-"" Fosen ron Mt I Ondttr2ottk Programma 
t ~PfOCU 1•cono~ruscM """ On twerp 

ICostMsoort.r~ ~/laalboarm.":t lt$en 

~.- ---,. ~·------- -----. 
Rente 111 afschrij.,ng • • ' . 
Ondfrhftu</ on ••rworming • • 
()Tond • • 
Bouwondel"df.t.n •n -rno~rialtlrt • 
Arbtitl ,.,. materiffl • 

Rela1ie lussen bouwproces en kostensoorten 

Beheer.tbaarheid vall de boull'kosten 

Uth-o~rmg 

• 

De plaats van het programma 
van eisen t.a.v. de kosten
beheersing wordt duidelijk 
gemaakt door bijgaande figu
ren. 
De eerste geeft de situering 
van de kostensoorten ngl de 
fazen van het bouwproces. 

De tweede illustreert de be
heersbaarheid van de bouw
kosten. Ret is duidelijk dat, 
naarmate het bouwproces vor
dert, men steeds minder vat 
heeft op de evolutie van de 
kosten. 

Om een idee te krijgen van 
de grootte van de bouwkosten 
beschikt men over de volgen
de gegevens : 

de netto geprogrammeerde ruimten : in principe onafhankelijk van de manier 
waarop deze ruimten zullen gerealiseerd worden. 

de brutto/netto verhouding : deze is bij vernieuwbouw doorgaans merkelijk 
ongunstiger dan bij nieuwbouw. 
Oorzaken hiervan zijn o.m. : 

muurdikten 

• niet exakt passende afmetingen van de beschikbare ruimten, zowel netto 
als tarra. Men moet dus een deel netto-ruimte als tarra beschouwen t.o.v. 
de geprogrammeerde oppervlakken. 

De toepasbare eenheidsprijzen per m2 zullen verschillen naargelang de graad 
van eventuele verbouwing of nieuwbouw en de aard van de ruimte in kwestie. 
Een en ander wordt geillustreerd in twee tabellen in bijlage 1. 
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Voor de volledigheid, en ter opfrissing van degenen die bet reeds verge
ten zijn, gee£ ik nog even de onderdelen van het programma van eisen : 

basisprogramma : omschrijving van de funkties per afdeling. 

gedetailleerde funktionele analyse per afdeling 

- kwantificering van de funkties 

hoeveelheid werk per funktie 

- aantal m2 netto per funktie of groep van funkties 

groepering van de ruimten 

Deels voorijlend, deels naijlend, maar hoofdzakelijk intermitterend loopt 
een onderzoek naar de economische haalbaarheid (feasibility study). 
Voorijlend, want men geeft geen opdracht tot het opstellen van een program
ma van eisen als er geen goede gronden zijn om in de haalbaarheid te geloven. 
Naijlend,,want bet programma kan tot bet besluit leiden dat bet voornemen. 
- tenminste in zijn maximale vorm - niet baalbaar is. Vooral intermitterend 
want iedere optie in bet programma van eisen moet ekonomiscb vertaald worden. 
Op deze manier blijft bet bijsturen gemakkelijk en zal men praktiscb de kans 
op "de grote ontgoocheling" uitschakelen. 
De studie van de economiscbe baalbaarheid wordt vooral gevoerd volgens de 
tecbniek van de lasten/baten analyse die verder iets meer uitvoerig bespro
ken wordt. 

Zover staan we dus. 
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We hebben een programma van eisen en we zijn het nog steeds niet beu. De vol
gende stap is het massaplan. 
In feite is dit een eerste grafische voorstelling van bet programma van eisen. 
Ret is van het grootste belang de geeiste netto oppervlakten strikt te hand
haven. 
Eigenlijk is het pas in deze faze dat - in een goed bouwproces - de vraag 
"nieuwbouw of vernieuwbouw" expliciet aan de orde komt. En dan nog in de 
vorm van vergelijken van alternatieven. Het is namelijk in de meeste geval
len zb dat een vernieuwbouwproces zich niet daartoe beperkt, maar dat er ook 
nieuwbouw mee gepaard gaat. De grote vraag is dan ook wat in nieuwbouw en 
wat in ombouw zal ondergebracbt worden. Steeds weer geldt als economisch ge
zonde regel de funktionele beschouwingen te laten prevaleren. 
Ret kostenaspekt is belangrijk, doch slechts in ondergescbikte orde t.o.v. 
het funktionele. Kies dus geen oplossing omdat ze goedkoper is, wel·omdat 
ze beter is, waarbij het begrip "goedkoper" eventueel een element is ter stof
fering van de kwalifikatie "beteru. 
De ramingstechniek die in dit stadium, en ook nog in bet volgende gebandhaafd 
wordt, is deze van bet programma van eisen : eenbeidsprijs per m2 ngl. funktie 
en verbouwingsgraad, ecbter toegepast~pde grafiscb uitgewerkte voorstelling. 
Rierbij kan dan reeds aan bepaalde konsekwenties gedacht worden. Naargelang 
de funktie die men in bet bestaande gebouw onderbrengt, kan bet zijn dat de 
verbou~ingsgraad verandert. Ook kunnen in dit stadium eventueel reeds bepaal
de in bet oog springende verbouwingselementen mee in rekening gebracbt worden. 

I,. I 

·-·- - -·---·-----· --------



Het lijkt me nuttig op dit ogenblik bet begrip "kostenbewust ontwerpen " 
te introduceren. Dit houdt in dat men een konkreet streefcijfer voor ogen 
beeft. Het heeft geen zin een zaak "om ter goedkoopst" te ontwerpen. 
Uiteindelijk komt alles terug tot bet antwoord op de vraag : "wat is bet 
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mij (opdrachtgever, gemeenschap) waard ?" Het is aan de arcbitekt en zijn 
adviseurs te bep~len hoe dit streefcijfer ultgesmeerd wordt over de verschil
lende onderdelen. Van dan af heeft men er alle belang bij deze opsplitsing 
van budgetten nauwkeurig in bet oog te bouden. Overheveling is niet uitge
sloten, mits bet beredeneerd gebeurt. 
Kostenbewust ontwerpen betekent ook dat de ontwerper zicb permanent bewust 
is van de kostenkonsekwenties van de opties die hij op papier zet. En bier
bij denk ik niet in de eerste plaats aan de keuze van een materiaal op zich
zelf - hoewel dit ook zeer belangrijk is - maar veeleer aan de verwerking 
ervan, en aan zaken zoals verlies, afval, transportmogelijkheid •••• 
De economie die men bereikt door bet kiezen van een goedkope gevelsteen bv. 
kan volkomen verloren gaan door bet feit dat de situering van de gevelope
ningen niet modulair gebeurt, of dat men 10% van die stenen op 45° moet ver
zagen. Niet dat het niet mag, men moet er zich alleen van bewust zijn op 
bet ogenblik dat men die optie neemt. 
In verband met bet massaplan loont bet ook wel de moeite nog even de aandacht 
te vestigen op bet begrip bouwvorm, dit vooral m.b.t. de eventuele aanvulling 
met nieuwbouw gedeelten. 

vorm A 
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totale k.osten / ·----
bouwk.osten ·-· .......... ~ 

1 .. 1 ..... ..1--.....l 
A S C 0 

vormen -

Hoewel bij strikte verbouwing eigenlijk de vorm vastligt, is bet tocb nut
tig te weten dat met name de installatiekosten erg kunnen afhankelijk zijn 

. van de gegeven vorm van he t gebouw. 

De volgende stap, bet schetsontwerp, is bij verbouwing in feite zeer nauw 
met bet massaplan verweven. Normaal zal bet massaplan zelfs bepaalde ken
merken van een scbetsontwerp vertonen, vooral dan wat betreft bet te ver
bouwen gedeelte. In vele gevallen zal bet zelfs eerder aangewezen zijn de 
twee tot een enkele stap samen te voegen. Bij nieuwbouw dient men de op
eenvolgende schetsontwerpen expliciet te beschouwen als een rechtstreekse 
aanloop tot bet voorontwerpdossier. 
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Hoe ook, het resultaat van de faze massaplan-schetsontwerp zal zijn dat 
men tot een beredeneerde optie komt die antwoord geeft op de volgende 
vragen : 

- welke funktie komt waar 

- welke is de verbouwingsgraad 

- waar gaat het budget naartoe 

In de veronderstelling dat de bouwheer niet vergeten heeft een principi
eel akkoord aan te vragen, en dit ook verkregen heeft, kunnen we nu star
ten met het dossier voorontwerp. 
Dit is in feite de vastlegging van al de in de vorige stappen genomen 
opties inzake funktiesituering, bouwvorm, kostensituering, enz ••• op basis 
waarvan zal beslist worden over te gaan tot de realisatie. 
Belangrijk uit kostenoogpunt is in deze faze het vastleggen van de voor
naamste materiaalopties en pricipiele detailoplossingen, alsook de verwer
king van brandweer- en andere administratieve voorschriften. 
De raming in dit stadium zal gebeuren volgens de zogenoemde elementenmetho
de. D.w.z. het gebouw wordt opgesplitst in een beperkt aantal elementen 
naargelang hun bouwtechnische funktie en die relatief gemakkelijk op te me
ten zijn. Voorbeeld : fundering, struktuur, vloeren, buitenwanden, binnen
wanden, enz ••• Het is wel te verstaan dat ieder element als afgewerkt te 
beschouwen is. Installaties worden, aan de hand van voorgaanden en/of prij
zenstatistieken als globale kosten hieraan toegevoegd. 

Voorbeeld : 

Samenstelling van het element buitengevel in baksteen (van buiten naar bin
nep): 

Nieuwbouw 

Gevelsteenmetselwerk 
Voegwerk 
Spouwvulling 
Binnenmetselwerk 
Bepleistering 
Schilderwerk/behang 
Plinten (:t) 
Schrijnwerk (:t) 
Dorpels (*) 

Verbouwing 

Reinigen : wassen 
zandstralen 

Herstellingen 
Waterkerende behandeling 
Verwijderen bepleistering 
Nieuwe bepleistering 
Schilderwerk/behang 
Plinten (x) 
Schrijnwerk (:t) 

De met (x) gemerkte posten worden naargelang hunimpakt omgerekend in F/m2 
geveloppervlakte. 

- plinten = normale eenheidsprijs 
verdiepingshoogte 

schrijnwerkerij = normale eenheidsprijs 

S = oppervlakte schrijnwerkerij 
G = oppervlakte gevel 

- dorpels = normale eenheidsprijs 
verdiepingshoogte 

DL = dorpellengte 
GL = gevellengte 

DL 
x GL 

s J x- (cv-) 
G 3 

Waar deze methode voor nieuwbouw vrij probleemloos kan toegepast worden, is 
er bij vernieuwbouw voor iedere post een beoordeling noodzakelijk. 

.. , 
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Een belangrijke opmerking in dit 
idee ook bet volume van de bouw, 
van de bouwkosten toeneemt. Als 
bet is een normaal verscbijnsel. 
zich ervan bewust is, en dat men 
aan te bieden. 

stadium is ook dat met de rijping van de 
~.q. de graad van verbouwing en dus ook 
u dit waarneemt, maak u niet ongerust, 
Belangrijk is vooral bet feit dat men 

de mogelijkbeid blijft zien er bet boofd 
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Over de oppervlaktegroei spreekt de amerikaanse vakliteratuur van 10% tij
dens de periode van programma tot voorontwerp en nog eens 5% tijdens bet 
opstellen van bet uitvoeringsontwerp. Dit bangt wel samen met bet feit 
dat een programma niet alles zeggen kan, en de' gebruikers zich meer van hun 
noden bewust worden naarmate de oplossingen op grotere scbaal en met meer 
nuances gevisualiseerd worden. 
Een goed voorbeeld van dit fenomeen wordt gegeven in bijlage 2. 

De volgende stap - als bet mag van de minister is de samenstelling van 
bet aanbestedingsdossier, dat meestal ook bet uitvoeringsdossier is. 
Voor wat betreft de kosten is dit in feite "the point of no return". 
Hierwo.rden definitief de materialen, hun verwerking, de termijnen, 
de uitvoeringsvoorwaarden enz ••• vastgelegd. Dit is dan ook de laatste 
kans voor de bouwheer, gebolpen door zijn ontwerpers, op ingrijpende 
manier nag iets te doen aan de kosten. 
Het is dan ook van bet grootste belang dat de bes'lissingen zo beredeneerd 
mogelijk genomen worden. 
Het verdient aanbeveling, waar mogelijk, dit te doen aan de hand van een 
nauwkeurige en sistematische waarde-analyse, liever dan met op globale 
ervaring en intuitie berustende waarde-oordelen. Het proces van de waarde
analyse kan bondig samengevat worden in twee stappen, die telkens geil
lustreerd worden met een voorbeeld uit "Bouweconomie" van Dr. R.H. Bredero, 
een overigens zeer aanbevelenswaardig boek. 

informatie-analyse : voor de belangrijkste bouwdelen (evtl. elementen) 
wordt een hierarchie van funkties vastgelegd. Aan de hand hiervan 
kan nagegaan worden in hoeverre bepaalde besparingen zinvol zijn. 
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evaluatie van de alternatieven : bier gelden, naast het funktioneel 
resultaat, voornamelijk drie criteria 

• investering als zodanig 
• het onderhoud 
• de invloed op andere bouwdelen en bet gebouw als geheel. 

Over de eerste twee criteria zij opgemerkt dat deze niet noodzakelijk 
tegengesteld werken. Het kan ook zijn, bv. bij een meer gesofistikeerde 
luchtbehandeling dat zowel investering als onderhoudskosten duurder zijn 
darl de alternatieven. In ruil krijgt men dan een beter binnenklimaat 
- in principe althans. 
Wat bet derde criterium betreft is onderstaand nogal ingewikkeld voor
beeld toch erg veelzeggend. 
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Met bet oog op de uitvoering moet er ook wel bijzonder aan enkele zaken 
gedacbt worden : 
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- termijn : boewel weerverlet veel minder zal spelen dan bij nieuwbouw 
moet men er tocb rekening mee bouden bv. v9or bet plaatsen van vloeren 
en cbapes. Verder is bet wel normaal dat de snelbeid van uitvoering 
niet dezelfde kan zijn als deze van nieuwbouw. 
Zelfs kan men zeggen dat bepaalde oplossingen, die arbeidsbesparend 
zijn bij nieuwbouw, arbeidsverbogend werken bij ombouw, bv. bet gebruik 
van grote geprefabriceerde elementen. De aansluitingen van de ver
scbillende bouwonderdelen, nieuw of bestaand, moet zo bedacbt worden 
dat wacbttijden voorkomen worden (ramen, wanden, leidingpakketten ••• ) 

- aannemingspro~edure : uit oogpunt van kostenbebeersing is bet in zekere 
zin jammer dat men in Belgie aan een erg starre aannemingsprocedure 
gebonden is. Het is nl. erg moeilijk voor een vooropgesteld budget 
de beste kwaliteit te vinden. Stelt men deze laag, en men zit toevallig 
in een laagkonjunktuur, dan zit men met budgetoverscbot en spijt dat 
men niet boger gemikt beeft. Omgekeerd, als men boog mikt en de kon
junktuur is intussen boog, is er veel kans dat men moet beraanbesteden. 
Ook bet inlassen van varianten is geen ecbte oplossing. In principe 
is men verplicbt de goedkoopste variante te kiezen omdat bet nog steeds 
niet tot bet Rekenbof doorgedrongen is dat varianten inzake kwaliteit 
niet wezenlijk gelijk kunnen zijn. 

Twee mogelijkbeden zijn er om enigszins bieraan te verbelpen. 

- de keuze der oplossingen voorbereiden in officieus overleg met een 
of enkele geinteresseerde aannemers. 
aan de varianten een bepaald gewicbt toekennen en alzo in feite 
overgaan naar de offerteaanvraag met baar ingewikkelde beoordelings
procedure a posteriori. 

De raming in dit stadium gebeurt uiteraard op basis van de gedetailleerde 
opmeting der werken. Kunst is bet de passende eenbeidsprijs te vinden. 
Bij de posten waar bet niet mogelijk is zonder meer de statistieken van 
voorgaande werken te raadplegen, is bet aartbevolen telkens een kleine · 
analyse te maken waarbij volgende bestanddelen van de prijs moeten onder
scbeidcn worden : 

rt kostprijs materiaal + transport 
\ - snijverliezen en afval 

- manuren 
- materieelgebruik 
- algemene kosten en winst. 

Zeer nuttig bulpmiddel in dit stadium zijn "Missets Ricbttijden voor 
Bouwaktiviteiten". 

Als laatste stap kunnen we aanbesteding en uitvoering samennemen. 
Inderdaad, bebalve in bet geval van wijzigingen, is de prijsvorming 
gedaan op bet ogenblik van de aanbesteding. 
Op deze prijsvorming gaan we trouwens als dusdanig niet in gezien 
er vermoedelijk geen aannemers aanwezig zijn. 
Een enkele keer kan bet zijn nut bebben dat men een aannemer vraagt 
zijn eenbeidsprijzen te motiveren, vooral als bet gaat om abnormaal 
lage prijzen. 

De noodzakelijke uitgangspunten voor de prijsvorming zijn 
- duidelijke uitvoeringstekeningen 

• vbbr aanbesteding : opgesteld door ontwerper 
• na aanbesteding : eventueel opgesteld door aannemers op 

basis van voorlopige uitvoeringstekeningen van de ontwerper. 
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- ondubbelzinnige bestekbepalingen 
formeel bindende staat van hoeveelheden, eventueel te korrigeren 
na aanbesteding, doch vo6r toewijzing. 

Men dient rekening te houden met het feit dat de prijsvorming sterk 
subjektief is en dat er grote verschillen kunnen optreden tussen de 
verschillende inschrijvers. Bepalend hierbij is vooral de mate 
waarin risico's in de prijs ingerekend worden, alsook de verlangde 
winst. Overigens zijn het ook deze twee faktoren die, naargelang de 
konjunktuur in het bouwbedrijf, het algemeen prijsbeeld zullen doen 
stijgen of dalen. 

Tijdens de uitvoering moeten rekeningen betaald worden. 
Om rekeningen te kunnen betalen moet er geleend worden. 
Om te kunnen lenen moeten provisies en intresten betaald worden. 
Om niet teveel aan provisies en intresten te betalen moet men zo 
exakt mogelijk weten wanneer men hoeveel moet betalen. Daartoe 
is het erg nuttig een uitgaven-planning op te stellen voor de duur 

tit van de betaalperiode. Vooruitziende bouwheren beperken dit overigensn~t 
{ tot de specifieke bouwtijd, maar doen dit ook voor de voorafgaande 

stud i ekos ten. 
·De uitgaven- of kostenplanning is in principe gebaseerd op de uitvoerings
planning der werken zoals opgesteld door de aannemer {evtl. de ontwerper). 
Noodzakelijkerwijze moeten in deze uitgavenplanning marges voorzien worden 
die ruim of minder ruim kunnen genomen worden ngl. de uit te voeren werken 
meer of minder risico's inhouden voor de opdrachtgever. 

2. De lasten-baten analyse 

Ik gebruik de naam lasten-baten analyse in plaats van de meer verspreide 
kosten-baten analyse omdat in deze kontekst een reeks onderlinge ge
volgen ons niet dadelijk als kosten aanspreken. In de originele engelse 
benaming "cost-profit analysis" dekt het woord "cost" trouwens ook 
begrippen zoals schade en verlies. 
Kort gezegd is de L.B.A. een methode om na te gaan of de verwachte op
brengst van een bepaald initiatief de inspanningen verrechtvaardigt. 
Uiteraard staat of valt de metode met de waarde-beoordeling die men 
aan de verschillende faktoren toekent. Het is dus wel belangrijk de 
gegevens zo kritisch mogelijk onder ogen te zien. 

Ook moet opgemerkt worden dat de L.B.A. niet eenmalig is in het proces 
en dat dan alles gezegd zou zijn. Het kan wel voorkomen dat ze meer 
uitvoerig aan bod komt in een stadium zoals het onderzoek naar de 
economische haalbaarheid van een projekt, maar in feite moet men ertoe 
komen dat het een redeneergewoonte wordt die gedurende het volledige 
proces, vanaf de eerste beslissing of er al dan niet iets moet gebeuren 
tot de laatste definitieve oplevering, en zelfs erna,in verband met 
onderhoudswerken,aanwezig is. 

Het is duidelijk dat de L.B.A. de enge economische kontekst overschrijdt, 
of, anders gezegd, dat men t.a.v. L.B.A. het woord economie in zijn 
ruimere betekenis moet zien, nl. het bijeenbrengen van alle elementen 
van de huisbouding met bet doel er het beste rendement uit te halen. 

' .. 
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Verder zij opgemerkt - hoe evident dit eigenlijk ook weze - dat het geen 
zin heeft een L.B.A. op te stellen voor een enkele oplossing van een 
probleem. Men moet precies de metode toepassen om te komen tot een 
keuze tussen verschillende alternatieven. 

Bijvoorbeeld : als ik de analyse alleen op oplossing A toepas dan kan 
het resultaat (saldo} positief zijn en.zou ik tot de uitvoering be
sluiten. Als ik ze echter ook op oplossing B toepas kan ik tot de 
bevinding komen dat B nog een beter saldo geeft. Natuurlijk kan men 
niet tot in het oneindige alternatieven gaan bedenken. Daarom zal de 
initiatiefnemer van een projekt dan ook vertrouwen op de ervaring van 
zijn adviseurs om het aantal alternatieven op zinvolle wijze te beperken, 
waarbij het dan ook weer mogelijk is dat er slechts een zinvolle oplossing 
overblijft. 

De hierna volgende opsomming van gegevens is in feite vooral afgestemd 
op het onderzoek naar de economische haalbaarheid. Met enige verbeel
ding kan men echter wel zelf de nodige aanpassingen doorvoeren voor het 
gebruik in een andere kontekst. 

Als lasten zijn o.m. te noemen : 

- de eigenlijke kosten van gebouw 

- de studiekosten 

medische en civiele uitrusting 
omgevingsaanleg en bijkomende terreinoclsluiting 

in zoyerre nodig. 

- belastingen (bouwtaks, BTW ••• } 
- kapitaalskosten en intresten 
- huurkosten tijdens bouwwerken 
- aan1oopkosten ~ normaal minder dan bij nieuwbouw gezien 

bedrijfskapitaal j continuiteit van uitbating 
- exploitatiekosten : salarissen 

huishoudelijke + voedingskosten 
energieverbruik 
algemene kosten 
medische middelen 
onderhoudskosten 
afschrijving + intresten 

gebruiksderving tijdens het bouwproces. Dit kan wel eens van doorslag
gevende aard zijn. Een ziekenhuis van 150 bedden met een ligdagprijs 
van 2.000 F moet gedurende een verbouwing van 2 jaar 1/3 van zijn 
beddenbestand missen. 
Gerekend aan een gemiddelde bezetting van 857. betekent dit een verlies 
van ruim 31.000.000 BF. Op de bestaffing kan weinig bespaard worden 
gezien de hoge opzeggingsvergoedingen en het risico achteraf nieuw 
en onervaren personeel te moeten aanwerven. De algemene kosten 
blijven onverminderd doorlopen enz ••• 

- de stress en de desorganisatie in huis tengevolge van de verbouwings
werken. 

- risico's van stof, lawaai, ongevallen enz ••• met zelfs een mogelijke 
iapakt op het funktioneren van de medisch/verpleegkundige aktiviteiten 
als dusdanig. 
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Als baten (soms met een negatief effekt !} zijn a.m. te noemen 

- de betere funktionele geschiktheid van bet verbouwde goed 
t.o.v. patienten 

personeel 
bezoekers 
exploitatie 

- een gunstiger verhouding netto/tarra ruimten 
- situering van bet gebouw in zijn algemene kontekst 

(bv. monument, milieu ••• ) 
de te verwachten bezetting : groeiend gezien betere akkomodatie. 
Bij funktieverandering (bv. overschakeling van algemeen ZH naar 
V dienst} kan een marktonderzoek nodig zijn. 

- herverdeling van de verschillende diensten : een onderbezette 
afdeling kan door een verbouwing ten dele naar een over.bezette 
overgeheveld worden. 

- beschikbaarheid van (vooral eigen) financieringsmiddelen. 
meeropbrengst tgv. ombouw naar bv. een ruimere konsultat1 e ,labo 
funktiemetingen, R0 diagnose, revalidatie ••• 
langere levensduur van bet vernieuwde gebouw 
bet ondervangen van groot onderhoud, bv. vervanging van ramen 
die tach al aan vervanging toe waren. 

- bouwtijd : vooral t.o.v. bet alternatief "vernieuwbouw" 

- 12 -

Een bijzondere moeilijkheid is de evaluatie van de gegevens - vooral 
dan van de economische niet meetbare. Dit zal steeds subjektief zijn. 
Daarom lijkt bet aangewezen hiervoor een soort van stuurgroep samen te 
stellen waarin zoveel mogelijk zienswijzen aan bod kunnen komen. 
Hierbij vooral niet vergeten dat de tijd, die aan vergaderen besteed 
wordt, op de lasten-bladzijde moet geschreven worden. 
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De (ver-)bouwkosten 

3. I Algemeen overzicht (eerste bud~etbenadering) 

Nieuwbouw Grondige Matige Opfrissing 
ombouw ombouw 

Ruwbouw regendicht 39,45 4,81 4,81 1,05 

Voltooiing 16,55 18,21 9,11 3,97 

Scbilderwerken 3 3,30 3,30 3,30 

Wegeniswerken 4,43 0· 0 0 

63,43 26,32 17,22 8,32 

Elektriciteit + 9,83 10,81 10,81 2,36 signalisatie 

Sanitair 6, 54 7,19 7,19 1,57 

Verwarming + 12,90 14,19 9,46 3, JO verluchting 

Liften 3,21 3,53 3,53 0, 77 

Medische gas sen I, 12 1,18 1' 18 0,67 

Keukeninrichting 2,70 2, 97 2, 97 1,62 

Afvalverbranding 0,27 0,29 0,29 0,29 

36,57 40, 16 35,43 10,38 

Totaal 100,- 66,48 52,65 18,70 

Terreinkosten 

Medische uitrusting 

Civiele uitrusting 

Studiekosten 

- De cijfers zijn procenten op de hypothetische totale bouwkosten bij 
nieuwbouw. 

- Grondige ombouw betekent dat alleen de ruwbouw, echter zonder 
ramen, nog goed is. Ook aan fundering, dak en eventuele droog
legging moet niets gedaan worden. 

- Matige ombouw veronderstelt dat de lokalen als l.dusdanig bebouden 
blijven : 
vervanging van : ramen 

binnenschrijnwerk 
bevloeringen 
schilderwerken 
elektrische installatie 
sanitaire installatie 
liften 
keuken 
afvalverbranding 
stookhuis (gedeeltelijk) 

bijvaeging van : verluchting 
medische gassen 

"1 
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- Opfrissing veronderstelt dat lokalen en funkties dezelfde blijven. 
De werken beperken zieh tot sehilderwerken en kleinere herstellingen 
aan de bestaande en modernisering van onderdelen van de technisehe 
installaties. 

De gegevens in de tabel zijn benaderingen die tot doel hebben een eerste 
idee van de verbouwingskosten te vormen. Ret is duidelijk dat vanaf de 
eerste konkrete gegevens deze benadering moet verlaten worden. 
Globaal kan men stellen dat een grondige verbouwing, evenwel zonder 
sanering van de ruwbouw, 2/3 van nieuwbouw zou kosten, een matige ombouw 
de helft en een goede opfrissing een vijfde. 

3.2 Bijzondere aspekten 

3.2. I Afbraak 

Kostenbepalende faktoren zijn 
- manuren 
- veiligheidsmaatregelen 
- stofdiehte sehotten 
- beperking in het gebruik van materieel 
- eventueel "geluidloos" slopen van beton d.m.v. thermische 

brandstaven door gespeeialiseerde firma. 
- s tutwerken 
- aard van de af te breken delen 
- eventuele reeuperatiewaarde 
- transport 

Nuttige gegevens in J.H. Bakker "Praktiseh begroten voor bouwkundigen". 

3.2.2 Sanering van te bewaren konstruktiedelen 

- Fundering : saneringsprocede afhankelijk van draagkraeht van 
de grond, materiaal en konstruktie van de muur, belasting en 
lastverdeling. 

Ruwe prijsbenadering per lm (ondermetseling) : 
5.000 + (20 tot 60) x muurdikte in em. 

- Drooglegging : onderseheid ngl. oorsprong van het voeht 
(grondwater, regenwater, aardvochtigheid, bouwzweet), aard en 
materiaal van het bouwdeel (fundering, keldermuur, gevel). 
Er is steeds een verband met onderhoud in acht te nemen : 
aanbrengen van waterkerende laag over de volledige muurbreedte 
geen onderhoud, maar duur 

(50 tot 100 BF x muurdikte in em) 
Draineren of geboorde verluchtingsgaten vragen regelmatig sehoon
maken om de 2 a 3 jaar 

(2.000 + 20 tot 40 BF x muurdikte in em) 
Elektroosmose vraagt voortdurende opvolging via metingen 

(2.000 + 30 tot 50 BF x muurdikte in em) 

/ 



• ( 

Gevelbehandeling 

• Anha!ts-rle fur Anstrlche, Material und Lohn 

Bauliche Maflnahme 

1--· 
Kalkanstrich 21ach 
l<alkanstrich 31ach 
Mirn!rallarbenanstrich 

2fach 
Oispersionsanstrlch 21ach 
Untergrund relnigen und 

vorbereken 
Putt abschlagen 
Putz ausbessern 

Zweilagiger Verbandputt 
Schl~mmputz 
Munchner Rauhputt 
Edelputt 
Steinfassade neu verfugen, 

klelne Fehlstellen aus
bessern 

Steinfassade chemisch 
oder mechanisch 
relnigen 

Gesimse erganzen (20/351 
Verlestigen (2 I) 

(51) 
Hydrophobierung 
Geriist bis E + 3 
Geriist bel hOheren 

Gebauden 

Binnemnuren. 

OMtm• 

•.so bls 6,80 OM 
5,60 bis 8.- OM 

12.-bis 18,-0M 
5,80 bis 8,50 OM 

1,50bl$ 3.-0M 
ab 10.-0M 
ab 15,-0M 

22,-bi:s 35,-0M 
20.- bis 32.- OM 
28,- bis 35.- OM 

ab 36,-0M 

25.- bls 40.- OM 

5,50 bls 12,50 OM 

50,-bis 75,-OM/Ifdn 
32,- bis so.- OM 
90,-bi$ 155.-DM 
7,-bis 9.500M 
•.20 bis 6.50 OM 

ab 6,500M 

,_ JS -

Uiteraard is de kostprijs sterk 
afhankelijk van de gevel in 
kwestie. 
Algemene vuistregels bestaan 
niet. 
Specifiek restauratiewerk kan 
gesitueerd worden tussen 
2.000 en 4.000 F/m2 
steigerwerk inbegrepen. 

Herstellingen van metselwerk en 2-zijdige bepleistering schomme
len bij normale hoeveelheden (grote woningen) van 1.200 tot 
2.000 F/m2 naargelang de muurdikte. 
Bij zeer kleine hoeveelheden (enkele m2) !open deze prijzen op 
tot het dubbele. 
Dikwijls verdient het overweging niet-dragende binnenmuren te 
vervangen.door wanden in een droge bouwwijze. Onze persoonlijke 
ervaring is dat hier een oplossing, hoewel niet de goedkoopste, 
al de andere in de schaduw stelt, nl. de gipskartonwand met 
metalen draagstuktuur. De prijs voor een degelijke uitvoering 
situeert zich tussen 1.400 en 2.000 F/m2, afhankelijk van 
akoestische eisen, R¢ bescherming, faradisatie, bijzondere 
brandweerstand enz ••• 
Uiteraard is dit ook de oplossing voor bijkomende wanden. 

Draagvloeren : geen algemene benadering mogelijk. 
Men moet in ieder geval rekenen op minstens 2.000 F/m2. 
In vele gevallen (houten vloeren bv.) zal men tot integrale 
vervanging moeten overgaan. 
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- Daken 

Dec:hdeckung ohne zudtzllche Schlchlen, 
Maletlal und Lohn 

-------·----------., 
v.,rlegung OM/m' einschhe51ich 

der Zuschli1ge, j~doch 
ohne Verblechung 

-·· --------------
Schuppendeckung 

K11chenbiber, aufgerauht 
Biberschwanz, normal 
Biberuhwanz, Grad~chnitt 
Ftachdachpfanne 
kombinierte Monch-Nonne 
M6neh·Nonne 

historisch ver mauert 
Mauerabdecl<ung 

MOnch·Nonne 1reihig 
Frankfurter PI anne 

(Betondachstein) 
Asbestlementschieler 

Ooppetdeckung 30/60 
Ooppeldeckung 30130 

Naturuhieler alldeutsch 
Ooppeldeckung 

Holzschindeldeckung 
(gena gel!) 

Bahnendeckung 
verzinktes Blech 
linkblech 
Kupler 
Bitumendachbahn (21agig) 

so.-
45,-
~.-

ab32.-
35.-

120.
bis 190.-

,':. 

55,- (lldm) 

30.-

45.-
80,-

100,
ab80,-

60,
bis100,-

55,-
70,-

85,- bis 130.
ab22,-
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Voor verregaande sanering van 
een kapkonstruktie kan men in 
eerste benadering volgende vuist
regels aanwenden per m3 dakruimte. 

Helling tot 35° 15•:000 F/m3 
Helling van 35° 

tot 45° 
Helling boven 45° 

20.000 F/m3 

24.000 F/m3 

Voor de dakbedekking : zie tabel. 

Naargelang minder of meer sterke 
versnijdingen, nokken, kilgoten, 
aansluitingen te verhogen met 
10 tot 30% 

Verder zij opgemerkt dat men ook rekening moet houden met de ver
wachte levensduur. Men mag in normale omstandigheden rekenen op : 

verzinkte staalplaat 15 jaar 
zink 20 jaar 
koper 50 jaar 

3.2.3 Transport 

Een bijzonder belangrijk probleem bij verbouwingen is het transport 
van de materialen. 
Op een nieuwbouwwerf wordt geschat dat 30% van de manuren besteed 
worden aan transport. 
Bij verbouwingen wordt deze verhouding nog een stuk ongunstiger 
door faktoren als : 

afwezigheid van groat materieel 
- minder rechtlijnigheid in de transportwegen door bestaande 

muren, te mijden zones enz ••• 
kleine gevelopeningen 
eventuele kombinatie met doorlopende uitbating (gebruik van 
liften, gangen en trappen) 
verminderde bewegingsvrijheid (stofschermen, beveiligings
schutsels enz ••• ) 

Met enig gezond verstand Z1Jn er wel enkele maatregelen te nemen : 
aangepaste fazering 
detailoplossingen bv. een tijdelijke gevelopening realiseren 
voor bevoorrading via bouwlift of kraan 
(te voorzien als post in de opmeting) 
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3.2.4 Ruimtelijke uitsestrektbeid 

Min of meer in verband met transport staat ook bet feit dat bij een 
vernieuwbouw gewoonlijk de mankracbtbezetting per m2 lager is dan 
bij nieuwbouw. Ook dit fenomeen werkt kostenverbogend. Hierin 
spelen o.m. de algemene kosten van werfleiding, materiaal enz ••• 

Verder ook bet feit dat de looptijden van bet aannemerspersoneel 
langer worden, bet gebrek aan vlotte kontaktmogelijkbeid enz ••• 
Hieraan is weinig te verbelpen. Het voornaamste is een beredeneerde 
faze ring. 

3.2.5 Risico's 

Bij strikte nieuWbouw zijn de risico's doorgaans beperkt tot onontdekte 
massieven of leidingen in de grand en anderzijds de onoplettendbeid 
van de aannemer bij bet opmaken van zijn offerte. 

Wanneer er afbraak mee gemoeid is wordt bet al wat ingewikkelder. 
Men weet bv. weinig van de stabiliteit en kan dus moeilijk nauw
keurig de scboorwerken scbatten. 

Helemaal erg wordt bet bij verbouwingen. 
In bet algemeen kan er weinig over gezegd worden. Ik beperk me 
daarom tot enkele praktijk voorbeelden : 

- oplegging van gevelkolommen op betonkussens in bet 
metselwerk 

- bouten vloer die zodanig goed afgewerkt was dat iedereen 
veronderstelde dat bet beton was 

- toestand fundering : scboorwerk noodzakelijk om te kunnen 
ondermetselen. 

In boeverre risico's prijsbepalend zijn werd reeds vroeger aangestipt. 
Wij ontbouden dat, in zoverre bet de aannemer betreft, risico's minder 
zwaar doorwegen in geval van laagkonjunktuur. Ecbter, en dit is 
belangrijk, niet alle risico's kunnen ten laste gelegd worden van 
de aannemer. Daarom is bet zo belangrijk vooraf een zo grondig 
mogelijke verkenning en evaluatie van de bestaande toestand te 
maken. 

3.2.6 Timins 

Omwille van de eis dat bet ziekenbuis als bedrijf .moet kunnen door
werken, of om een onderbreking (mogelijk bij funktieverandering) 
zo kort mogelijk te maken, is bet van zeer groot belang dat de 
uitvoeringstermijn grondig onder de loupe genomen wordt. 

Voor een korte termijn pleiten : 
- snellere ingebruikname 
- minder berziening op de aannemingsprijs 
- minder intresten 
- minder algemene kosten inzake werfleiding en werfinstallatie 

(groat materieel) 
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Tegen een te korte termijn pleiten 
- relatieve beperktheid van de reele werkoppervlakte en hinder 

van bewegingsvrijheid 
- onrendabel werken door overbezetting 
- stress die aanleiding geeft tot onverzorgd werk en zo tot 

hogere onderhoudskosten 
- te weinig risicomarge wat aanleiding geeft tot noodoplos

singen en weer hogere onderhoudskosten 
- meestal duurdere offerteprijzen, vooral omwille van hogere 

kosten klein materieel per tijdseenheid. 
- gevaar voor onvoldoende toeleveringsmogelijkheid. 

Praktisch zal men de criteria in deze volgorde toepassen 
J. de economisch haalbare eisen m.b.t. het gebruik 

(fazering niet uit het oog verliezen) 
2. de omvang en de aard van de uit te voeren werken. 

In bijlage 3 worden enkele uittreksels uit ministeriele omzend
brieven gegeven in verband met uitvoeringstermijnen. 

4. Vergelijkingsgegevens ombouw-nieuwbouw 

4.1 De kosten als dusdanig 

Zie tabel onder 3.1 en bijlage 1. 

4.2 Verhaalbaarheid van de kosten op de subsidierende instanties 

4.2.1 Volksgezondheid 

Cfr. lezing van inspekteur-generaal Ir. W. Terryn. 

Het is de moeite waard per geval de eigen middelen af te wegen 
t.o.v. de subsidie gezien in feite de vastlegging van het plafond 
anders geschiedt voor verbouwing dan voor nieuwbouw. 

4.2.2 Monumentenzorg 

Zie bijlage 4. 

4.3 Investeringsbeoordelin~ 

r Vtrho .. ding l<ostcn 

vc.rnicuwbouw en her bcuw 

1,0 

0,!1 

0,1 

0,1 

p I 
4 

! l ., 
I 

': - _j 
8 ; 

7 i 
6-- ~ 

I 

O,tl 
• _s _J 

' 
o.s ' 3 

15 70 IS 60 55 50 45 40 lS )0 25 20 - t 

Vcrtengdt \eunsd1111r vcrnic11wbouw -

Uit een studie van bet Ekonomisch 
Instituut voor de Bouwnijverheid 
(Ned.) halen we een interessante 
grafiek. Hierbij wordt een relatie 
voor · gesteld tussen verlengde 
levensduur, rentevoet en toelaatbare 
verhouding tussen de investeringen 
tussen nieuwbouw en vernieuwbouw. 
De reden waarom deze grafiek in het 
nadeel uitvalt van vernieuwbouw is 
dat de werkelijke afschrijving korter 
is bij vernieuwbouw dan bij nieuwbouw. 

Voorbeeld : stel de intrest P • 107. 
de verlengde levensduur = 

25 j. 
De·vernieuwbouw mag slechts 90% van 

· nieuwbouw kosten. 
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4.4 Funktionele veroudering 

Zie bijlage 5. 

4.5 Strukturele veroudering 

Zie bijlage 6. 

5. Praktische adviezen 

5.J Kies tijdig de goede beseleiders 

- speciaal voor kostenadvies 
ofwel bouwheer ze.tf 
ofwel ontwerper 
ofwel gespecialiseerd buro 

- tijdig. 

5.2 Neem de nodige studietijd 

en bedenk dat goede studie geld waard is. 

5.3 Stel een budget en timing voorop 

en laat U hierbij helpen door uw adviseurs. 

5.4 Durf beslissen 

- talmen kost veel geld 
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dukf ook, naargelang bet nodig is, uw beslissing volhouden 
of uw beslissing herroepen • 

• 

Leuven-Heverlee, 12 maart 1980. 
ir.Guido Konings, architekt 
zaakvoerder p.v.b.a. Archiduk 



BOUWKOSTEN NAARGELANG FUNKTIE 

Departments New 
Construction 

1. Nursing services 
a. Bed units !incl. Nursery $33-37 
b. Operating 54-60 
c. Delivery 50-56 
d. Emergency 44-49 

2. Adjunct facilities 

•• Labs and morgue 45-50 
b. Radiology 41-45 
c. Phys. and Dccup. Therapy 37-44 
d. Pharmacy 36-40 

3. Service departments 
a. Dietary 59-66 
b. Housekeeping 20-22 
c. laundry 34-37 

-~ t!;. <:entr"!l Steril~§_uppty 
'' :39-44 

e. Central General Stores 19-21 
f. Employee Facilities 20-22 
g. Shops and Mech. Equip. 

Maintenance shops 28-31 
Mech. equip. area 17-19 
Boiler-plant area 25-28 

lt ' 4. . Administration ' •• Offices 26-31 
b. Medical Records 31-34 
t:. Public space 27-29 
d. Volunteers' space 22-31 

TOTAL HOSPITAL $36-40 
5. Outpatient Department $34-39 

Air Conditio~ing' 
·- r -·- -- ' 6. $4.50-5.60 

,, 
(add to above) 

FIG. 8.6 Ranges of unit costs by departments. 

BIJLAGE I 

Remodeling, Alterations, Modernization, 
Change of Function Same Function Same Function 

.. 

Fixed 
Equipment 

6 ... 
~ .. .. e 
CCI, -, -. 

, __ 
(These unit costs include fixed equipment) (For separate calculation} 

' . 
S28-31 $22-25 $15-16 $3-4 

44-49 34-37 26-29 9-10 
40-45 30-34 23-26 7-8 
35-39 25-29 19-21 7-8 

..~· 
:.S7-48 29-45 24-27 9-10 
34-3! 27-30 22-25 4-5 
31-38 24-34 19-21 ., 8-9 
32-35 27-30 20-22 \ 10-11 

49-55 39-44 27-30 ! 17-19 
17-19 14-16 10-11 3-4 
31-34 27-29 24-26 17-19 

•. 36-31' 24-31 '' ''22-25 ' .. "- ~ ~ --· .. 11..;12 "·A- J I -- ... -. 
16-18 13-15 7-9 2-3 
11-19 15-16 12-14 3-4 . 
24-27 20-22 17-19 11-12 
14-16 11-12 5-6 . 
20-21 15-16 8-9 

• . - ..., . 1""\.U.I.H<t~tl ,;Jl.l'--'>i 
L j.l'"'\u •o\J> ,,,-, ...,,j,;' 

25-28 22-25 10-12 2-3 
26-29 22-24 14-16 4-5 
22-25 18-21 10-14 1-2 
25-28 22-25 11-14 2-3 

$30-33 $22-25 $17-19 $ 6-7 

$29-33 $;<!5-28 .. $18-~0 ,I . $ 7.,.8 
I .... .t -..... 

52.50-6.90 $2.50-6.90 52.50-4.40 



BIJLAGE 2 

TOENAME VAN DE OPPERVLAKTE TIJDENS DE PLANNING 

.... 
Proposed in the 

Existing Long-range Plan Schematic Plans Working Drawings 
Departments Sept., 1964 Sept., 1964 May, 1965 July, 1966 
·~ 103 beds 231 beds 231 beds 231 beds 

A. Nursing services 
1. Patient Care (28,815) ( 69,690) ( 78,425) ( 77,490) 

Medical-Surgical 17,005 53,050 57,375 57,690 
Obstetrics/Gynecology 6,670 9,240 11,350 10,800 
Pediatrics 1,900 5,000 6,000 6,300 
Intensive Care 3,240 2,400 3,700 5,700 

2. Surgery 6,790 9,600 10,600 11,600 
3. Delivery 2,529 2,529 4,250 4,590 
4. Emergency 543 1,540 1,936 2,870 

B. Adjunct facilities 
1. Laboratory 5,458 6,600 6,600 7,200. 
2. Radiology 7,296 7,296 7,296 7,296 
3. Physical Therapy -·- -- 2,235 . 2,235 2,235 2,235 

I 

4. Occupational Therapy 
5. Pharmacy 588 1,150 1,012 1,680 

c. Service Departments 
1. Dietary 5,038 9,680 11,988 13,310 
2. Housekeeping 387 1,210 768 690 
3. Laundry 2,840 4,840 3,508 4,430 
4. Central Sterile Supgly __ 1,887 1,920 2.400 .. 2,250 
5. General Stores 2,680 7,260 5,360 6,160 
6. Employee Facilities . 1,984 2,900 3,122 3,500 
7. Maintenance and Mechanical 6,362 12,100 12,100 14,840 

D. Administration 
1. Offices 2,952 8,470 7,600 8,330 
2. Medical Records 547 1,940 2,160 2,220 
-3. .P~blic spaoes ::: - ,-.. -. ' . ' 2,331~,.. . 3,620 5,798 . "{ '~ '"6,57(}-'· ...... , 

4. Auxiliary 1,028 1,940 2.476 1,140 
E. Outpatient Department 2,420 
F. Education and Research 2,420 
G. House Staff 2.420 2,475 2,670 

Total gross floor area 82,290 165,055 112,125 182,400 

- SFG/hed : .'! ~- ',. ~99'•"~ ~ . 715 745 .. • '790' ~ . 

fiG. 8.2 Size incru~u during planning. \ 
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BIJLAGE 3 

Uittreksels uit omzendbrieven van de Minister van Openbare Werken in verband 
met de uitvoeringstermijnen. 

I. "Verschillende bestekken vo9rzien zeer korte uitvoeringstermijnen of leg
gen even korte kalender-termijnen op zonder dat de geringe duur van deze 
termijnen echt is gerechtvaardigd. 

"Dergelijke handelwijze legt de ondernemingen onnodige en kostelijke ~n
spanningen op en verplicht hen ertoe hun potentieel in materieel nog te 
vergroten. 

"Bovendien verplicht de uit de vaststelling van te korte kalendertermij
nen voortvloeiende dwang om zo snel mogelijk te werken de aannemingen 
tot een abnormale koncentratie van materieel en personeel om de gevolgen 
v~n ongunstige weersomstandigheden te kunnen opvangen, aangezien de in-

________ yJ,oed,..,;van-weer_en_ wind niet kan.worden--geneutraliseerd. -. -----~----

"Hieruit vloeit voort dat de kwaliteit der werken niet overeenstemt met 
deze die men zou mogen verwachten en dat de kostprijs van deze werken 
aanzienlijk hoger ligt. 

"','_Bovendien vervalst een politiek-van de korte termijnen de mededinging. 
omdat volkomen in aanmerking komende firma's de facto van verschillende 
aanbestedingen worden uitgesloten omdat zij niet in staat zijn bet hoofd 
te bieden aan de opgelegde prestaties inzake het uitvoeringsritme ••• 

"Ik verzoek dus de heren dienshoofden zich voortaan voorzichtiger te to-
~-- .. - ........ , _ _.._._""~a:.nen,_:w.a.t.,deL:v.astsJ:elling ;vaiL.de.,ui,tvQeringstermijn~betreft.en zich,-.t:e_J.a~.,.,_ __ , _ _.,..,._.._,_..-'-"'. 
· ten leiden door de hierna volgende richtlijnen 

-
"De uitvoeringstermijn A der werken mag aan de ondernemingen geen gemid-
delde dagelijkse produktie opleggen die volgende bedragen overschrijdt 

klas I 25.000 fr. .. T 
klas 2 "50.000 fr. 

,. ___ , - \ 1 1 

I 

klas 3 50.000 fr. \ klas 4 75.000 fr. 
klas 5 125.000 fr. 
klas 6 250.000 fr. 
klas 7 500.000 fr. 
klas 8 500.000 fr. 

_ _...- --. -

"Anderzijds moeten de in kalenderdagen uitgedrukte term~Jnen uitzonderlijk 
blijven. Deze mogen slechts worden opgelegd in die gevallen waar het uit 
technisch of ekonomisch oogpunt onontbeerlijk is. 

"-· · "Zij moeten echter worden vastgelegd in funktie van de technische en van 
de klimatologische omstandigheden gedurende de beschouwde periode. 

"Ret opleggen van in kalenderdagen uitgedrukte termijnen zal in de toekomst 
behoorlijk moeten worden gerechtvaardigd. 



BIJLAGE 3 ~is 

2. Omzendbrief O.W. nr. 582-10 van 19 december 1975 : 

"Bovendien blijkt uit een bemoeienis van bet Nationaal Aktiekomi tee voor 
Veiligheid en Gezondbeid in de Bouwsektor, dat bet vaststellen van bij
zonder korte uitvoeringstermijnen, vooral wanneer deze termijnen niet 
worden bepaald in werkdage~ tot gevolg kan hebben dat sommige aannemers 
ertoe gedreven worden de veiligbeidsmaatregelen te verwaarlozen die zij 
gebouden zijn op de bouwplaatsen te treffen kracbtens de bepalingen van 
bet bestek." 

3. De omzendbrief O.W. nr. 582-11 van 17 augustus 1976 gaat nog·verder : 
de uitvoeringstermijnen van de aannemingen der werken moeten in werkdagen 
worden vastgesteld, behoudens in de gevallen waarin het uit techniscb of 
ekonomisch oogpunt onoritbeeil1jk is om op een welbepaalde datum over de 
kunstwerken te bescbikken. 

. ... 
I 

\ 



BIJLACE 4 

'· 

Verdeling der kosten bij restauratlewerken. 

Bouw : Rijksdienst voor Monumentenzorg. 

De betoelaging is beperkt tot de specifieke restauratiewerken van gebouwen met 
erkende kusthistorische waarde. Ze slaat niet op bijkomende inrichtings- en 
uitrustingskosten (verwarming, enz ••• ). 

J. Prive-eigendom 

Sta'at 
Provincie 
Gemeente 
Eigenaar 

50% 
10% 
10% 
30% 

van de bouwkosten inclusie~ B.T.W. 

Iedere instantie draagt bovendien 7% van haar fraktie bij als tussenkomst in 
de erelonen. 
Het verschil tussen reeel ereloon en de 7% is volledig ten laste van·de eige
naar. 
Betalingen geschieden rechtstreeks aan de aannemer. 

2. Gemeente is eigenaar 

Staat 
Provincie 

- .... Gemeente 

60% 
20% 
20% 

van de netto bouwkosten exclusief B.T.W. 

· Iedere instantie draagt bovendien 21% van haar fraktie bij voor B.T.W. (16%) 
en algemene onkosten (57.~. Betalingen gaan via gemeentekrediet naar gemeente. 

3. Provincie is eigenaar 

· Staat 
Provincie 

60% 
40% 

van de 'netto bouwkosten exclusief B.T.w·: ,,. 

Iedere instantie draagt bovendien 
en algemene onkosten (5%) 
Het tekort voor de honoraria valt 
Betalingen gaan naar provincie. 

21% van haar fraktie bij voor B.T.W. (16%) 

ten laste van de provincie. 

4~ Herzieningsformule tijdens uitvoering 

p = p 0,55 ~ .+ i o,2s y + 0,20 



BIJLAGE 5 

FUNTIONELE VEROUDERING 

. . 
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<D Hypothetical curve of functional obsolescence.\ 
(2) Demolition. 
Q)Physical adaption. 
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BIJLAGE 6 

STRUKTURELE VEROUDERING 

l @ I , ,....._.._ 1 
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<D Hypothetical curve of physical degenerat. ion, i:f.\ no 
maintenance. 

® Tenance I>emoli tion. 
(J) lYiaintenance, repairs. 
@ Rebuil:iing. 

PHYSICAL (STRUCTURAL) DEGmiERATION. 
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INTERIEUR 

Men heeft nogal eens gemakkelijk de indruk, dat een ziekenhuispatient zich 

niet bewust is van zijn omgeving. 

Voor de grote meerderheid zal dit nochtans niet het geval zijn. 

Een saaie, grauw-~ omgeving kan de voorstelling oproepen van "het kan mij 

allemaal weinig schelen", waardoor passiviteit en onverschilligheid versterkt 

worden. 

Hiervoor moeten verschillende details in het oog gehouden worden, want:.zij

oepalen samen de al dan niet gunstige sfeer in de verschillende ruimten van 

het ziekenhuis 

Deze details kunnen zijn 

- materiaal en kleur van vloeren, muren, plafonds, deuren, enz ••• 

vormgeving- en kleur van meubilair, ramen, schilderijen, gordijnen, bed

spreien, enz. 

inplanting van het meubilair 

kwaliteit van de verlichting (helderheid en gezelligheid) 

Andere faktoren, zoals geluid, temperatuur, tocht, houding verplegend per

soneel enzomeer kunnen eveneens een belangrijke rol spelen, maar die beho

ren tot een ander domein en het is zeker niet mijn taak om hier dieper op 

in te gaan. 

De afwerkingsmaterialen die gekozen worden moeten voldoen aan de specifieke 

eisen (overeenkornstig DIN-normen) voor de diverse ruimten van het zieken-
huis. 

-t.! 
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, I. VLOERBEKLEDING. 

Buiten een tegelvloer voor de inkom en externe gangen wordt in de meeste 

gevallen, zoals in het A.Z. Pellenberg en in St. Elisabethkliniek te 

-}~chelen,overgegaan tot de keuze van een P.V.C. vloer. 

De samenstelling hiervan is een homogene slijtlaag, bestaande uit week~ 

makers, lichtechte kleurstoffen en stabilisatoren. 

Verder nog een gering aantal vulstoffen. 

De gehele slijtlaag is gelijkmatig en door en door gemarmerd. 

Ze bestaat uit een onregelmatige struktuur, waarvan de bovenste nerven 

zodanig afgeplet zijn, dat er zich na veelvuldig gebruik geen struktuur

vervorming voordoet. 

\ 
Welke zijn nu de specifieke eisen om over te gaan tot de keuze van een 

PVQ .. vloerbekleding ? 

- Het is in de eerste plaats niet alleen nodig een robuuste vloerbedekking 

te voorzien, ze moet ook bui tengewoon geluidisolerend zijn en elastisch, 

waardoor de vloer prettig beloopbaar wordt. 

Hij moet tevens in hoge mate anti-slip zijn 

De konstruktie van zo'n vloer moet ook zorgen voor een innerlijke sta

biliteit, zodat hij terugverend is en aldus goed hestand tegen punt- ~n

rolbelasting vb. door ziekenhuisbedden. 

Dit alles kan men bereiken met een hoogwaardige PVCvloer met schuimlaag. 

Door zijn samenstelling gaat hij ook bijdragen tot de rust die in de 

diverse ruimten gewenst is. 

Wie dan vervolgens prijs stelt op lage onderhoudskosten kiest ook voor 

een PVCvloer ~mdat deze gemakkelijk schoon te houden is. Door zijn grate 

elasticiteit kan hij ~ 10 em tegen de wanden opgezet worden. Op die ma

nier ontstaat er een "kuip", hetgeen een groot voordeel is voor het on

derhoud. 

Door zijn specifieke eigenschappen heeft zo'n PVC vloer weinig onderhoud 

nodig; een beschermende laag aanbrengen, nadien, is zelfs niet aan te 

bevel en. 

De frekwentie van de onderhoudsbeurten hangt natuurlijk a£ van de graad 

van vervuiling en de eisen die gesteld worden aan aanblik en hygiene. 

.~ 

• -2-
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- Deze vloer is tevens chemicalienbestendig 

- De naden worden gelast met een lasdraad van dezelfde kleur en samen

stelling als de vloerbedekking zodat men optiscn. eeh na'genoeg. naad-, 

loos oppervlak bekomt. 

Voor operatiezalen, rontgenafdelingen enz. bestaat er een bijzondere 

samenstelling waardoor zowel ~~E~zontale als vertikale geleiding van 

statische elektriciteit verkregen wordt., 

- Een laatste belangrijke eis die moet gesteld worden aan de afwerking 

is de brandveiligheid. 

·.De PVC vloerbedekking beantwoordt aan Klasse I:t.-onontvlambare.·materia..:.-..... '""'' ... 

len • 

Hiervoor dient een verslag van proeven van het labo voor aanwending 

~er brandstoffen en warmteoverdracht afgeleverd te worden. 

Het doel van die proeven is het bepalen van het gedrag van het mate

r~aal, in verband met het aandeel dat dit materiaal aan de uitbreiding 

van een beginnende brand kan geven. 



2. MUURBEKLEDING. 

In bet A.Z. Pellenberg werd gebruik gemaakt van een dekoratieve, meer

kleurig~ , gesatineerde wandafwerking, op basis van synthetisch rubber

copolymeer. 

Het is een muurverf met struktuurvormende eigenschappen. 

Door de speciale samenstelling wordt een effekt bereikt dat de strakheid 

en eentonigheid van uni-~leuren breekt. 

Muren krijgen bierdoor een totaal ander aanzien : ze worden sprekender 

en levendiger.~ Daarom ook is deze afwerking zeer geschikt voor toepas

sing op grote vlakken. 

Dit systeem kan praktiscb op om bet even welke ondergrond of materiaal 

aange~racbt worden (vb. op cementpleister, beton, gipsplaten, betonblok

ken, boutvezelplaten, enz.) 

Tevens op vrijwel elke oude voorbeen bv. met gewone muurverf behandelde 

ondergrond. 

Geringe onregelmatigbeden in de ondergrond worden door deze afwerking 

gecamoufleerd. 

Het is zowel in onderhoud als in nieuwbouw toepasbaar op binne~wanden. 

Nadat een grondlaag is aangebracbt kan.bet in 1 arbeidsgang worden ver

spoten. \ 

Aangezien hetgeenspuitvezels geeft en reukarm is, kunnen ruimten in vol 

bedrijf worden behandeld en onmiddellijk na bet aanbrengen weer in ge- . 

bruik genomen worden. 

Dit is zeker een groat voordeel als bet om vernieuwbouw gaat. 

Kenmerkende eigenscbappen 

dekt voortreffelijk en heeft een boge krasvastbeid 

naadloos 

waterbestendig 

in boge mate slag- en stootvast, natuurlijk mede afbankelijk van de 

onder grand 

-4-
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trekt geen stof aan en is kleurecht; bescbadigingen kunnen onzicht

baar worden bijgespoten 

zeer goed reinigbaar, (zelfs ball point, vetkrijt, oostindische inkt) 

met water en zeep 

zeer duurzaam : over lange termijn gerekend lager in prijs dan welke 

goede wandafwerking 

het ontvlammingspunt ligt hoven 65°C. 

-~ 



St. Elisabethziekenhuis - Mechelen : ----------------------------------' 

_____ --· -·-- ·r.:--· .In. het St. Elis.abethziekenhuis .. t.e. Me.chelen_wez::d_gz::otendeels .. gebruik 

gemaakt van RAUHFASER als wandafwerking. 

Dit is een spuitklare struktuurverf op basis van alkalibestendige en 

weekmakervrije kunstharsen, alsmede speciale pigmenten, vulstoffen en 

vezels. 

Bet is dus een soort pastavormige pleister:in een rauhfaser (ruwe vezel) 

struktuur. 

Belangrijkste kenmerk : 

een uitstekende hechting en camouflerende werking op een niet zeer egale 
I ondergrond. 

Daar we bier te maken hebben met lokalen en kamers voor het merendeel 

bestemd voor chronische patienten, die zich hebben te verzoenen met het 

vooruitzicht van een langdurig verblijf in het ziekenhuis, werd voorge

steld om per kamer telkens 1 muur te bekleden met behangpapier. 

Dit werd gekozen in harmonie met de overige bekledingsmaterialen (over

gordijnen, bedsprei, enz.) met de bedoeling een sfeer van huiselijkheid 

te scheppen waarin de patient zich behaaglijk opgenomen voelt. 

• -6-



3. PLAFONDAFWERKING. 

!~-~~!!~~~~!8 werd een verlaagd strokenplafond geplaatst •. 

Bet is samengesteld uit geluiddempende dekoratieve lamellen van dun 

plaatmateriaal. Deze worden vastgeklemd op draagrails. 

Bet geluiddempend effekt wordt verkregen door een glaswollaag die binnen 

in de stroken wordt aangebracht. 

De glaswolmatten worden op een laagje zwart zi:jdepapier gelegd teneinde 

bet eventueel neervallen van losse glasvezels te vermijden. 

Kenmerkende eigenschappen 

- aangename en goede geluidsabsorptie 

- \grote duurzaamheid, zonder enig onderhoud .· 

- mogelijkheid om lichtarmaturen al dan niet in te werken 
_ ..... 

!~~E~-~!!~!~~th werden de plafonds op dezelfde manier als de wanden 

afgewerkt, t~t.z. met struktuurverf. 

• -7-



4. KLEUREN. 

Nadat de materialenkeuze in grote mate vastligt, kan men pas overgaan 

tot de kleurkeuze hiervan. · 

Hierin proberen we tegemoet te komen aan de universele behoefte aan 

schoonheid en komfort. 

Een paar aspekten van de kleur dienen in aanmerking genomen te worden 

alvorens over te gaan tot een beslissing. 

- het fysiologisch aspekt : het juist afstemmen van de helderheid ten

einde een comfortabel "zien" mogelijk te maken en oogvermoeidheid en 

indirekt ook algemene lichaamsvermoeidheid te vermijden. 

- het psychologisch aspekt : door de kleuren zodanig af te stemmen dat 

ze ertoe bijdragen om een herstelbevorderende psychologische sfeer te ... ~ 
scheppen. 

Bier gaat het dan vooral over de kleurtoon en de verdeling hiervan in 

stimulerende of kalmerende kleuren. 

Dit aspekt van de kleur kan natuurlijk niet op heel nauwkeurige wijze 

benaderd worden, omdat de psychologische onderzoeken op dit terrein 

nog verzwakt worden door tegenstrijdigheden of beinvloed door allerlei 

ongekende faktoren. 

- het esthetisch aspekt : de kleuren zodanig proberen te kombineren, 

dat ze in staat zijn te voldoen aan de schoonheidsbehoefte van een zo 

groot mogelijk percentage van de mensen. 

Kortweg het doel is hier vooral een harmonisch geheel te maken met 

het oog op. he.t scheppen van een rustige sfeer, waarin voorw.aarden aan

wezig zijn ter ondersteuning van het herstel van de patienten. 
;. 

-k-
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- Voor de ziekenkamers dienen grote belderbeidskontrasten vermeden te 

worden. Hier komt bet dan ook weer in de eerste plaats aan op bet 

scheppen van rust en een weldadig aansprekende sfeer. 

In de daglokalen proberen een sfeer van huiselijkbeid te bekomen .doo.r 

een gematigd warme kleurenkombinatie toe te passen. De keuze van zo 

komfortabel mogelijk los meubilair afwisselend met bier en daar een 

plantenbak helpen mee om die sfeer te scheppen, ~aarin de reeds her-

stellende patienten zich wat bebaaglijker kunnen voelen. · '' 

- Voor de geschilderde deuren werden in totaal slecbts 4 a 5 verscbillen

de kleuren toegepast. 

De opsplintsing gebeurde als volgt : 

- beige : voor al de bezoek- en patientengerichte deuren 

. ·,,, 

eveneens voor de cirkulatiedeuren {in St. Elisabeth Mecbelen) 

In Pellenberg werd voor de cirkulatiedeuren een harde kunststofaf

werking voorzien in kakikleur. Deze kleur vindt men terug inver

schillende details van de afwerking van bet gebouw vb. i.n de werk

tabletten, vernstertabletten, klaptafeltjes in de ziekenkamers, enz. 

De ziekenkamerdeuren werden bekleed met een PVC (idem vloerbekleding). 

-bruin : voor de dienstlokalen, t.t.z. al de deuren van de lokalen 

welke in principe alleen toegankelijk Z.1Jn voor bet personeel van· bet 

ziekenhuis en voor patienten onder begeleiding. 

groen : enkel voor de deuren van noodtrappen en nooduitgangen. 

- ~eel : voor de deuren van sanitairen en in Pellenberg ook ~oor de 

liftdeuren. Omdat deze deuren niet veelvuldig voorkomen leggen ze 

hier en daar een warm aksent in de gangen. 

Deze kleurkeuze client niet strikt bescbouwd te worden als een kleurenkode 

per lokaaltoewijzing. Van louter funktionele kleuren is bier ook geen 

sprake (bebalve dan de groene deuren voor de nooduitgangen). Immers een 

patient of bezoeker die VOdr bet'eerst net ziel<.etibu"is b"etreedt gaat de' 

betekenis hierachter niet direkt vatten. 

Het gaat hem bier meer om de bijdrage tot bet bereiken van een harmoniscb 

geheel en een rustige sfeer. 

-9-
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- Verder.heeft het ziekenhuis ook in beperkte mate behoefte aan tentoon

gestelde kunstzin. De introduktie van kunst in het ziekenhuis kan een 

steun betekenen voor het moreel van patienten en personeel. 

Goede reprodukties _van erkende kunstwerken verdienen de voorkeur boven 

onbeduidende originelen, omdat ze een grotere aantrekkingskracht uit

oefenen op al de lagen van de bevolking. 

Het kunnen aanknopingspunten worden voor gedachtenwisselingen of nist

punten voor de dwalende blik van sommige patienten. 

~ieuwe patienten kunnen :hun eventuele eerste beklemming overwinnen door 

in de schilderijen vlu~htplaatsen te zoeken voor hun gedachten en gevoe

lens.. D~arom zouden de tentoongestelde werken een direkte uitdrukkings

kracnt moeten bezitten en zodoende geen geestelijke.~inspanning vergen 

-~· en.:gemakkelijk verstaanbaar zijn. 



5. GORDIJNEN. 

Daar overgordijnen, door de aard van de materie en de vertikale positie 

waarin ze zich bevinden, bij eventuele brand, een zeer geschikte ver

spreidingsmogelijkheid van vlan:men vormen, dient men hiervoor -een keuze ' 

te maken tussen zelfdovende PVC weefsels. 

Hiervoor bestaan verschillende kwaliteiten die ruimschoots beantwoorden 

aan de brandveiligheid. 

Naast die permanente onontvlambaarheid dient er ook op gelet: dat de stof

fen kleur- en lichtecbt zijn, krimpvrij, kreukberstellend en motvrij. 

-11-



' 6. BEWEGWIJZERING. 

Bewegwijzering kan bijdragen tot de aanpasbaarheid van bet gebouw aan 

de bezoekers en de bewoners. 

Bet vormt een belangrijk middel om een gebouw optimaal te laten funktio

neren en plezierig te kunnen ervaren. 

Een p·assend bewegwijizedngssys.teem moet "duidelijk" zijn, voor bet eigen 

personeel zozeer als voor de buitenstaanders, zodat een gevoel van on

zekerheid en verwarring vermeden wordt. 

De vormgeving van de borden moet weloverwogen zijn. De informatie mag 

immers niet in konflikt komen met de inrichting van bet ziekenhuis. 

De borden moeten natuurlijk goed opmerkbaar zijn, onmiddellijk zicht

baar en begrijpbaar, voorzien van een passende lettersoort en een goed 

kontrast om optimale leesbaarheid te bekomen. (vb. wit op donkere achter

grond). 

Ze dienen ook eenvoudig te veranderen zijn, zonder hog~ kosten of schade 

aan de inrichting van bet gebouw. 

De gebruikte pictogrammen moeten, uiteraard zonder tekst, eveneens dui

delijk zijn. 

Een van de laatste tendenzen omtrent signalisatie is aan iedere unit een 

andere kleur te geven en.de patient een routekaart te overhandigen, die 
~ .. · 

dezelfde kleur heeft als de uni~ waar bij naar toe moet. 

Er valt niet te twijfelen dat hij op deze manier gemakkelijk zijn weg 

zal vinden. 
\ 

Doch, bier sluipt mogelijk bet gevaar om tot een niet geslaagde kleur

kombinatie te komen en zodoende een onrustige sfeer te scheppen. 

Er zijn namelijk niet zo heel veel kleuren die gemakkelijk :t<e harmoniseren 

zijn met de kleuren van bestaande elementen waarin we voor de kleurkeuze 

entgszinsbeperkt zijn. Op die manier zou bet interieur storend kunnen 

werken op de herstellenden. 

Indien de wanden tamelijk neutraal gehouden worden, kunnen de bewegwij

zeringsborden eventueel nog in verschillende kleuren voorzien worden. 

-12-
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BIJLAGE 

Inkom A.Z. Pellenberg 

Deze inkomhall heeft niet bet karakter van een grote wachthall; de gedeel

telijke bekleding van de wanden met donkerbruin vast tapijt heeft hiertoe 

bijgedragen. 

De hall dient trouwens enkel als toegang tot de verschillende diensten of 

afdelingen. 

Daarom ook werd de informatiedesk centraal ingeplant. Deze desk, zoals 

J;r~uwens ,<lL~~ oyerige_desken ir1 het .. ziekenhuis, werd ontworpen op werk=: 

tafelhoogte. ,De reden hiervoor was, bet de niet ambulante patienten wat 

eenvoudiger te maken, hetgeen door de ambulante patienten zeker niet als 

storend zal aanvaard worden. 

Het werkvlak is·:; afgewerkt met hardplastiek, zoals ook de binnenkant 

van de desk. De voorzijde is bekleed met hetzelfde donkerbruine vast

tapijt van de wanden. 

Inschrijfbalie en wachthoeken : 

Hier werd een grotere ruimte voorzien, omdat meerdere mensen tegelijk moe

ten kunnen geholpen worden. 

In de wachthoek hiervan, zoals trouwens ook in al de andere wachthoeken 

_bet geval is~ werd als los meubilair gebruik gemaakt van donkerbruine 

schelpen in polyamide, in groep gemonteerd op dwarsbalken, bier en daar 

~ .. , .... , .. " ... "' · .·.onde:r;broken door een tafeltje of ·plantenbak. · "'""''--·- -~ .:::-. '--· 

I ' . ~ .~! 

De zit, en op sommige plaatsen ook de rug, fs bekleed met een dralon kus

sen, oranje of beige van kleur. 

De kuipjes vereisen weinig onderhoud, ze zijn antistatisch en onontvlamr 
baar. AUl....S '·.. -~ .:.. ·- -lJrt.,.,, ... 

De groepopstelling van de zitelementen werd vooral gekozen omdat de wacht

hoeken nogal gemakkelijk gekenmerkt worden door wanorde. Dit zal door · 

deze groepering niet in de hand gewerkt worden. Trouwens netjes opgestel-

"''-"'""'""- -'~"" ......... cie .. zitjes .. Eijn--voer·-een~groot gedeelte~van -het··publi:ek~meer·uitn88i~ena""""-,.,.. """"·"·"' 

om plaats in te nemen, dan een rommelige warboel van losse stoelen. 
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BIJLAGE 1.2 

Daglokalen. 

Hier werd ernaar gestreefd om er geen deprimerende kamertjes van te 

maken, zoals dat vroeger veelal bet geval was met de zo gebeten . 

"konversatiezaaltjes" • 
;, 

Aan de berstellenden worden bier verscbillende mogelijkheden geboden. 

Zekunnen via de ~rote ramenwand genieten van de natuur en bet buiten

gebeuren; ze kunnen bier lezen, TV kijken, kaarten of doodeenvoudig 

konverseren met mede-patienten. 

Hiervoor werd langs de ene zijde van bet lokaal gekozen voor dezelfde 

komfortabele zitkuipjes als in de wachthoeken, eveneens opgesteld in 

groep en afgewisseld met tafeltjes en plantenbakken. Langs de andere 

zijde staan losse stoelen aan bogere tafels. 

De patienten en eventueel hun bezoekers zijn bier ook niet volledig af

gesloten van bet binnengebeuren. Ze zitten als bet ware in .ceen verbre

ding van de gang. 

Er is wel nog een bouten claustra ontworpen, die spijtig genoeg nog niet 

.geplaatst werd, om een gedeeltelijke visuele scheiding te bekomen tussen 

gang en daglokaal. 

\ 

; 



EEN METHODIEK VOOR DE EVALUATIE VAN BESTAANDE GEBOUWEN 

RET BEPALEN VAN PRIORITEITEN 

1. Probleemste1ling. 

2. Gegevens die ten grondslag liggen aan de studie van de evaluatie 
wie moet wat leveren ? 

3. Schema van de werkwijze 

- Vlugge globale evaluatie 
- Meer doorgedreven evaluatie verschillende stappen 

4. Vlugge globale evaluatie 

5. Doorgedreven evaluatie : verschillende stadia van de evaluatie 
·, 

5.1 Fysisch- oppervlakte analyse 
- onderzoek van de gebouwen : 

• funtioneel ten opzichte van het geheel 
• naar de bouwbestanddelen toe 
• volgens hun toestand 

- evaluatie van nog bruikbare uitrusting 

5.2 Financieel - kostenramingen : 
• vergelijking vernieuwbouw - nieuwbouw 
• kostenraming 

6. Prioriteiten die moeten leiden naar een beslissing 

7. Voor- en nadelen van de methode 

8. Slotbeschouwingen 

I 
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Vervolmakingscyclus voor Beleid van 
Gezondheidsinstellingen 1979-80 
Cursus DOSSIER VERNIEUWBOUW 

Een methodiek voor de evaluatie van bestaande 
gebouw~n. Een bepalen van prioriteiten. 

J. MAES 

Het bier gestelde probleem : gaat men verbouwen of nieuw bouwen, vormt een 
zware uitdaging voor de architekt en de ingenieur die belast worden met bet 
uitbrengen van een advies op grond van evaluaties. . 
Deze uitdaging kan vele architekten afschrikken omwille van de hoge moeilijk
beidsgraad van de opdracht en ook omdat ze het risiko lopen zekere verwachtingen 
in frustraties te zien omslaan wanneer de bereikte resultaten nu niet precies 
overeenstemmen met wat ze van de opdracbt badden verwacht. 

Het is ook zo dat de werkwijze heel vat moeilijker is dan die vereist voor bet 
opstellen van een gloednieuw ontwerp. 

Bet dilemma waarvoor de architekt zich geplaatst ziet is bet volgende : 

J. in geweten zal hij zoveel mogelijk van bet bestaande trachten te behouden, 
ten koste van een - veel moeilijker op te vatten - nieuw schema. 

2. indien bij minder of geen rekening boudt met de beperkingen van de huidige 
toestand en een perfekt schema opstelt voor de vernieuwing zal hij vlug 
vaststellen dat dit niet is uit te voeren. 

l. PROBLEEMSTELLING 

Wat wordt er aan de architekt gevraagd ? 

I) De bestaande toestand te evalueren teneinde zoveel mogelijk van bet 
bestaande te berbruiken. 

2) Een ontwerp op te stellen van vernieuwing die rekening houdt met de 
konklusies van zij~ evaluatie. 

In bet eerste deel van zijn opdracht zal bij dua nagaan ~ vernieuwing 
aogelijk is, in bet tweede deel ~ die vernieuwing moet gebeuren. 

Er wordt dus verwacht dat de architekt niet alleen een bandig ontwerper 
is, maar ook de nodige ervaring en keunis bezit om de evaluaties te ver
richten zonder teveel risiko. 

Hij moet : I. onderlegd zijn 
2. onpartijdig en juist kunnen oordelen 
3. op de hoogte zijn van moderne konatruktiemethodes 
4. degelijke kostenramingen kunnen verrichten 

en zicb omringen met alle nodige experten. 
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2. GEGEVENS DIE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN DE STUDIE VAN DE EVALUATIE 

Volgende vragen rijzen vooreerst op : 

I) Welke zijn de bestaande ruimtetekorten ? 

- 2 -

2) Welke zijn de vereiste ruimten in funktie van de nieuwe bestemming ? 
3) Welke is de beste uitbreidingsrichting ? 
4) Is er meer terrein vereist, en hoeveel ? 
5) Kan de bestaande bouw verder gebruikt worden ? 
6) Is het niet bet~r elders nieuwbouw op te richten ? 
7) Hoe kan het ziekenhuis verder werken gedurende de vernieuwing ? 
8) Wat ~al dat allemaal kosten.? 

Alvorens hierop te kunnen antwoorden, moeten de essentiele gegevens van 
de bestaande inrichting worden nagegaan, waaronder : 

-de terreinoppervlakte (fig.l) 
-de ouderdom, eventueel herkomst, vanlde gebouwen (fig.2) 
- de oppervlakte van de gebouwen (fig.3) 
- bet aantal bedden (fig.4) 
- de schikking van de diensten in het gebouw (fig.5) 
- brandbeveiligings- en veiligheidsvoorzieningen. 

Volgende gegevens kunnen alvast, in de meeste gevallen, door bet ziekenhuis 
ter beschikking gesteld worden van de arcbitekt : 

- ligginsplan, plan van het terrein 
- de meest recente bouwplannen, met aanduiding of ze nog met de werkelijkbeid 

overeensteumen 
- bet huidige gebruik van de ruimte in de verscbillende diensten 
- ouderdom van de gebouwen 
- lijst van de bedden per eenheid en van de verschillende diensten 
- toestand'van de gebouwen t.t.z. zaken die zijn opgevallen bij het gebruik 
- mening over de werking van de diensten 
- brandweer en vieligheiaarapporten 
- kriteria die men wenst te hanteren voor sommdge evaluaties. 

Er wordt ook verondersteld dat een ontwerp van programma voor de vernieuwing 
bestaat dit om sommige evaluaties door vergelijking te kunnen verrichten. 

3. SCHEMA VAN DE WERKWIJZE 

Pas nu kan begonnen worden met een eigenlijke evaluatie. 
Over bet algemeen wordt te werk gegaan volgens dit schema 

J) Opstellen van een vlugge globale evaluatie, die moet uitmaken, op grond 
van klare, eenvoudige, onweerlegbare criteria of : 
.• het gebouw ala afgeschreven en niet meer bruikbaar moet worden beschouwd, 
• ofwel bet voorwerp kan uitmaken van een verdere evaluatie met de bedoe

ling aan vernieuwbouw te gaan doen. 

2) Overgaan tot een verdere evaluatie,·die de volgende verrichtingen veronder
litelt : 
• bereltenen van de bruto vloeroppervlaltte'van eike bestaande dienst 
• het gewenste aantal m2 per bed voor elke dienst vaatleggen · 
• daaruit de oppervlakte afleiden die vereist ia voor ellte dienat in het 

vernieuvde gebouw 
• op die manier bepalen wellte oppervlakten teveel of te weinig voorhanden 

zijn in bet bestaande ziekenhuia en eventuele terreinuitbreiding ramen 
• de ataat van de gebouwenelementen nagaan 
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• de mecbanische, elektrische en veiligheidsuitrusting evalueren 
(deze belangrijke evaluatie hoeft slechts te geschieden wanneer de voor
gaande uitwijzen dat tot vernieuwing kan worden overgegaan) 

• eventueel evaluatie van nog bruikbare uitrusting (mediscbe en andere) 
• raming van de kostprijs van nieuwbouw, vernieuwbouw en uitrusting 
• berekening van de kostprijs van een nieuw gebouw op een ander terrein 
• vergelijking tussen de kosten van nieuwbouw of vernieuwbouw 

beslissen over nieuwbouw of vernieuwbouw en aanbevelingen opstellen. 

De hier.bescbreven fasen van het onderzoek volgen elkaar in logische orde op, 
maar beinvloeden elkaar. 
Daarom is het noodzakelijk de gevolgen van elk·oordeel na evaluatie te teet
sen aan de andere evaluaties. Dat toetsen kan aanleiding geven tot een 
tweede of zelfs derde evaluatie van sommige elementen die voorafgingen. 
Aileen door een dergelijke manier van vergelijken, wikken en wegen van voor
gaande en volgende resultaten kan een geldig eindbesluit worden verwacht. 
Uiteindelijk zal de beslissing over wat moet gebeuren een samensmelten 
zijn van zorgvuldige analyses en wel overwogen oordelen. 
En de kwaliteit van het resultaat zal afhankelijk zijn van de zorg waar
mee elke faktor zal bestudeerd worden. 

Laat ons nu nader ingaan op de verschillende fasen van het onderzoek om 
een werkwijze op te sporen die op basis van eenvoudige regels en tabellen 
een deeelijke evaluatie van bestaande gebouwen mogelijk maakt. 
Hiervoor hernemen wij de punten die werden vermeld in het voorgaand werk
schema. 

4. VLUGGE GLOBALE EVALUATIE 

Op grond van eenvoudige, onweerlegbare faktoren kan men soma vrij vlug 
tot een definitief besluit komen. 

- Het gebouw kan verouderd zijn (wat niet hetzelfde is als aftakeling):: 
in perfekte staat ver~eren maar helemaal niet beantwoorden aan de huidige 
eisen en ook niet omvormbaar blijken. Het kan,. door de macht der gewoonte, 
nog waardevol lijken voor de gebruikers en de architek~ zal veel overtuigings
kracht moeten gebruiken en sterke bewijsvoering moeten aanbrengen om de 
gebruikers te overtuigen van noodzakelijke afbraak. 

- Daarentegen kan een schijnbaar afgetakeld gebouw ruim het opknappen waard 
zijn doordat bet een perfekt gestruktureerd schema vertoont. 

-De oppervlakte van het terrein kan ook een dusdanig$lement uitmaken dat 
aan vernieuwbouw in funktie van bet nieuw programma niet kan gedacht worden. 

- Funktioneel kan het geheel een dergelijke warboel zijn dat er duidelijk aan 
geen degelijke vernieuwing te denken valt. 

S. DOORGEDREVEN EV ALUATIE 

- Welke mogelijke resultaten kunnen er voortvloeien uit een fysische evaluatie? 

1. Ze valt negatief uit : dan gaat men over tot nieuwbouw, ofwel op bet 
'terrein ala bet volstaat, ofwel op een nieuw terrein. 

2. Ze levert twijfels op : men gaat over naar de financiele evaluatie met 
opstellen van de vergelijking vernieuwbouw-nieuwbouw. 
De konklusie wordt negatief (zie hierboven I) of ze geeft een positief 

·resultaat. 

3. De uitkomst is positief : men atelt eveneens de financiele evaluatie op 
met vergelijking en komt tot een poaitief resultaat : vernieuwbouw, of 
tot een negatief resultaat: nieuwbouw. Een tweede analyse moet dan.uit
wijzen of die nieuwbouw op het bestaande of op een nieuw terrein zal ge
beuren. 
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- Voor wat soort gebouwen gaat men zich bevinden en hoe gaat men evalueren ? 

I. Gebouwen van zelfde ou'derdom en konstruktie : men evalueert eenvoudig 
over bet gebeel met dezelfde maatstaven. 

2. Komplex van verscbillende gebaUwen van verscbillende ouderdom en kon
struktie maar waarin telkens gebele diensten zijn gelokaliseerd : men 
evalueert per gebouw volgens specifieke maatstaven. 

3. Komplex van verscbillende gebouwen van verschillende ouderdom en kon
struktie waarin de diensten over meerdere gebouwen zijn verspreid :.in 
dat geval evalueert men : voor de bouwbestanddelen per gebouw 

• voor de funktie, per dienst zonder rekening 
te bouden met de spreiding over verscbillende 
gebouwen. 

5.1 Nu gaan we over naar de fysiscbe evaluatie zelf en bebandelen 

~~!~!_2££~!!!!~!~-!~!!l!~· 
Deze moet worden uitgevoerd, niet alleen om een eventueel tekort 
aan oppervlakte vast te stellen (fig. 6) maar eveneens omdat 
I) de verbouding bruto-netto vrij algemeen ongunstig uitvalt bij 

vernieuwbouw t.o.v. nieuwbouw : 1/30 voor 55/45 
2) de toegankelijkbeid tot bet terrein en de gebouwen moet gevrij

waard blijven en zelfs dikwijls verbeterd 
3) over bet algemeen bij gebrek aan voldoende parkeerruimte de om

liggende straten worden "volgeparkeerd" 
4) de mogelijkbeden van een nog verder reikende uitbreiding of ver

bouwing in de toekomst moeten overwogen worden en voorgelegd aan 
de veran~oordelijken. 

Fig. 6. geeft een voorbeeld van oppervlakte analyse. 

2;l;£_QE~~!!~~!-Y!E-~~-S!~~~~~ 
5.1.2.~ Funktioneel ten opzicbte van bet gebeel. 

Per dienst wordt een beoordeling in cijferwaarde aangelegd, in . 
funktie van 5 verscbillende faktoren. De ingevulde cijfers bebben 
betrekking op een bypotbetiscb voorbeeld (fig. 7). De som ervan 
geeft bet eindbeoordelingscijfer. Elke dienst op die· manier be
oordeeld krijgt een cijfer (fig.8). 
Dit cijfer wordt vermenigvuldigd met zijn procentueel oppervlakte
deel in elk gebouw.waar bij zicb bevindt. 
Bet funktioneel waardecijfer van bet bescbouwde gebouw is samen
gesteld uit de som van de cijfers van alle diensten die erin voor
komen (fig.~). 

5.1.2.2 Naar de bouwbestanddelen toe. 

Per gebouw worden beoordelingen gemaakt volgens de vereisten van 6 
faktoren. De beoordelingskriteria slaan op : 
- vereiste struktuur op basis van de toestand van en de ervaring 

met bet bestaande ziekenhuis. 
- vereiste draagvermogen volgens de geldende normen. 
- vereiste lawaaibeperking volgens de normen. 
- vereiste warmteisolatie volgens de normen. 

De som van alle beoordeling3cijfers geeft de eindbeoordeling van 
bet gebouw (fig.JO) en·wordt overgebracbt naar de grafiek (fig.9). 
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5.1.2.3 Volgens hun toestand. 

Per gebouw worden alle bouwelementen geevalueerd volgens de kriteria 
(fig. JJ) 
- eventuele schade aan ruw- en afbouw 
- schadegevallen en werkingsgraad van de technische uitrusting 
- beantwoorden aan de technische en elektrische voorschriften en 

aan bet arbeidsreglement· . 
- volledigheid van de technische uitrustingen 
-hygiene en algemeen uitzicht (ook estetisch), 
en de eindcijfers overgebracht naar grafiek fig.9. 

Wanneer evaluaties moeten gebeuren van elementen die niet voldoende zicht
baar zijn of waarvan men de minder goede staat alleen maar kan vermoeden, 
dient men een risikofaktor in te bouwen die zowel de eventuele positieve 
als negatieve beoordeling moet afzwakken. Dit geldt eveneens voor elementen 
waarvan blijkt dat de onderboudskosten buitensporig boog zijn of de onder
houdsbeurten dikwijls plaatsgrijpen. 

Slaat op uitrusting, meubilair, enz. Heeft geen invloed op de 
bealissing. Kan alleen een bulp zijn voor bet opstellen van de 
totale kostenraming van de vernieuwbouwoperatie. 

5.2 Financieel. 

De uiteenzetting over de noodzakelijke kostenvergelijking en raming 
van de totaaluitgave laat ik aan Ir. Konings over. 
Een ruwe stelregel wil dat wanneer de kostenraming voor vernieuwbouw 
80% bereikt van de som die nodig is voor nieuwbouw, men aan nieuwbouw 
kan denken. 

6. PRIORITEITEN DIE MOETEN LEIDEN TOT EEN BESLISSING 

- Wil men de eigen waarde van de evaluaties onderwerpen aan faktoren die 
er een ander gewicht zullen aan geven dan kan men spreken van bet 
scbeppen van zekere prioriteiten. 
Zo kan men verschillende faktoren inschakelen, als daar zijn : 

I) Opzoeken van specifieke gebreken van de diensten van een ziekenhuis. 
Deze gebreken kunnen op een analoge wijze geevalueerd worden als de 
gebouwen en de onderzocbte diensten ook voorzien worden van een be
oordelingscijfer. Een nota moet dan wel per geval dit cijfer staven. 

2) Opzoeken van specifieke gebreken van bet bouwbestand, in funktie van 
flexibilitei~, uitbreidingsmogelijkheden, voldoen aan de vereisten 
van de diensten. 

- Van elk element kan men nu ook bepalen welke prioriteiten men het wil 
verlenen : 

I) essentiele prioriteit 
2) bijkomstige prioriteit 

.3) bijzondere prioriteit, afhankelijk van bepaalde faktoren. 

- Het ia ook mogelijk een prioriteitsrangscbikking in te voeren, gebaseerd 
op 

J) onontbeerlijke voorzieningen 
2) noodzakelijke voorzieningen a. van een aub-standaard tot een mini~ 

etandaard te komen 
3) gewenste voorzieningen om van een mini~atandaard tot een voorop

• gestelde atandaard te geraken. 
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De historische waarde van sommige gebouwen kan natuurlijk een bijzondere 
prioriteit uitmaken en een beslissing beinvloeden. 

7. VOOR- EN NADELEN VAN DE METHODE 

- Voordelen : 

- De evaluaties blijken dikwijls al een goede basis te verschaffen voor 
bet opstellen van de eerste planschema' ~;. · 

- Ze schakelen oak grotendeels verrassingen uit op financieel gebied bij 
bet uitwerken van het antwerp. 

- Ze hebben een klare blijk gegeven op bestaande toestanden waarvan men 
zich door de tijd of de sleur geen rekenschap meer gaf. 

- Het basisplan kan vlugger starten en bepaalde maatregelen in het 
proces van de vernieuwbouw kunnen zonder risiko voortijdig worden 
genomen. 

- De waarde ligt vooral in de relatieve eenvoud van de methode en 
een behoorlijke betrouwbaarheid. 

- Nadelen : 

- Een evaluatie veronderstelt een raming en een oordeel, die menselijk 
onderbevig zijn aan vergissingen. De ervaring wijst nochtans uit 
dat de positieve en negatieve onnauwkeurigbeden mekaar uiteindelijk 
opbeffen. 

- De methode houdt bet gevaar in dat men soms neiging heeft om te ver 
in detaillering door te dringen, wat nochtans : 
I) bet werk nodeloos lang maakt 
2) een onoverzicbtelijk resultaat oplevert 
3) aarzeling kan verwekken bij bet vellen van een oordeel. 

- De methode dwingt de gebruiker ervan in ruime mate af te zien van 
schema's en plannen, iets wat in principe een tegennatuurlijke doening 
is voor een arcbitekt en een ingenieur. Maar dat past nu eenmaal bij 
de methode. 

8. SLOTBESCBOUWINGEN 

J. De uiteengezette werkwijze geldt aileen voor normale gebouwen. 
Speciale konstrukties vergen speciale methodes, die men volgens bet 
geval zal moeten vastleggen. 

2. Grote regel: op elk punt van de evaluatie waar een keuze moet gemaakt 
worden tussen·een beslissend oordeel en een meer gedetailleerde analyse, 
wordt in de praktijk bet oordeel als meest verantwoord en ook ekonomis~her 
ervaren. 

3. Welk team wordt best aangesteld : 
- architekt, liefst toekomstig ontwerper 
- ingenieur voor de evaluatie van de uitrustingen. 

4·. Welke tijd hebben die mensen nodig ? 
In Chicago uitgevoerde evaluaties op tientallen ziekenbuizen brachten 
een bet licht dat voor een groot ziekenhuis 6 mandagen architekt en 
3 mandagen ingenieur voldoende bleken. Voor een klein ziekenbuis wordt 
dat : 3 mandagen architekt en 2 mandagen ingenieur. 
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0 P P E R V L A K T E V E R G E L I J K I N G I N M2 B R U T 0 

bestaande gewenste m2 
diensten m2 m2/bed totaal verschil 

J • Verpleegeenheden 6.696 27,90 8.872 -2. I 76 

2. Vertikale circulatie 1.685 5,00 1.590 + 95 

3. Medische diensten 2.276 18,20 5.788 -3.512 

3.01 Klinisch operatiekwartier 720 2,80 890 

3.02 Verloskwartier 210 I, I 0 350 

3.03 Radiografie 270 2,00 636 
3.05 Laboratoria 165 1,50 477 

3.06 Centrale sterilisatie 150 0,60 191 - 3.07 Apoteek 186 1 '25 398 
( 3.08 Funktiemetingen 165 2,00 636 

3.09 Therapieen 238 2,00 636 

3. I 0 Mortuarium 84 0,60 191 

3.JJ Spreekuurafdeling 3,50 1.113 

3. 12 Urgentie 88 0,85 270 
4. Algemene diensten 3.296 15,80 5.024 - J. 728 
5. Personeelslogement 347 0,60 J 91 + 156 

-·--,--
-7.265 

fig.6 



GEBOUWFUNK.TIE 

J. Ligging van de dienst t.o.v. 
het ziekenhuis 

2. Ligging van de dienst t.o.v. 
zijn zone 

3. Ligging van de lokalen t.o.v. 
de dienst 

4. Heeft de dienst de vereiste 
ruimte t.o.v. programma 

s. Ligging van de dienst t.o.v. 
storende faktoren 

fig.7 

+ vernieuwing mogelijk 
o vernieuwing beperkt mogelijk 
- vernieuwing niet mogelijk 

+ vernieuwing mogelijk 
0 vernieuwing beperkt mogelijk 
- vernieuwing niet mogelijk 

+ vernieuwing mogelijk 
o vernieuwing beperkt mogelijk 
- vernieuwing niet mogelijk 

+ ruimten beantwoorden 
o ruimten beantwoorden gedeeltelijk 
- ruimten beantwoorden niet 

+ geen hinder 
o beperkte hinder 

hinder 

punt en 

-1 

-1 

-1 

-I 

+1 

belangrijk- beoordelin; 
he ids 
faktor 

l3 -13 

20 -20 

27 -27 

33 -33 

7 + 7 

100 ~ 86 
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.BOUWBESTAND 

Konstruktiesysteem i.f.v. + flexibiliteit mogelijk 
gebruiksflexibiliteit 0 flexibiliteft beperkt mogelijk 

- geen flexibiliteit 

Uitrusting i.f.v. flexibele + flexibili tei t niet beinvloed 
plansehikking 0 flexibiliteit gedeeltelijk beinvloed 

- geen flexibiliteit 

Uitbreidingsmogelijkheid i.f.v. + uitbreiding mogelijk 
eireulatiepatroon 0 uitbreiding beperkt mogelijk 

- geen uitbreiding mogelijk 

Draagvermogen ruwbouw voor + draagvermogen volstaat 
vereiste belasting ·o draagvermogen niet bewezen 

- draagvermogen volstaat niet 

Geluidsisolatie + stemt overeen met norm 
0 stemt gedeeltelijk overeen 

stemt nie t overeen met norm 

Warmteisolatie + stemt overeen met norm 
0 stemt gedeeltelijk overeen 
- stemt niet overeen met norm 

fig.10 

punt en 
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0 

+J 
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belangrijk- beoordeling 
he ids 
faktor 

~5 0 

14 0 

23 0 

23 0 

9 +9 

6 +6 

+15 



STAAT DER GEBOUWEN 

+ moeten niet vernieuwd worden 

0 moe ten gedeel telijk vernieuwd 

- moeten vernieuwd 

punt en belangrijk- beoordeling 
he ids 
faktor 

I . Funderingen +1 9 9 

2. Dragende struktuur - muren +1 8 8 

- 3. Dragende dakkonstruktie +1 7 7 
; 4. Niet dragende gevels 0 6 0 ,..,., 

5. Niet dragende binnenwanden +I 4 4 

6. Niet dragende dakvlakken -1 5 -5 
7. Riolering 0 4 0 
8. Binnenwandvlakken 0 3 0 
9. Plafondvlakken +) 2 2 

J o. Ramen -I 5 -5 
II. Deuren -I 4 ··4 
12. Vloeren +1 5 5 
13. Sanitair +I 4 4 
14. Ingebouwde uitrusting -I 4 -4 
15. Water 0 5 0 e 16. c.v. 0 5 0 
17. Gas -1 I -J 

18. Elektriciteit -J 5 -5 
19. Telefonie 0 4 0 
20. Verluchting '-) 5 -5 
21 • Liften en transport +1 5 5 

+ 15 

fig.11 
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De fun~tionele ~spe~ten van vernieuwbouw 

Prof. Dr. Ir. Jan Delrue, architekt 

Inhoud van de lezing 
A. Typologie van bestaande ziekenhuizen 
B. Attitudes bij een volgende vernieuwbouw 
C. Analyse van een bestaande toestand 
D. Gevallen van functionele vernieuwbouw 

Na een periode van intense nieuwbouw in Vlaanderen, zoals trouwens in vele west
europese landen, is het stilaan wel duidelijk dat de tachtiger jaren zullen ge
kenmerkt zijn door vernieuwbouwactiviteiten. 
De gunstige zestiger en eerste zeventiger jaren hebben ons toegelaten,door een 
intense volgehouden bouwactiviteit,ons beddenaantal op te voeren. Ongetwijfeld 
is de beddendensiteit numeriek thans goed. Of wij de juiste soort bedden, of meer 
precies, "the right patient in the right bed" bereikt hebben, zal nog wel een tijd
je stof voor diskussie Z~Jn. 
Het is hoe dan ook een gelukkig toeval dat wij ons beddental bereikt hebben v66r 
de economische crisis. 
Deze crisis zal in de komende tien jaar wellicht nog scherp ingrijpen. De bouw
politiek - en meer bepaald de ziekenhuisbouw - zal in functie hiervan grondig 
moeten herzien worden. Het zou fout zijn hierop te reageren met een· bouwstop. 
De bouwkosten zelf zijn in de ziekenhuissektor in grote mate ondergeschikt aan de 
werkingskosten. Door een goed begrepen vernieuwbouwpolitiek meet het zelfs moge
lijk zijn, door meer functionele, veiliger en energiebesparende ziekenhuizen een 
relevante invloed op de werkingskosten van onze hospitalen uit te oefenen. 

~· 6Ypologie van bestaande ziekenhuizen 

Bij een synchroon bekijken van de vele bestaande ziekenhuisvormen, kan men wel 
eens de in~ruk hebben dat er nauwelijks enige systematiek steekt in de verschillende 
complexe bouwvormen. 
Nochtans is het bela~grijk, vooraleer een konkrete verbouwing Of een bouwplan op 
langere termijn te beslissen, een geed inzicht te hebben in de morfologie van het 
voorhanden zijnde ziekenhuis. 

Morfologie, zo zegt van Dale, is de leer van vorm en bouw der organismen. In deze 
kontekst beschouwen we het ziekenhuis als een ingewikkeld organ'isme, waarvan de 
bouwvorm ons iets vertelt over zijn wijze van funktioneren. 
Wanneer we ziekenhuisvormen diachroon, in een historische ontwikkeling, bestuderen 
kunnen we een duidelijke .evolutie onderkennen, die ens leert begrijpen hoe ons 
ziekenhuiscomplex is ontstaan, en hoe het zich situeert t.o.v. andere bouwvormen. 
Bovendien legt het een aantal eigenschappen bloot waarop we bij vernieuwbouw kun
nen inspelen. Heel wat oudere ziekenhuisconcepten kunnen door goed gekozen bouw
kundige ingrepen op een soms verbazende wijze weer aansluiten bij de recentste 
bouwtendens. 

In de literatuur bestaat in de laatste vijf jaar een opvallende activiteit van 
studies over historische ziekenhuisbouwvormen. Een der opmerkelijkste w~rken is 
zeker het boek van J. THOMPSON & G. GOLDIN "The Hospital, a social and architectural 
h~story". 



Een viertal grot.t: genE:-ra.t-1 P.~ ziju tc on1lerscheiden: 

a. bet vroeg-christelijk model · 

Reeds op bet concilie van Nicea (325) werd gesteld dat elke kathedraal-stad een 
hospitaal zou hebben. Ongetwijfeld is de arabische wereld in de 10e een 11e eeuw 
vooruit op West-Europa. De grote westerse caritas-traditie zal worden geschraagd 
door de kloosterorden. 
1150 Cluny II: de grote hall (infirmary Hall) 

Brugge Anger B€aune Tonnerre Rhodes 

1456 Milaan, Ospedale Maggiore (Filarete} 
Granada, Furtenbach 

Vanaf de veertiende eeuw zal door het opkomen van standen enerzijds en bet voor
komen van sterk besmettelijke ziekten een opsplitsing in kleinere afzonderlijke 
zalen en zelfs in private kamers beginnen. 
De koloniale periode (+ 1750) sluit deze generatie af met zeer grote hospitalen 
(Copenhagen, Vienna, Wurzburg). 

~ b. het paviljonaire ziekenhuis u 
Het welbekende paviljonaire ziekenhuis ontstaat vanuit 3 konsekutieve benaderingen: 
b.1. De brand van bet Hotel-Dieu (Parijs) 1772. 
Deze brand geeft aanleiding tot een wedstrijd waarbij totaal nieuwe concepten 
worden ontwikkeld: Panseron, Petit, Le Roy et Viel, Maret, Poyet, Tenon. 
In 1788 wordt in het 3° rapport van de "Commission de l'Hopital a l'Academieu 
bet plan van Poyet geconsacreerd: een omloopgang waarop de verpleegzalen vinger
vormig inhaken. 
De Franse revolutie (1789) zal de toepassing van deze idee uitsteilen tot ! 1850: 
St. Andre,Bordeaux 
St. Jean; Brussel 
Lariboisiere, Paris 

b.2. het militaire ziekenhuis 
De Krim-oorlog zou een bijzondere ervaring brengen. In Scutar.i (1854) werden 
gewonde soldaten verzorgd in een grote ka~erne met grote doorlopende zalen (2.500 
patienten). De mortality-rate was 42,7 %. Daar was Florence Nightingale werkzaam. 
Daarentegen werden in Renkioi ingevoerde prefab-paviljoenen als hospitaal gebruikt: 
bet sterftecijfer was er 3 % (2.200 patienten verspreid op tientallen losse barracks). 
Florence Nightingale zal,zich baserend op deze ervaring, een studiereis in Europa 
ondernemen (Lariboisiere, Vincennes, Dr. Tenon) waarna ze haar Notes on hospitals 
(1859) publiceert. Dit omvat instructies zowel voor bet massaplan als voor de 
ideale verpleegeenheid (the Nightingale ward). Vele ziekenhuizen nadien zijn hier
op gebaseerd: 
1860 St. Thomas, London I Herbert Hospital 1878 
1878 Stuyvenberg Antwerpen is een bijzondere variante 

Deze Krimervaring en de ideeen "Nightingale" worden in :de Amerikaanse purgeroorlog 
(1861) verder uitgetest. 

b.3. Het John Hopkins hospital 1875. 
Dit hospitaal luidt in feite het moderne hospitaal in omdat bier in het paviljo
naire schema de medische technologie haar intrede doet, samen met de opeenvolgende 
medische ontdekkingen: 
1844 Morphine, 1847 Chloroform 
1865 Asepsis, 1886 Sterilisatie 
1866 Bacterie (Pasteur) 
1882 Bacille (Koch) 
1895 R¢ntgen -----
1898 Pierre en Marie Curie 

operatieka:mers 
air-born infection 
laboratoria 
onderzoek 
therapie 

;.., 



Swnen met deze vluf',rc ontwikkeling evolueren de ideeen voor bet John HoJ,kinr. 
Huspi tal, bedoeld door Hopkins als een model en mogelijk gemaakt door zijn er.orme 
nalatenschap. 
Veel geneesheren ontwikkelen ideeen terzake (Folsom, Jones, Smith, Movies). Uit-

. eindelijk zijn bet de ideeen van Billings die planbepalend zijn (1885). 
In dit paviljonaire ziekenbuis verschijnen nieuwe departementen, een diversificatie 
van de nursing (private ward,isolatie, intensive). Het ziekenbed krijgt wielen 
en gaat bet circulatiepatroon bepalen: de patient moet voortaan naar diverse on
derzoeken en bebandelingen worden vervoerd. De scheiding verpleging-di&5tJr)~~-
therapie wordt een feit. · 
Eenbijzonder geval(hct eerste geventileerde hospitaal)is bet Belfast MemorialHJ~:pita~.1 

' ! 
c. De boogbouw trend, de internationale modellen. 

De negentiende eeuw, met zijn sterke verstedelijking tal in verschillende stappen 
vlug evolueren naar hoogbouwmodellen. Drie technische ontwikkelingen zullen deze 
trend stuwen: 
- staal en beton als nieuwe konstruktieve materialen 
- ontwikkeling van liften-mechanika 
- ontwikkeling van luchtconditioneringsapparatuur 
De belangrijkste namen of feiten hierbij zijn 
-Dr. Goldwater {0 1873-1942) : 1910 T shape ward (liften!) 

- 1910 Rigs-ward (Denemarken) 

1924 Pleidooi voor flexibiliteit 
1925 Kritiek op te boge bouw 
1929 Horizontale & vertikale groeperingen 
1935 Goldwater-memorial hospital 

1.600 bedden, 4 niveaus 

7-voet tussenschotten, bed parallel met gevel 
Dit idee zal in Engeland verschijnen t.g.v. de wedstrijd voor bet Scarborough 
hospital {Schotland) en verder evolueren naar bet nog steeds aktuele "open-ward" 
idee. 

· 1918 Stevens, arch.: "the american hospital in the 20th century". 

- 1935 Cederstr~m-Lindgren: de verpleegeenheid (Zweden). 

1935 bet Beaujon hospital (Frankrijk) 

Na de oorlog (1945-1965) ontstaan klassieke basismodellen, gekenmerkt door hoog
bouw, air-conditioning 

- beddenhuis op podium (vb. Woluwe AZ) 
- beddenhuis naast technisch blok {vb. St. Jan Brugge). 

De functionele programma's worden sterk beheersd door de Amerikaanse Hill-Burton 
publicaties, o. a. : . 
1948 "Elements of the General hospitalstt. 
Deze modellen, van Amerikaanse & Skandinaafse oorsprong, beheersen tot 1965 alle 
nieuwbouwprojekten. Parallel daarmee echter zijn vele, zoniet de meeste zieken
buizen niet ineens geconcipieerd en gebouwd, maar fazegewijze gegroeid, veelal 
zonder een duidelijk lange-termijn beeld voor ogen. 
Deze schijnbaar vrij ordeloze hospitalen hebben vaak echter meer intrinsieke , 
kwaliteiten, of kunnen tenminste met enkele vernieuwbouwingrepen (partiele afbraak, ; 
invullingen, enz ••• ) relatief makkelijk ingeschakeld worden in de recentste trend: 

d. De compacte geintegreerde bouw (1965- •.• ). 

Onderwijl is de situatie bouwkundig sterk gewijzigd. 
1. Door een sterke differentiatie van medische diensten en verpleegtypes is de 

complexiteit sterk toegenomen. 



... 

2. Duor medisch-technische specialisatie is de onderlinge afhankelijkheid verhr.•ogd 
wat een geografische clustervorming van verwante diensten vergt. 

3. De verhoogde bouwkundige techniciteit stelt steeds scherper het probleem van 
bedrijfszekerheid en kwetsbaarheid. 

4. De-exponentiele groei der bouwkosten en de verhoogde eis tot flexibiliteit ver
wijst meer en meer naar een weldoordachte systeembouw. 

5. De verpleging evolueert meer en meer naar een patient-gerichte benadering. 
6. Pas recent is men de invloed van de bebouwde omgeving, de bouwschaal op het 

patientengedrag beginnen onderkennen. · 

Om deze nieuwe situatie op te vangen is zeer duidelijk een nieuw bouwtype, de · 
compacte geintegreer,de bouw, in de ziekenhuismorfologie verschenen, en dit vanuit 
verschillende benaderingen en in praktisch alle landen. 
Enkele kenmerken van dit nieuwe type zijn: 
a. Massaplannen geconcipieerd op heuristische circulatiepatronen, rastervormige 

open-eindige verkeersnetwerken die garant staan voor uitbreiding en ombouw 
(J. Weeks). 

b. Verpleegvloeren: integratie van meerdere verpleegeenheden per niveau {Greenwich). 
c. Inpassing in de ruimere bebouwde o~eving, architectonische wisselwerking met 

die omgeving (Oulu). 
d. Luchtbehandeling per functionele "modul" en dus meer aangepast en minder kwets

baar (Veterans hospitals). 
e. Grotere rol voor systeembouw { Best Buy) 

Dit nieuwe type is gekenmerkt door een relatief lage bouwhoogte, zelden of liefst 
niet boger dan 25 m. Aldus is voor grote delen van het ziekenhuis een natuurlijk 
passief klimaat best aanvaardbaar. 

Nu is het opvallend hoe veel fazegewijze gegroeide modellen op een meer spontane. 
wijze reeds vele kwaliteiten van dit nieuwe bouwtype insluiten of er tenminste 
een aanzet toe hebben: een weldoordachte ingreep (vervolledigen circulatie, bijpas, 
invulling, inbreiding, bijbouw} kan bier wonderen verrichten. 

Een speciale aandacht zal worden besteed aan de talrijke gebouwen met monument
waarde: heel wat bouwvolumina van onze vooral oudere ziekenhuizen behoren tot ons 
nationale bouwpatrimonium. Dit zal bij vernieuwbouw met de nodige schroom en bet 

~ nodige inzicht worden benaderd. 

Samenvatting: 

Het Hotel-Dieu type 

Het paviljonaire ziekenhuis 

Internationale hoogbouw
modellen 

Fazegewijze gegroeide 
mod ellen 

De compacte geintegreerde bouw 



B. Attitudes bij een volgende vernieuwbouw 

' 1', 

Onmiskenbaar is er in ziekenhuisbouwmiddens, zowel de ziekenhuisdirecties als de 
ontwerpers, een zekere malaise te bespeuren. Na de golf van nieuwbouwprojekten is. 
iedereen, verrast door een samenloop van economische crisis en nieuwe inzichten, 
thans enigszins gedesorienteerd: 

wat mag beleidsmatig nog verwacht worden? 
- hoe scherp zal de crisis ingrijpen? 
- hebben oudere instellingen de ''gouden periode'' aan hun neus zien voorbijgaan? 
- hoe duur is vernieuwbouw wel en halen we deze moeilijk voorspelbare kosten? 

Loont het de moeite? 

Ik geloof dat tegen deze begrijpelijke verwarring mag en moet gereageerd word~n~ 
en dat minstens vier attitudes t.o.v. verdere vernieuwbouw kunnen worden aanbe
volen: 

a. Tegen defaitisme:.veel oudere instellingen vertonen na vernieuwbouw een verras
sende vitaliteit, waarbij ze vaak met het nabije nieuw ziekenhuis in een gezonde 
competitie kunnen treden. 

b. Oudere constructies vertrekken veelal met goede kansen: 
oude constructies zijn vaak degelijke constructies 

- het onderliggende verkeerspatroon is vaak een bruikbaar uitgangspunt 
de vloerhoogte is veelal royaal en daardoor bruikbaar ~oor grate ingrepen 

c. Oudere kompleksen beschikken uit normatief oogpunt (70 m /bed) over een grate 
oppervlaktereserve die bij vernieuwbouw in een meer gespecialiseerde richting 
kunnen worden ingezet. 

d. Uw volgende vernieuwbouw is niet uw laatste ingreep: vertrek steeds van een 
langere termijnplanning. Zet de toekomst niet schaakm.at door een eerste haas
tige vernieuwbouw. 

C. Analyse van een bestaande toestand 

Ret sukses van een vernieuwbouw hangt in de hoogste mate a:f van een goed inzicht 
in alle kwaliteiten van de bestaande bebouwing. 
Een bestaand gebouw vertoont veel gelijkenis met een patient: geen enkele ingreep 
is niet voorafgegaan door een grondig onderzoek. 
Deze analogie kunnen we zelfs als volgt duidelijkshalve doortrekken {met verwijzing 
naar de opeenvolgende punten van dit hoofdsttik) 

- anamnese (C1) 
- spijsverteringsstelsel, bloedsomloop (C2) 

skelet {C3) 
zenuwstelsel {C4) 

C.1. Historiek van het gebouwenbestand. 
De "anamnese". 

Vooraf zal op een systematische w~Jze de volledige toestand van het gebouwen
bestand worden opgenomen. Hiervoor zijn reeds geeigende technieken ontwikkeld 
die tegelijk de kwaliteit van het gebouw als geheel en de toestand van zijn ver
schillende delen (buitenschrijnwerk, loodgieterij, •.• } evalueren. Zie o.m. lezing 
van Arch. J. Maes in cursus Vernieuwbouw 1979-80. 
Hierbij worden in kaart gebracht: 
- de ouderdom der verschillende gebouwen 
- de functie van deze gebouwen, per verdiep 
- de frekwentie der vernieuwingen in bet verleden 

; . 
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C.2. Het circulatiepatroon van het gebouwencomplex. 
Het "spijsverteringsstelsel". 
De "bloedsomloop" 

(. 

In het bestaande gebouwencomplex zal een zorgvuldige survey een opname maken van 
het ree!e circulatiepatroon. In vele gevallen weet het bestuur niet met zekerheid 
hoe de verschillende ingangen en gangen werkelijk worden gebruikt. Soms veranderen 
deze patronen van een jaartij tot een ander (winter-zomer). 
Deze survey zal op passende wijze differentieren tussen personeel, bezoekers, 
patienten en goederen {bulk, maaltijden, enz.). Hij is dubbel belangrijk orn::iat 
het de mogelijkheden blootlegt voor wenselijke of noodzakelijke ingrepen in het 
circulatiepatroon~ en omdat het aanduidingen geeft voor de functionele continuiteit 
tijdens het vernieuwbouwproces. Tijdens de opeenvolgende vernieuwbouwfazen zal. 
men bijzonder letten op de continuiteit van beddencapaciteit en van de diverse ver
keerspatronen. 

C.3. Het struktuurtype. 
"Het 11 skelet". 

Na onderzoek van CA en C2 op het gebouwencomplex,worden thans op niveau van elk 
gebouw, bouwvleugel afzonderlijk twee andere aspekten (C3, c4) onderzocht. 
Elk gebouw wordt gedragen door een struktuurtype. Hier onderscheidt men drie 
basisgedachten: 
1. Massiefbouw: dragende muren metselwerk 
2. Skeletbouw: dragende kolommen in beton of staal 
3. Schijfstruktuur: een recentere vorm, mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van 

de betontechnologie (betonsoorten, bekistingstechnieken, berekeningsmethoden). 
In werkelijkheid komt men zelden over het ganse gebouw hetzelfde type zuiver tegen. 
Veelal is de realiteit een mengvorm van kolommen, schijven en dragende muren. 
Recent zijn ontwerptechnieken ontwikkeld (o.a. horizontale zonering SAR-methodiek) 
die een bestaande toestand leren evalueren in functie van bouwkundige ingrepen. 
Soms kan een minder gunstig type struktureel omvormd worden, vaak een overstappen 
van massief naar schijf. 

C.4. Leidingen, uitrustingsmogelijkheden. 
Het nzenuwstelsel" • 

Een laatste belangrijk aspekt van vernieuwbouw is het leidingenpakket. Veel 
oudere gebouwen hebben gelukkig een tamelijk grote vloerhoogte gaande van 4.20 m 
tot 4.80 m. Dit is een zeer interessant uitgangspunt omdat lange valleidingen in 
valse zolderingen kunnen vertrekken van bestaande of nieuw aangebrachte leiding
pakketten. 
Speciaal in de bouwvleugels met hoge uitrustingsgraad {luchtleidingen o.m.} zal me~ 
oordeelkundig met de zone tussen zoldering & hogergelegen vloer moeten omspringen. 
Hier is complementair met wat onder C3 is gezegd een vertikale zonering (veterans
methodiek) zeer bruikbaar gebleken: de totale zone wordt onderverdeeld in opeenvol
gende lagen waarbinnen telkens een ander soort leidingen volgens een der twee hoofd
richtingen prioriteit krijgt. Aldus wordt de ruimte optimaal benut en blijven ver
dere aanvullingen strategisch mogelijk. 

D. Gevallen van functionele vernieuwbouw. 

In het ziekenhuis is het nauwelijks denkbaar dat een vernieuwbouw zou plaatsgrijpen 
zonder hierbij de functionaliteit te wijzigen. De grootste motor tot vernieuwbouw 
is ongetwijfeld de functionele veroudering van het geheel of een deel van de in
stellingen. In ziekenhuizen gebeurt dit op een sneller ritme dan in welk ander 
gebouw ook, ten gevolge van de vlugge evolutie in medische technieken en verpleeg-
kundige inzichten. · 

' ! 
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Dit sluit niet uit dat andere motieven mee de ombouw bepalen. Men zou trouwens 
bij elke vernieuwbouw tegelijk volgende aspekten moeten bijsturen 

- technische veroudering 
- verbetering energiebalans 
- verbetering veiligheid 

.. 
j. 

Onder functionele vernieuwbouw kunnen we 4 hoofdgevallen onderscheiden; elk konkreet 
geval kan een mengsel van 2 of meerdere gevallen zijn. 
D.1. Gefazeerde vervanging in situ 
D.2. Uitbreiding en groei 
D.3. Verbetering en up-grading 
D.4. Herbestemmen 
De twee eerste gevallen D1 en D2 worden vooral bepaald door het massaplan en ZlJn 
onderliggend circulatiepatroon (C2), de twee laatste gevallen vooral door de struk
tuur en uitrustingsmogelijkheden (C3/C4). 
Thans bespreken we de vier gevallen afzonderlijk. 

D.1. Gefazeerde vervanging in situ. 

In dit geval is gebleken dat het bestaande ziekenhuis niet voor grondige verbetering 
in aanmerking komt, maar op de plek zelf zal een nieuw complex in fazegewijze bouw 
geleidelijk aan het oude gebouw vervangen. Van vitaal belang hierbij is dat tijdens 
de ganse operatie de functionele continuiteit en de continuiteit van uitbating ver
zekerd blijft. 
In vele gevallen is dit een gezonde optie: Ingenieur Konings zal in zijn uiteen
zetting een benaderend idee geven van de hoge ombouwkosten, zodat weleens een nieuw
bouw,zij het dan gespreid op langere termijn terug een economische keuze wordt. 
Sommige oude ziekenhuizen zijn nu eenmaal niet te saneren. 

Deze operatie vraagt een vooruitziend massaplan waar op een open circulatiepatroon 
de opeenvolgende fazen afgebakend worden. Elke tussenstap wordt afzonderlijk be
oordeeld op zijn haalbaarheid, en getoetst op de veronderstelling dat deze situatie 
wel eens voor een lange periode blijft bestaan. 

D.2. Uitbreiding en groei. 

De vele nieuwbouwprojecte~ van de 6o-70ger jaren waren alle gebaseerd op een norma
tier standpunt van ! 70 m per bed, waarbij zelfs de verdere opdeling van dit totaal 
leidde tot een zekere functionele uniformiteit van de nieuwe instellingen. Sterke 
specialisatie in een of andere richting zat er niet in daar elk departement zijn 
fractie uit de koek verbruikte. 
Oudere instellingen, tot voor + 1960, moesten het stellen met een veel kleinere 
oppervlakte waardoor zij thans: in theorie alvast, over een expansiemarge beschikken 
bij gelijk beddental. 

Een interessant idee terzake, en wellicht inspirerend voor een toekomstig bouwbeleid, 
kunnen we putten uit een studie van onze noorderburen. In Nederland is nooit een 
strak richtcijfer gehanteerd. In de praktijk wer~en in dezelfde periode deels 
grotere, deels kleinere instellingen (kriterium m /bed) gebouwd. Maar bij analyse 
blijken alle instellingen een vrij ~ast kerntotaal te hebben (circa 42 m2) wat nogal 
goed overeenkomt met veel oudere instellingen. Verderop, vanaf dit kerntotaal, 
viridt men grotere verschillen die wijzen op een grotere specialisatie of grotere 
aangepastheid aan lokale noden. 
V~daar een sugge:tie naar het bele~d toe: bij vernieuwbouw zouden oudere inst~l
llngen hun expans1emarge (naar 70 m /bed) in eerste aanleg kunnen benutten om 1n 
ee~ of andere in streekverband afgesproken sp2cialisatierichting te evolueren, 
zonder daarbij het normatief plafond van 70 m te laten doorboren. 
Het is wijs te stellen dat in de huidige economische kontekst ziekenhuizen in een 
groter territoriaal verband moeten samenwerken enerzijds, en anderzijds een streng 
normatief standpunt moet worden gehandhaafd. . 
Dergelijk beleid zou goed nieuws zijn voor enkele oudere instellingen. 
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Dergelijke uitbreiding en groei zal opnieuv sterk bepaald worden. door de bestaande 
bouvvorrn en het onderliggend circulatiepatroon: voor elke eerste bijbouw zal een 
verkeerspatroon op langere tijd ingestudeerd worden. Voorrang waar rnogelijk zal 
worden verleend aan inbreidingen die het bestaande patroon vervolledigen in de zin 
van de principes van de actuele compacte geintegreerde nieuwbouw.· 
(Diareeks van een plausibele simulatie}. 

D.3. Verbetering en up-grading. 

Veel oudere bouvvleugels beantwoorden niet langer aan de aktuele eisen van komfort, 
uitrusting, planvorm of interieur. Bier kan, tenrninste wanneer de bouwstruktuur 
{type, traveernaat, verdiepingshoogte) zulks toelaat, een ingrijpende interne om
bouw plaatsgrijpen. Vaak wordt hierbij in het eerste ontwerpstadiurn vaak de pro
blematiek van de diverse leidingen onderschat. 
Het eerste schetsontwerp zal vervolledigd worden met een tracee-studie in plan en 
doorsnede van alle leidingen. 
Vooral de nieuwe valleidingen {vuil water) en de nieuwe luchtleidingen (grate 
secties) moeten op een gecoordineerde tekening in hun samenhang met de struktuur 
bekeken worden. 

D.4. Herbesternmen. 

Uiteindelijk kan het wijs zijn om het voorhanden gebouw of gebouwvleugel te her
bestemmen. 
Een drietal gevallen kunnen zich voordoen: 
a~ herbestemrnen naar een andere ziekenhuisfunctie met lagere uitrustingsgraad 

vb. oud operatiekwartier vordt nieuwe polikliniek. 
Er vordt;in uitbreiding,vooraf een nieuw O.K. gebouwd. 

b. herbestemmen naar een andere medische functie 
o.a. chronische zorg, verpleegtehuis, psychiatrie 

c. een totaal andere bestemming buiten de medische sfeer. 
Vaak een aangewezen oplossing voor oude gebouwen met monumentwaarde. 

' 
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TABEL VI GEMIDDELOEN PER GROOTTE·KLASSE IN M2 PER BED 

grootte-klasse X .y z 
beddental 160 300 . 675 
ptandatering 1965 1966 1966 

11 alg. verpleegeenheid [ 57% 56% 66% 
21,3 21,3 21,1 

12 kinderafdeling [ 20% 15% 15% 
20,5 19,0 18,8 

13 kraamafdeling [ 6% 6% 4% 
32,0 29,5 26,2 

14 klasse [ 11% 13% 8% 
'24.7 28,9 34,6 

15/18 speciale afdelingen [ 5% 10% 7% 
8,1 23,5 31,4 

19 rest verpleegfunctie 1,4 1,3. 1,5 

• 10 (= 11119) VERPLEGING 24,1 24.3 23,8 

21 opname 0,6 0,5 0,6 c; 22 rbntgendiagnostiek 1,9 2,0 2.0 
23 operatiekamers 2,1 2.1 2,2 
24 recovery 0,2 0,3 0,3 
25 verloskamers 0,6 0,7 0,3 
2S sterilisatie 0,7 0,5 0,5 
29 klinisch-chemisch laboratorium 1,2 1,5 1,7 

20 (= 21129) MEDISCHE KERN 7,3 7,6 7,6 

31 beheer 1,2 1,2 1,0 
32 administralie 0,7 1,1 1,0 
33 bezoek 1,3 1.0 1,4 
34 keuken 2,1 1,6 1,5 
35 linnen 0,8 0.8 0,5 

'': 36 werkplaatsen en huish. dienst 0,8 1,0 1,3 
37 energie 1,7 1,5 1,6 
38 magazijnen 1,6 1,4 1,6 
39 archieven 0,4 (0,6) *) 0,8 0,9 

30 (=31/39) KERNVERZORGING 10.6 bo.a) *) 10.4 10,8 

130 (= 11139) Kerntotaal 42,0 (42,2) *) 42,2 42,3 

40 HOOFDVERKEER 3,4 4,9 4,9 

i 51 poliklinische O.K.-sfeer 1,2 1,4 1,7 - 52 overige poliklinieken 3,1 3,0 3,3 
' 

.,.r~"'-..," 
50 (=51159) POLIKLINIEK 4,3 4,4 5,0 

61 pathofysiologie 0,3 0,8 1,0 
62 fysische therapie en revalidatie 1,3 1,8 1,6 
63 radiotherapie 0,1 o.o 0,5 
64 radio-isotopenlaboratorium o.o 0.2 0,4 
65 speciale laboratoria 0,5 0,6 1.4 
66 apotheek 0.2 0,6 1,0 
67 mortuarium 1,3 1,0 0,7 
68 nacht- en piketdienst o.o 0,3 0,4 

60 (= 61/69) VAR. MEO. DIENSTEN 3,7 5,3 7,1 

71 stafaccommodatie 0,4 0.9 1,1 
72 artsenonderwijs 0.0 0,0 0,6 
73 zusteronderwiJS 0,8 1,5 1.7 

10 (= 71179) STAF EN OPLEIDING 1.2 2.4 3,4 

81 personeelsaccommodatie 2,7 2,1 2.5 
82 geestelijke en sociale zorg 0,7 1.1 0,9 
83 beddencentrale 0.4 0,5 0.9 
84 wasserij 0,1 . 0.3 0.1 
85 mechanische ventilatie 0,7 2,3 2,1 

I 86 speciale technische ruimten 1,6 3,0 3.6 
I 89 reserve ruimten 0,2 0,0 0,8 

80 (= Sl/89) VAR. VERZORGING 6.5 9.1 10,9 

l80. (= 11/89) Zlekenhulslotaal 61,2 (61 ,4) 0
) 68.4 73.6 

90 secundair bouwvolume 3.8 73 10.4 

.;_ ") zie par 3 C.5 
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