
AZ Sint-Maarten, Mechelen

16 |  BOUWENAANDEZORG.EU16

AZ Sint-Maarten, Mechelen

17BOUWENAANDEZORG.EU  | 17

AZ Sint-Maarten, Mechelen

'HET PLAATJE KLOPTE AL VOOR
DE EERSTE STEEN GELEGD WAS'
Op 15 oktober verwelkomde het gloednieuwe AZ Sint-Maarten in Mechelen zijn eerste patiënt. Een hoogdag waar 
de directie van het ziekenhuis twaalf jaar lang reikhalzend naar heeft uitgekeken. Naar aanleiding van de definitieve 
oplevering van dit bijzondere project hadden we een uitvoerig gesprek met technisch directeur en projectleider Jan 
Claesen, die bij de realisatie van het 105.000 m² grote complex fungeerde als onmisbare schakel tussen het zorgper-
soneel en de betrokken bouwpartners. Ook Maarten Walravens, stafmedewerker op het medisch departement van AZ 
Sint-Maarten en verpleegkundige van opleiding, schoof aan. “De kruisbestuiving tussen de technische aspecten en het 
zorggegeven heeft tot een schitterend eindresultaat geleid.”   ›

Tekst: Tim Janssens   Beeld: Marc Sourbron, Tim Janssens
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‘HEEL VAAK WORDEN ONTWERPEN TOP-DOWN GEREALISEERD,
MAAR WIJ HEBBEN BEWUST VOOR BOTTOM-UP GEKOZEN’

Het verhaal achter het nieuwe AZ Sint-Maarten is 
intussen alom bekend: drie verouderde campussen 
versmelten via een ambitieus nieuwbouwproject 
tot één grootschalige ‘healing environment’ langs 
de Liersesteenweg in Mechelen. Het minste wat je 
kan zeggen, is dat de realisatie van deze omvang-
rijke zorgomgeving een werk van lange adem was. 
De eerste zorgnota dateert immers al van medio 
2006. In mei 2007 gaf de Vlaamse overheid haar 
fiat, waarna de betrokken architecten en studie-
bureaus werden aangesteld. In 2008 startte VK 
Architects & Engineers met het ontwerp van het 
nieuwe ziekenhuis, op basis van de deskundige in-
put van een 46-tal specialistische gebruikersgroe-

pen die AZ Sint-Maarten intussen had opgericht. In 
mei 2013 werd de subsidieaanvraag goedgekeurd 
en vijf maanden later startte aannemer MBG met 
de ruwbouwwerken. Een half decennium na de 
eerstesteenlegging en meer dan twaalf jaar na de 
start van de eerste voorbereidingen is het nieuwe 
AZ Sint-Maarten eindelijk een feit. 

Focus op integratie
Een megaproject zoals dit komt uiteraard niet zo-
maar tot stand. Vooraleer de werken effectief van 
start gingen, hadden er al duizenden uren overleg 
plaatsgevonden. “Er is sterk ingezet op de betrok-
kenheid van onze artsen en verpleegkundigen in 

die verschillende gebruikersgroepen, om zo tot 
doordachte gezamenlijke beslissingen te kunnen 
komen. Ze hebben dus echt mee bepaald hoe er 
in de toekomst in AZ Sint-Maarten zal worden ge-
werkt”, vertelt Maarten Walravens. “Bovendien 
hebben we er steeds op toegekeken dat de drie 
voormalige campussen van AZ Sint-Maarten af-
doende vertegenwoordigd waren tijdens de over-
legmomenten. Dat ‘integratieverhaal’ is tot in de 
kleinste details doorgetrokken. Over alles moest 
consensus bestaan alvorens de vele knopen finaal 
werden doorgehakt. Deze complexe oefening is in 
goede banen geleid door Nico Garmyn, directeur 
planning en ontwikkeling.”    ›

“We hebben het ziekenhuis niet voor onszelf, maar voor onze patiënten en medewerkers gebouwd. We hebben heel wat voorbereidend werk geleverd om – los 
van de bestaande infrastructuur – tot een goede algemene visie te komen”, aldus Jan Claesen.

Maarten Walravens en Jan Claesen: “Er 
is sterk ingezet op de betrokkenheid van 
onze artsen en verpleegkundigen in de 
verschillende gebruikersgroepen, om zo tot 
doordachte gezamenlijke beslissingen te 
kunnen komen.”
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“In overleg met onze ICT-afdeling hebben we geopteerd voor een zeer solide basis, zodat we op medisch-technisch en communicatief
vlak klaar zijn voor toekomstige evoluties, innovaties, wijzigingen of uitbreidingen”, zegt Maarten Walravens.
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Dit alles klinkt misschien logisch voor buitenstaan-
ders, maar was dat in de praktijk zeker niet, ver-
zekert Jan Claesen: “Heel vaak worden ontwerpen 
top-down gerealiseerd, maar wij hebben bewust 
voor bottom-up gekozen. Dat vergt veel tijd en 
energie, maar biedt op verschillende vlakken een 
enorme meerwaarde. Allereerst qua draagvlak, 
want drie ziekenhuizen met een eigen cultuur en 
manier van werken samenvoegen, is immers geen 
kinderspel. Voorts kwam die integratieoefening ze-
ker ook de uiteindelijke kwaliteit ten goede, want 
zowel de good practices als de negatieve ervaringen 

van alle betrokkenen zijn geëvalueerd en vertaald 
naar performante oplossingen. Niet dat ons nieuwe 
ziekenhuis nu volledig volmaakt is – perfectie be-
staat niet – maar ik ben ervan overtuigd dat we zo 
tot het best mogelijke resultaat gekomen zijn.”

Klaar voor de toekomst
Het lijkt een contradictio in terminis: grote zie-
kenhuisprojecten zoals AZ Sint-Maarten nemen 
jaren in beslag, terwijl de medische techniek ra-
zendsnel evolueert en de technologische vooruit-
gang allerlei nieuwigheden met zich meebrengt. 

Ondanks die lange doorlooptijd is het nieuwe 
ziekenhuis meer dan klaar voor de toekomst, 
vertellen Claesen en Walravens: “In overleg met 
onze ICT-afdeling hebben we geopteerd voor een 
zeer solide basis, zodat we op medisch-technisch 
en communicatief vlak klaar zijn voor toekomstige 
evoluties, innovaties, wijzigingen of uitbreidingen. 
We hebben heel wat specialisten geconsulteerd 
om te kunnen inschatten welke technologische 
nieuwigheden er eventueel nog zaten aan te ko-
men, maar op een bepaald moment moet je na-
tuurlijk ‘afkloppen’.    ›

'EEN ZIEKENHUIS IS EEN DYNAMISCHE ENTITEIT DIE ZICH
VOORTDUREND BLIJFT ONTWIKKELEN'
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● sanitaire en brandbestrijdingsinstallaties
● verwarming, verluchting en klimatisatie
● elektrotechnische uitrusting
● transportsystemen
● bijzondere medische technieken 

met rationeel gebruik van energie, water en grondstoffen
in het kader van ecologisch en duurzaam bouwen

Voor alle vacatures, contacteer:
Edwin SEGERS Ing. Bouwkunde en Elektromechanica
Ilse CROMHEEKE Lic.Wetenschappen

Sportstraat 42 - 44 - 2160 WOMMELGEM  - e-mail: info@botec.be - www.botec.be
tel: 03 354 36 18 - fax: 03 354 41 92

Ingenieursbureau voor bouw en techniek

Dankzij die solide basis hebben onze initiële keuzes 
echter geen definitief karakter en kunnen we bepaal-
de zaken in de toekomst nog steeds implementeren 
zonder al te grote structurele wijzigingen te moeten 
doorvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het datasharing-
verhaal, dat binnen afzienbare tijd cruciaal zal wor-
den. Andere evoluties zijn echter veel moeilijker in te 
schatten: zullen we nog meer endoscopisch opere-
ren, welke robottechnieken zullen alsmaar belangrij-
ker worden, …? Een ziekenhuis is een dynamische 
entiteit die zich voortdurend blijft ontwikkelen. Het 
stopt niet eens we het gebouw in gebruik nemen. 
Integendeel: dan begint het eigenlijk maar pas!”

Dat gegeven van ‘ziekenhuis van de toekomst’ uit 
zich overigens ook in de mindset van de gebrui-
kers, benadrukt Maarten Walravens: “Je kunt als 
ziekenhuis wel technische snufjes en digitale toe-
passingen voorzien, maar als je personeel er niet 
voor openstaat, houdt het al op vooraleer je goed 
en wel begonnen bent. Ook daar hebben we dus 
veel aandacht aan besteed. We bouwen zo’n zie-
kenhuis immers niet voor onszelf, maar voor onze 
patiënten en medewerkers. We hebben heel wat 
voorbereidend werk geleverd om – los van de be-
staande infrastructuur – tot een goede algemene 
visie te komen. Bovendien hebben we daarbij een 
kruisbestuiving tussen de technische aspecten en 
het zorggegeven tot stand gebracht. Alle beslissin-
gen werden wederzijds afgetoetst. Technologie is 
geen doel op zich, maar staat volledig in het teken 
van het welzijn van de patiënten en het comfort 
van onze medewerkers. Andersom zijn er zeker 
ook technische innovaties die je stimuleren om 
bepaalde zorgprocessen te optimaliseren. Het was 
met andere woorden een mooie wisselwerking!”   

Het plaatje klopt
Het mag duidelijk zijn: AZ Sint-Maarten wilde 
niets aan het toeval overlaten. Het ontwerp van 
het nieuwe ziekenhuis is dan ook tot in de klein-
ste details geoptimaliseerd. “We zijn vertrokken 
vanuit de medisch-logistieke processen en heb-
ben de ruimtelijke invulling daarop geënt – en dus 
niet andersom, zoals vaak het geval is”, aldus Jan 
Claesen. “Er is zeer intensief nagedacht over de 
kamerinrichtingen, loopafstanden, patiënten- en 
personeelsflows, medisch-logistieke processen, 
…. Het plaatje klopte dus al voor de eerste steen 
gelegd was: een cruciale nuance!”

Toch zijn er ‘en cours de route’ nog heel wat wij-
zigingen doorgevoerd, vervolgt Claesen: “Een 
tweeduizendtal in totaal, al is het originele con-
cept altijd overeind gebleven. Dat al die aanpas-
singen uiteindelijk vlot verwerkt zijn, is onder 
meer te danken aan het feit dat we het aantal 

FEITEN EN CIJFERS
PROJECT Nieuwbouw AZ Sint-Maarten, Mechelen
BOUWHEER AZ Sint-Maarten
BEGIN WERKEN oktober 2013
EINDE WERKEN midden 2018
VLOEROPPERVLAKTE 105.000 m²
AANTAL VERDIEPINGEN 7

bouwpartners bewust zeer beperkt hebben ge-
houden. Het project was opgedeeld in een lot 
ruwbouw en omgevingsaanleg, een lot afwer-
king, een lot statische technieken en een lot in-
telligente meet- en regeltechnieken, met telkens 
één aanspreekpunt. De coördinatie van de werken 
hebben we dus grotendeels overgelaten aan de 
bouwpartners, want zij zijn tenslotte de specia-
listen. Achteraf bekeken is dat zeker ook één van 
de succesfactoren gebleken. Anderzijds hebben 
we veel complimenten gekregen voor ons ‘actief 
bouwheerschap’: problemen niet laten aanslepen, 
maar meteen mee naar oplossingen zoeken. Dat 
we nu met z’n allen nog steeds door één deur 
kunnen – zelfs mét de glimlach – bewijst dat de 
samenwerking uitstekend was.” 

Ook het (opgelegde) gebruik van BIM heeft zeker 
zijn vruchten afgeworpen, onderstreept Claesen: 
“Het was een enorme uitdaging om zo’n gigan-
tisch complex binnen de beoogde timing en het 
vooropgestelde budget te realiseren. Niemand was 
vertrouwd met het grootschalige karakter van dit 
project, en dus ging ik op zoek naar een tool die 
ons kon helpen om het overzicht te bewaren. De 

BIM-filosofie sloot aan bij mijn visie op bouwen, 
maar omdat er in feite geen precedenten waren, 
hebben we alles zelf moeten uitzoeken. Op be-
paalde momenten zijn we resoluut tegen de tech-
nologische grenzen aangebotst, maar uiteindelijk 
hebben we het toch tot een goed einde kunnen 
brengen. De keuze voor BIM is op het vlak van pro-
jectmanagement en documentbeheer zeer nuttig 
gebleken. We hebben ook de BouwData-werkme-
thodiek geïntegreerd in het BIM-proces, waarbij 
we maximaal ondersteund werden door Peggy Bo-
vens van PB calc & consult. Dat heeft in belangrijke 
mate bijgedragen tot het succesvolle verloop van 

het project. Bovendien beschikken we nu over een 
gedetailleerd 3D-model (tot op het niveau van het 
vast meubilair) en een omvangrijke database met 
allerhande waardevolle gegevens die we kunnen 
gebruiken bij de exploitatie van het ziekenhuis. Ik 
ben ervan overtuigd dat ons project er mede voor 
heeft gezorgd dat BIM intussen een enorme boost 
heeft gekregen. Als het voor een gebouw van meer 
dan 100.000 m² kan, dan kan het overal! Tot slot 
wil ik ook nog even mijn medewerkers binnen het 
projectteam vermelden, want zonder hen was het 
ons nooit gelukt. Een goed project voer je uit in 
team, en niet alleen!”     •
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‘IN THEORIE WAREN WE GEEN 
BOUWTEAM, MAAR IN DE 
PRAKTIJK EIGENLIJK WEL’

Weinig bouwprojecten die de voorbije jaren meer stof deden opwaaien dan het nieuwe AZ Sint-Maarten in Mechelen. In 
goede zin welteverstaan, want het omvangrijke ziekenhuis is in verschillende opzichten een absolute ‘voorbeeldrealisatie’. 
Wij brachten de voornaamste betrokkenen nog één keer rond de tafel voor een finale terugblik: “In sommige opzichten 
was het echt pionierswerk, maar dankzij onze uitzonderlijke teamspirit zijn we er toch in geslaagd om een vooruitstre-
vende, toekomstgerichte zorgomgeving te creëren. En dat perfect binnen de vooropgestelde termijn!”

Het eerste ontwerp van AZ Sint-Maarten 
dateert van tien jaar geleden. Hoe zorg 
je ervoor dat een ziekenhuis dat pas een 
decennium later gebouwd wordt toch 
voldoende vernieuwend is? 
Erik Vereecken: “Het kwam erop aan om vanaf het prille begin een zeer sterk 
concept uit te werken, met grote lijnen die gedurende het volledige project over-
eind bleven. De term ‘healing environment’ is intussen mainstream, maar tien 
jaar geleden was men dat idee nog volop aan het invullen. We hebben toen – los 
van de hype – via de nodige research bekeken hoe we de achterliggende ba-
sisprincipes konden toepassen, als kapstok voor de creatie van een futureproof 
geheel. Ik denk dat we daar uitstekend in geslaagd zijn. De inrichting van het 
ziekenhuis had een ‘evolutief’ karakter tijdens de uitvoering – er zijn tijdens de 
realisatie van de nieuwbouw immers nog heel wat planwijzigingen doorgevoerd 
– maar het basisontwerp was daar uitstekend tegen bestand. Het uiteindelijke 
resultaat is ons inziens kwalitatieve architectuur met een sterke identiteit, ge-
koppeld aan een goed functioneel raamwerk. Dit alles volgens de principes van 
research based design.”

Heidi Denoulet: “Een andere belangrijke factor was de toepassing van een gro-
ter grid (1,40 meter) dan in andere ziekenhuizen – destijds een unicum. Voorts 
hebben we op basis van een Nederlandse studie omtrent healing environment 
en met het oog op stressreductie voor iedere gebruiker sterk gefocust op het 
scheiden van verschillende circulatiestromen (ambulante versus gehospitaliseer-
de mensen), een rijkelijke, natuurlijke lichtinval (veel beglazing, open ruimtes en 
patio’s in plaats van een klassieke gangenstructuur), een huiselijke beleving in 
de patiëntenkamers, akoestiek, zicht op groen, oriëntatie (minder stress omdat 
je intuïtief je weg vindt), binnencomfort annex luchtkwaliteit (zonwerende la-
mellen die lichtinval optimaliseren), enzovoort. User centered en research based 
design waren het devies. Ook het kleurrijke kunstwerk op de centrale as van het 
complex – de  zogeheten ‘ruggengraat’ – draagt zeker bij tot het unieke karakter 
van het nieuwe ziekenhuis.”

Hoe is dat imposante kunstwerk
precies tot stand gekomen?
Erik Vereecken: “In Vlaanderen ben je verplicht om een bepaalde hoeveel-
heid kunst te voorzien in een nieuw publiek gebouw. We wilden iets dat echt 
‘geïntegreerd’ was, terwijl het concept van de ruggengraat toch intact bleef. 
Zo kwamen we uit bij het idee van een beeld dat in de gordijngevels verwerkt 
is. Via een beperkte wedstrijd op basis van een preselectie door de Kunstcel 
van de Vlaams Bouwmeester opteerde AZ Sint-Maarten voor het kunstwerk 
van Koen van den Broek, net omdat het onlosmakelijk verbonden is met het 
gebouw. Die prominente kunstintegratie geeft het ziekenhuis een uniek karak-
ter, waardoor er een waardevolle interactie ontstaat die aansluit bij het healing 
environment-concept.”

Marc De Decker: “Als je het kunstwerk zou weglaten, zou het gebouw een 
groot deel van zijn bijzondere cachet verliezen. De realisatie ervan was overigens 
een technisch huzarenstukje. Via gedetailleerde computersimulaties hebben we 
het artistieke ontwerp minutieus op de glasplaten laten printen in een gespe-
cialiseerde drukkerij in Duitsland. Daar is heel wat studiewerk van de architect 
aan voorafgegaan, temeer omdat het kunstwerk eveneens voldoende lichtdoor-
latend én zonwerend moest zijn. De lijnen van de prints moesten tot op de mil-
limeter exact doorlopen van de ene glasplaat naar de andere, zodat het plaatje 
na de montage van de gordijngevels volledig klopte. Al bij al heeft het toch een 
jaar geduurd vooraleer dat helemaal op punt stond.”

Ondanks de omvang en de complexiteit van 
het project, hebben jullie de vooropgestelde 
timing probleemloos gehaald. Wat zijn daarbij 
de succesfactoren geweest?
Tom Mertens: “Een cruciaal aspect was de nauwe betrokkenheid van de bouw-
heer, die beslissingen niet voor zich uitschoof, maar problemen meteen en zon-
der het inschakelen van tussenpartijen probeerde op te lossen.”

Nikolaas Boucquey: “Wat eveneens belangrijk was, is dat die betrokkenheid 
onze efficiënte werking niet in de weg stond. Wat de technieken betreft, was 
het soms zelfs een beetje ‘co-creatie’, want we hadden wekelijks overleg met de 
bouwheer, zij het op een zeer doeltreffende manier. Dat we kernachtig konden 
overleggen onder de specialisten, heeft er zeker mee voor gezorgd dat het pro-
ject zo vlot verlopen is.”

Erik Vereecken: “AZ Sint-Maarten had een uitstekende visie en droeg die ook 
uit via een deskundig, gemandateerd team. Voorts heeft het ons enorm gehol-
pen dat ze intern al heel wat inhoudelijke keuzes hadden gemaakt via hun vele 
werkgroepen, zodat wij ons op onze corebusiness konden concentreren. Het 
klikte ook zeer goed tussen alle verschillende bouwpartners. In theorie waren 
we geen bouwteam, maar in de praktijk eigenlijk wel.”   ›

AZ Sint-Maarten in Mechelen

Panelgesprek: ‘In theorie waren we geen bouwteam, maar in de praktijk eigenlijk wel’
Tekst: Tim Janssens   Beeld: Tom Van Remoortere

AZ Sint-Maarten, Mechelen
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Tom Mertens: “Dat de eindplanning nooit in vraag is gesteld, bewijst dat de 
interactieve projectbenadering zeker haar vruchten heeft afgeworpen.”

 DEELNEMERS PANELGESPREK
-  Erik Vereecken en Heidi Denoulet, respectievelijk projectdirecteur Healthcare 

en architect/hoofd designcel bij VK Architects & Engineers (ontwerp).
-  Marc De Decker, projectdirecteur bij MBG (aannemer ruwbouw, 

buiteninfrastructuur en werfcoördinatie).
-  Danny Jacobs, projectdirecteur bij Building Group Jansen 

(aannemer afwerking, in THV met MBG).
-  Nikolaas Boucquey, Business Unit Manager Healthcare bij Ingenium 

(studiebureau technieken).
- Tom Mertens, projectingenieur HVAC bij BOTEC (werfopvolging technieken)



VK Architects & Engineers delivers fully integrated architecture and engineering services for demanding 
healthcare clients worldwide who want to invest in healing environments in a constantly evolving society 
where our quality of life is under stress. www.vkgroup.be

Want to help build tomorrow’s world? Check out how you can realize your possibilities on www.vkgroup.be/career.
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Dat ‘bouwteamgevoel’ had allicht
ook te maken met het gebruik van BIM…
Erik Vereecken: “Inderdaad, al was dat zeker geen kinderspel. Nadat we ons in 
2008 hadden geëngageerd om met BIM te werken, zijn we samen met AZ Sint-
Maarten beginnen speuren naar precedenten. Helaas was daar toen in ons land 
nog geen sprake van – zeker niet op de schaal van AZ Sint-Maarten. We moesten 
dus alles volledig zelf uitzoeken, maar hebben er toch voor gekozen om er vol voor 
te gaan en het BIM-verhaal ook door te trekken naar de uitvoering.”

Nikolaas Boucquey: “Het was echt pionierswerk. Nu is BIM al enorm geëvolu-
eerd en geoptimaliseerd, maar toen was er nauwelijks kwalitatieve software voor-
handen. Toen we onze programma’s de eerste keer inlaadden, kwam er bij wijze 
van spreken rook uit de computer. Zelfs de hardware was er niet klaar voor.”

Marc De Decker: “De eerste maanden was het echt zoeken, want we waren 
er absoluut niet mee vertrouwd. We hebben eerst al onze mensen de nodige 
opleidingen moeten laten volgen en aangepaste soft- en hardware moeten aan-
kopen vooraleer de bal enigszins aan het rollen ging. Maar zodra dat het geval 
was, liep het in feite als een trein.”

Is BIM aan het eind van de rit een
meerwaarde gebleken? Of toch vooral
een interessante leerschool?
Danny Jacobs: “Beide, al kunnen we het gebruik van BIM in dit project zeker 
een succes noemen. Er waren logischerwijs nog heel wat wijzigingen nodig om 

de plannen te optimaliseren – kwestie van ze uitvoerbaar te maken voor de aan-
nemers – maar de verwerking daarvan verliep zeer vlot. Enkel voor ons lot liep 
het aantal aanpassingen al op tot meer dan 1.500. Dankzij het gezamenlijke 
3D-model konden we die echter zeer snel en efficiënt signaleren aan de mensen 
op de werf. Voor zulke grootschalige projecten is het gebruik van BIM dus zeker 
aan te raden.”

Nikolaas Boucquey: “BIM kwam niet alleen de verwerking van die vele wijzi-
gingen, maar ook de algemene conceptuele duidelijkheid ten goede. Zeker voor 
een omvangrijk, complex gebouw als AZ Sint-Maarten is het belang van het 
visuele aspect niet te onderschatten. Alles was veel overzichtelijker toen we in 
het kader van de clashcontroles tot oplossingen moesten komen. Als de bouw-
heer vanaf het prille begin goed definieert wat hij met BIM wil bereiken en als 
de methodiek doorheen de verschillende fases van het project complementair 
wordt toegepast, is het een zeer nuttige tool.”   ›

'BIM KWAM NIET ALLEEN DE
VERWERKING VAN DE VELE WIJZIGINGEN, 
MAAR OOK DE ALGEMENE CONCEPTUELE 

DUIDELIJKHEID TEN GOEDE'

Heidi Denoulet en Erik Vereecken: “Het uiteindelijke resultaat is ons inziens kwalitatieve architectuur met een sterke identiteit,
gekoppeld aan een goed functioneel raamwerk.”

Tom Mertens: “Klopt, en dat komt zeker ook tot uiting tijdens de uitvoering. 
Zo moesten we ons bijvoorbeeld niet meer bezighouden met het oplossen van 
conflicten, terwijl dat in ‘klassieke’ projecten vaak wél nog het geval is. We 
volgden de installatie van de technieken digitaal op via iPads, waarmee we in 
situ opmerkingen konden aanbrengen op de gezamenlijke 3D-plannen: een ef-
ficiënte manier van communiceren die onmisbaar is op een omvangrijke werf als 
die van AZ Sint-Maarten. Dat de eindplanning nooit in vraag is gesteld, bewijst 
dat die interactieve projectbenadering zeker haar vruchten heeft afgeworpen. 
Gezien de complexiteit van het project is dat een ongelooflijke prestatie.”

Erik Vereecken: “Bovendien zal de bouwheer het 3D-model in de toekomst 
nog zeer goed kunnen gebruiken bij de exploitatie van het ziekenhuis, en ook 
qua budgetbeheer is BIM een zegen gebleken – al was dat laatste niet zo-
zeer aan BIM an sich te danken. In opdracht van AZ Sint-Maarten heeft Peggy 
Bovens (PB calc & consult) BIM gebruikt om de financiële planning tijdens de 
uitvoeringsfase zeer doorgedreven op punt te stellen. Zo werd er geen tijd meer 
verloren met het klassieke proces van maandelijkse vorderingsstaten en de bij-
horende discussies over hoeveelheden.”  ›

'DAT DE EINDPLANNING NOOIT IN VRAAG IS 
GESTELD, BEWIJST DAT DE INTERACTIEVE 

PROJECTBENADERING ZEKER HAAR 
VRUCHTEN HEEFT AFGEWORPEN'

Marc De Decker: “Wat mij vooral bijblijft, is de teamgeest die we aan de 
dag hebben gelegd. Onze uitstekende samenwerking heeft op korte termijn 
geresulteerd in performante oplossingen.”

Nikolaas Boucquey: “Behalve zonne-energie komt het
volledige spectrum energiezuinige technieken aan bod.”
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De realisatie van AZ Sint-Maarten is een 
leerschool geweest, en eigen aan een leerschool 
is dat er fouten gemaakt worden. Welke
lessen hebben jullie getrokken uit dit project? 
Nikolaas Boucquey: “We hadden de neiging om alle technieken meteen gede-
tailleerd uit te tekenen in BIM, terwijl we eerst even hadden moeten uitzoomen 
om strategisch na te denken over onze aanpak vooraleer we overgingen tot 
concrete handelingen. Voorts lijkt het ons aangewezen om in de toekomst nog 
betere afspraken te maken met de andere partijen, zodat de aannemer perfect 
weet wat hij van ons kan verwachten.”

Danny Jacobs: “We zouden eigenlijk nog makkelijker data en gegevens uit het BIM-
model moeten kunnen distilleren. Denk bijvoorbeeld aan hoeveelheden en de plaats 

'BEHALVE ZONNE-ENERGIE KOMT HET 
VOLLEDIGE SPECTRUM ENERGIEZUINIGE 

TECHNIEKEN AAN BOD'

waar bepaalde zaken zich bevinden. Voor ons aannemers is dat enorm belangrijk, dus 
misschien kan daar in de ontwerpfase nog meer rekening mee gehouden worden.”

Marc De Decker: “In een ideale wereld wordt de aannemer vanaf het prille be-
gin betrokken, zodat je er meteen ook zeker van bent dat het ontwerp optimaal 
uitvoerbaar is. Dat zou de kwaliteit en de efficiëntie van het uitvoeringsproces 
zeker ten goede komen. Hoewel het oorspronkelijk anders ontworpen was, heb-
ben we er bijvoorbeeld toch voor geopteerd om de witte architectonische bui-
tengevels te laten prefabriceren – ook al ging het om een complexe puzzel van 
3.500 sandwichelementen van 54 cm dik.”

Erik Vereecken: “In dit geval vind ik de notie ‘lessen trekken’ een beetje dubbel 
omdat we nu eenmaal met een tool moesten werken die nog volop in ontwik-
keling was. Als je bekijkt welke mogelijkheden BIM nu biedt, dan is dat hemel 
en aarde verschil. De belangrijkste ervaring die we in dit project hebben opge-
daan, is dan ook eerder gelinkt aan de schaal. Ook al maak je vooraf allerhande 
gedetailleerde planningen: je moet bij wijze van spreken even tegen een muur 
aanbotsen om daar voeling mee te krijgen.”

Danny Jacobs: “Dat hebben we ook gemerkt bij onze onderaannemers. Ie-
dereen wist vooraf dat het om ‘grote hoeveelheden’ ging, maar in de praktijk 
duurde het dikwijls toch twee à drie weken vooraleer ze grip kregen op de 
vooropgestelde planning.”

Een slotvraag: wat is voor jullie achteraf 
bekeken de grootste troef van het project?
Heidi Denoulet: “Het ruimtegevoel dat we zowel fysisch als mentaal hebben 
kunnen creëren.”

Erik Vereecken: “Dat het technisch-functionele kader niet overheerst. Sterker 
nog: het is zelfs ondergeschikt aan het no-stressgegeven van de healing envi-
ronment, wat je bovendien echt aan den lijve ervaart wanneer je er rondloopt.”

Marc De Decker: “Wat mij vooral bijblijft, is de teamgeest die we aan de dag 
hebben gelegd. Onze uitstekende samenwerking heeft op korte termijn geresul-
teerd in performante oplossingen.”

Danny Jacobs: “Ontwerpers, aannemers, techniekers, planningscoördinators: 
iedereen zat op één lijn. Dat maakt dat het plaatje perfect klopt, zowel kwalita-
tief en budgettair als op het vlak van timing.” 

Tom Mertens: “Wat ik toch ook nog even wil belichten, is dat het gebouw 
volledig klaar is voor de toekomst. Het laat eventuele uit- en inbreidingen of 
herbestemmingen toe zonder dat er een man overboord is, vermits er in het 
ontwerp al maximaal rekening mee is gehouden. De bouwheer hechtte terecht 
heel veel belang aan dat modulaire, flexibele karakter.”

Nikolaas Boucquey: “Behalve zonne-energie komt het volledige spectrum 
energiezuinige technieken aan bod: geothermie door middel van een BEO-
veld dat aan een warmtepomp gekoppeld is, WKK-installaties, warmtewie-
len in de luchtgroepen…. Dat is toch echt wel bijzonder, temeer omdat de 
bouwheer er alles aan doet om dat intrinsieke potentieel volledig te benut-
ten. Desondanks is AZ Sint-Maarten in technisch opzicht een zeer helder 
gebouw. De essentie van ons succesverhaal schuilt in de conceptuele duide-
lijkheid en flexibiliteit.”     •

Danny Jacobs: “Dankzij het gezamenlijke 3D-model konden we de 
planwijzigingen zeer snel en efficiënt signaleren aan de mensen op de 
werf. Voor zulke grootschalige projecten is het gebruik van BIM dus zeker 
aan te raden.”
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   odulaire relaxzetel  
verzoent ‘home’ met ‘care’
Een comfortabele fauteuil met 
ergonomische bediening, die 
mooi staat thuis én past in een 
zorgomgeving. Met de Ino pre-
senteert Moments, de Bel-
gische special ist in zorg- 
meubilair, een modulaire relax-
zetel voor elke situatie en iedere 
gebruiker.

Universeel zitcomfort
Een relaxzetel koop je niet alleen omdat hij 
mooi staat in je interieur. Hij moet ook het no-
dige zitcomfort bieden. Voor je rug, spieren  
en gewrichten is een goede ergonomie en 
stabiliteit immers even essentieel als het 
design, zeker op latere leeftijd. 

Ino relaxfauteuil
De Ino relaxzetel van Moments is dan ook 
een aangename verrassing. Het lichte ont-
werp ziet er eigentijds uit en voelt tegelijk 
stevig aan. Je zit er lekker ontspannen in en 
kan hem in één vlotte beweging in de juiste 
positie en zithoogte zetten. Bovendien is de 
zetel ‘à la carte’ aan te passen aan de behoef-
ten van de gebruiker. En dat is vooral han-
dig in een zorgomgeving zoals een zieken- 
huis of woonzorgcentrum.

 DE INO RELAXZETEL VAN MOMENTS IS DAN OOK EEN AANGENAME VERRASSING. 
 HET LICHTE ONTWERP ZIET ER EIGENTIJDS UIT EN VOELT TEGELIJK STEVIG AAN.  

Verkrijgbaar met opties
De Ino relax laat zich makkelijk uitbreiden met tal van opties. Je 
kan er wielen aan bevestigen, een inschuifbare voetensteun, een 
duwbeugel, koffietafeltje, serumhouder of andere accessoires. Zo 
bouw je hem in een handomdraai om van een ‘home’ naar een 
‘care’ model. Het duurzame en onderhoudsvriendelijke karakter 
(een must in de zorgsector!) is een extra troef. En dankzij de ruime 
keuze aan hedendaagse stoffen geef je er een heel eigen toets 
aan. Kortom, de Ino is een functionele relaxfauteuil die een univer-
seel design verzoent met een hoog persoonlijk zitcomfort. Meer 
info op www.momentsfurniture.com.
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“Ik heb eindelijk het programma gevonden waar ik al jaren naar op zoek 
was. Als jonge ingenieur heb ik enorm veel gerekend om drukvallen en com-
ponentselecties in te schatten, wat erg veel tijd vergt. De mogelijkheden, re-
kenkracht en visuele voorstelling van de installaties en optimalisaties waren 
voor ons echte eyeopeners”, geeft Jan Claesen aan. “Zo hebben we vrij snel 
vastgesteld dat we nog een conceptuele optimalisatie konden doorvoeren, 

Hydraulische
optimalisatiesoftware

Hydraulische optimalisatiesoftware Het nieuwe AZ Sint-Maarten is een technisch huzarenstukje met tal van energiezuinige installaties (WKK’s, BEO-veld, warm-
tepompen, …). Om deze optimaal op elkaar te kunnen afstemmen en om te kunnen evalueren of bouwheer, studiebureau 
en aannemer wel de juiste keuzes maakten, deed technisch directeur Jan Claesen een beroep op de hydraulische optimali-
satiesoftware van Hysopt. 

zodat onze WKK langer kon werken in de tussenseizoenen. Daardoor zullen 
we uiteindelijk heel wat energie besparen. Anderzijds zijn onze componenten 
echt optimaal geselecteerd, waardoor onze fluïda en het bijhorende comfort 
uitstekend zullen zijn. Bovendien beschikken we nu over een uiterst perfor-
mant model, dat we later zeer goed zullen kunnen gebruiken bij eventuele 
verdere uitbreidingen.”    •
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Het ziekenhuis bundelt de huidige drie campussen Rooienberg Duffel, Leopold-
straat en Zwartzustersvest Mechelen in één nieuwbouwziekenhuis. Het nieuwe 
ziekenhuis biedt de kans om zich aan te passen aan de huidige evoluties, zoals 
stijgende medische mogelijkheden, toenemende specialisaties, vergrijzing en 
toenemende langdurige zorg. 

De groene omgeving van de nieuwe campus was voor de architecten het ver-
trekpunt bij hun ontwerp. De ramen van het type CS77-HI, met een hoge isola-
tiegraad, van Reynaers Aluminium vormen letterlijk een venster op de natuur en 
geven het licht vrij spel in het gebouw. Voor een aantal gevels van het gebouw 
werd een opvallende structurele zonwering ontworpen om de energiebehoeften 
van het gebouw te optimaliseren. De zonwering is opgebouwd uit maar liefst 

Aluminium prominent aanwezig 
in ziekenhuisarchitectuur

Aluminium prominent aanwezig in ziekenhuisarchitectuur

AZ Sint-Maarten Mechelen is één van de vijf recent gebouwde ziekenhuizen met oplossingen van Reynaers 
Aluminium. De realisatie is gedaan door Couwenberg & Schellens Metaalconstructies nv.

63.000 m kokerprofielen en is een projectoplossing, afgeleid van het bestaande 
systeem BS100, dat door Reynaers Aluminium voor dit project werd ontwikkeld. 
Deze zonwering is aangepast aan de oriëntatie van de gevels. De zon staat lager 
in het westen en oosten, waardoor de afstand tussen de zonlatten kleiner moet 
zijn dan bij de zuidelijk georiënteerde gevel. Ook speelden ze met de hoeveel-
heid licht die de zonwering door mag laten, afhankelijk van publieke of private 
ruimtes in het ziekenhuis. 

In Reynaers’ VR-ruimte AVALON werd het project al tot leven geroepen toen het 
zich nog in de bouwfase bevond. De BIM-file werd als demo getoond aan de 
technisch directeur van AZ Sint-Maarten en andere stakeholders, zo konden ze 
de kleinste details al zien en bespreken in één virtuele realiteit.     •

Voor de realisatie van dit project zette ENGIE vooral in op energie-efficiëntie en 
duurzaamheid. Eén van de grote uitdagingen voor ziekenhuizen vandaag bestaat 
eruit om binnen een strikt wettelijk kader en een krimpend budget kwalitatieve 
zorg te leveren. Energie is een belangrijke kostenpost die efficiënt beheerd kan 
worden. Binnen dit project werd er gekozen voor energie-efficiënte technieken, 
zoals een BEO-veld met een capaciteit van 450 kW voor verwarming en koeling, 
een warmtekrachtkoppeling met een capaciteit van 800 kW en een warmtewiel. 

'Qua duurzaamheid werd er geopteerd
voor een regenwatertank van 600 m³

voor de toiletspoeling'

In dit project ontfermde ENGIE Axima zich over de HVAC, de cleanroomtechnolo-
gie voor een optimale luchtkwaliteit, de koelkamers, het sanitair en de buizenpos-
ten. ENGIE Fabricom spitste zich toe op de elektrische installaties, het patiënten-
oproepsysteem, de informatie- en communicatie-infrastructuur en de medische 
gassen. ENGIE Axima nam de projectcoördinatie voor zijn rekening en maakte 
gebruik van BIM waarbij alle informatie over het project verzameld, aangestuurd 
en beheerd wordt via 3D-modellen (Revit). Deze zorgen ervoor dat alle technie-
ken visueel worden voorgesteld in één architecturaal opgemaakt model. Hierdoor 
werken alle partijen gelijktijdig met de meest actuele informatie, wat zorgt voor 
een goede communicatie, efficiëntie, coördinatie van de uitvoeringsstudie en het 
beperken van de foutenmarge tijdens de installatiewerken. De gegevens worden 
tevens ter beschikking gesteld aan het onderhoudsbedrijf.    •

ENERGIE 
VOOR DE ZORG 

VAN MORGEN

Energie voor de zorg van morgen

Voor de bouw van AZ Sint-Maarten in Mechelen bundel-
den de entiteiten van de ENGIE Groep hun krachten. Voor 
dit nieuwbouwproject werd de uitvoering van alle technie-
ken toegekend aan ENGIE Fabricom en ENGIE Axima. ENGIE 
Electrabel werd gekozen als energieleverancier. 

De koelgroepen voor de productie van koud water zijn geïnstalleerd
op het dak.

Een 120-tal luchtgroepen behandelen in totaal 1.040.000 m3

verse lucht per uur.

(Beeld: VK Architects & Engineers)
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Geïntegreerde toegangscontrole  
voor AZ Sint-Maarten 

Geïntegreerde toegangscontrole voor AZ Sint-Maarten 

Ziekenhuizen moeten aan strenge veiligheidsnormen voldoen. Bij nieuwbouwprojecten in de zorgsector krijgt het be-
veiligingsaspect dan ook heel wat aandacht. Zo ook in het nieuwe AZ Sint-Maarten in Mechelen, waar de integratie van 
offlinesystemen van SALTO Systems in het SiPass-platform van Siemens ervoor zorgt dat het complex volledig voldoet aan 
de opgelegde accreditatienormen. 

Alle stakeholders van AZ Sint-Maarten tellen in spanning af naar 15 ok-
tober. Die dag start de grootschalige verhuisoperatie van de drie huidige 
campussen naar de nieuwe vestiging aan de Liersesteenweg in Meche-
len. Die verhuis zal drie dagen in beslag nemen. Eind oktober sluiten de 
bestaande campussen – Leopoldstraat, Zwartzustersvest en Rooienberg – 
definitief de deuren.

Imposante site
Het nieuwe AZ Sint-Maarten bevindt zich op een site van 12 hectare. Het impo-
sante complex telt vijf verdiepingen en bestrijkt een totale oppervlakte van circa 

105.000 m². Het ziekenhuis beschikt over 654 hospitalisatiebedden en 96 bed-
den voor dagopname. Een tweehonderdtal artsen, evenveel vrijwilligers en 1.300 
medewerkers zullen er elke dag streven naar optimale patiëntenzorg.

Patiëntenzorg behelst uiteraard ook de beveiliging van patiënten en hun gegevens. 
Het luik toegangscontrole kreeg dan ook veel aandacht binnen de gespecialiseerde 
werkgroep, bestaande uit Jan Claesen (technisch directeur en projectleider nieuw-
bouw), Maddy Silverans (stafmedewerker Projectmanagement), Marc Rousseau 
(ICT- en informatieveiligheidsconsulent/Data Protection Officer) en Erik Verlinden 
(hoofdverantwoordelijke dienst elektromechanica voor het nieuwbouwziekenhuis).

Accreditatienormen
“Ons ziekenhuis is geaccrediteerd bij NIAZ (Nederlands Instituut voor Accredita-
tie in de Zorg)”, legt Erik Verlinden uit. “Beveiliging van patiëntengegevens en 
toegangscontrole an sich zijn dan ook zaken die aan erg strikte normen moeten 
voldoen. Zo is het belangrijk dat we ten allen tijde weten welke personen toe-
gang hebben tot welke ruimtes. Om dit mogelijk te maken, werken we met de 
SiPass-software van Siemens. Daarin worden ook offlineoplossingen van SALTO 
Systems geïntegreerd.”

In concreto zijn op alle toegangsdeuren van de verschillende afdelingen ‘online 
readers’ van Siemens geplaatst. Ook in de buurt van kritische lokalen zoals de 
dienst nucleaire geneeskunde, de apotheek en bepaalde zones van het opera-
tiekwartier duiken ze op. In totaal gaat het om circa vierhonderd stuks. “Eens 
iemand toegang heeft gekregen tot een bepaalde afdeling, heeft hij of zij nog 
niet automatisch toegang tot elke ruimte daar. Daarom lieten we op ‘gewone’ 
deuren binnen de afdelingen 1.600 offlinesloten van SALTO XS4 plaatsen, die te-
vens op het beheersysteem zijn aangesloten. Andere offlineproducten van SALTO 
beveiligen tweeduizend lockers en zeshonderd eenheden verpleegkundig meubi-
lair. Voor het werkmateriaal van de technische dienst hebben we ook nog eens 
honderd hangsloten besteld.”

Kritische ruimtes
Om alvast vertrouwd te raken met de SALTO-oplossingen, zijn ook bepaalde ruim-
tes op de huidige campussen alsnog uitgerust met producten van het merk. “Uit 
ervaring weten we dat er altijd wel iets fout kan lopen als je met een klassiek me-
chanisch sleutelsysteem werkt. Daarom zijn er aan de nucleaire dienst op de site 
Zwartzustersvest, het labo anatome pathologie en de gerobotiseerde apotheek op 
de campus Rooienberg nog elektronische SALTO XS4-sloten geplaatst. Het gaat 
om kritische ruimtes die lang niet voor iedereen toegankelijk moeten zijn.”

De keuze voor SALTO Systems gebeurde weloverwogen. “We wisten dat 
het bedrijf over een geïntegreerd pakket binnen het Siemens-toegangs-
controlesysteem beschikt”, vervolgt Erik Verlinden. “Bovendien hadden we 
her en der al enkele goede kritieken opgevangen. Ook de garantie dat de Op ‘gewone’ deuren binnen de afdelingen zijn 1.600 offlinesloten geplaatst, die tevens op het beheersysteem zijn aangesloten.

De verantwoordelijken van AZ Sint-Maarten kozen ervoor om de 
kleedkamers in te richten volgens het ‘free assignment’-principe.

oplossingen toekomstbestendig zijn, is uiteraard van groot belang: nieuwe 
technieken zijn probleemloos combineerbaar met bestaande systemen.” 

Free assignment
Traceerbaarheid is een thema dat een cruciale rol speelt in het nieuwbouwzieken-
huis. “Het is essentieel om te weten wie toegang heeft tot een ruimte of bepaalde 
informatie – onder meer om patiëntengegevens zo goed mogelijk te kunnen be-
schermen. Het accuraat afsluiten van verpleegposten en doktersburelen is dan 
ook onontbeerlijk.”

De oplossingen kunnen op diverse manieren ingesteld worden. De verantwoorde-
lijken van AZ Sint-Maarten kozen ervoor om de kleedkamers in te richten volgens 
het ‘free assignment’-principe. “In de grote kleedkamer is er sprake van specifieke 
zones voor zorg-, keuken- en ander personeel”, legt Erik Verlinden uit. “Niemand 
heeft een eigen locker. Een vrije locker wordt aan de eerste gebruiker toegekend, 
en via de update reader beschikt men over de toegangsinfo van de arts of mede-
werker die hem gebruikt. Zodra de locker weer leeg en open is, kan een ander 
personeelslid er gebruik van maken via zijn of haar persoonlijke badge.”

Werffase
De oplossingen van SALTO Systems en Siemens bewezen hun nut al gedurende de 
werffase. “Tijdens de werken zijn heel wat deuren uitgerust met bovengenoemde 
systemen. De toegangscontrole was opgedeeld in een zevental niveaus, zodat we 
aannemers gericht toegang konden geven tot bepaalde ruimtes. Stilaan zullen we 
de systemen herprogrammeren naar de werkelijke situatie, weliswaar rekening 
houdend met een overgangsperiode waarin de regelingen qua toegangscontrole 
voor het werfpersoneel blijven gelden.”    •

Toegangscontrole is een belangrijk aandachtspunt in het nieuwe AZ Sint-
Maarten. Patiëntenzorg behelst immers ook beveiliging van patiënten en 
hun gegevens. 

'Het is belangrijk dat we te allen tijde
weten welke personen toegang hebben

tot welke ruimtes'

AZ Sint-Maarten, Mechelen



#CreatingPerfectPlaces

Intelligente ziekenhuizen –  
gebouwen als deel van  
het genezingsproces
Gebouwtechnologie helpt bij het creëren van perfecte 
omgevingen, zodat patiënten kunnen genezen  
en medische professionals hun werk kunnen doen.

Alle ziekenhuisruimtes hebben hun eigen, specifieke eisen. Gespecialiseerde toepassingen  
zoals operatiezalen, drukkamers en laboratoria vragen bovendien nog specifiekere competenties. 

In een comfortabele en veilige omgeving helpen onze oplossingen het herstel van patiënten  
te bevorderen en maken ze het werk van medische professionals efficiënter.
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BEDDEN, MATRASSEN EN LOS 
MEUBILAIR MET EEN FOCUS OP 
PATIËNTVEILIGHEID EN COMFORT

Bedden, matrassen en los meubilair met een focus op patiëntveiligheid en comfort

Het hypermoderne AZ Sint-Maarten tilt de medische zorg naar een hoger niveau, mede dankzij innovatieve bedden, kwali-
tatieve matrassen en ander comfortabel los meubilair. Distrac Group mocht eerder al heel wat projecten voor vzw Emmaüs 
uitvoeren en werd ook geconsulteerd voor de kamerinrichting van het nieuwe ziekenhuis. “We hebben inmiddels heel 
wat ziekenhuisbedden van de Duitse fabrikant Stiegelmeyer geïnstalleerd. Naast 411 EVARIO-ziekenhuisbedden, vijftien 
DEKA-bedden voor het dagziekenhuis, vijftien JUNIOR-bedden en 52 IDARO-bedden voor de kinderafdelingen hebben we 
178 mobiele PLETO-bedtafeltjes, 638 VITANO-nachtkastjes, achttien zetelbedden en 462 drukverdelende TEMPUR-matras-
sen geleverd”, vertelt Kris Struyf, CEO van Distrac Group.

Dé blikvanger in dit ruime aanbod is het gloednieuwe EVARIO-bed. “AZ Sint-
Maarten is een pionier en heeft dit ziekenhuisbed van de toekomst als eerste 
organisatie in België getest, goedgekeurd en aangekocht”, aldus Kris Struyf. 
“EVARIO is een intelligent en modulair systeem. Dankzij de vele functionele opties 
en verschillende ontwerpen is het bed geschikt voor vele ziekenhuisafdelingen 
(gewone ziekenhuiskamers, dagziekenhuis, intensieve zorgen, …). Er is daarbij 
maximale aandacht besteed aan (patiënt)veiligheid en comfort. De bediening van 
het bed is intuïtief en kan op drie verschillende niveaus gebeuren, met telkens 
eigen functionaliteiten. Verpleegkundigen en techniekers hebben logischerwijs 
meer mogelijkheden dan patiënten. De geïntegreerde bediening in de zijhekken 
biedt verstelopties voor de patiënt en de verpleegkundige, alsook pasklare en 

voorgeprogrammeerde bedposities. Bovendien is het mogelijk om extra functies 
toe te voegen via software-updates. Dit innovatieve mechanisme maakt de klas-
sieke verpleegbox overbodig. Indien gewenst kan er ook een extra lcd-handbedie-
ning toegevoegd worden.”

De focus op (patiënt)veiligheid en comfort blijkt eveneens uit de keuze voor TEM-
PUR-matrassen. “Wereldwijd peer-reviewed onderzoek heeft aangetoond dat 
TEMPUR-matrassen de meest optimale drukverdeling garanderen en zo het ri-
sico op doorligwonden minimaliseren. De bovenlaag van thermoactief PU-schuim 
(85kg/m³ densiteit) met een open celstructuur past zich onder invloed van het 
gewicht van de patiënt en de temperatuur aan de vorm van het lichaam aan.”    •
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De voordelen van
prefab sandwichelementen
De keuze om in dit project met prefab sandwichelemen-
ten te werken, heeft de aannemer enerzijds de mogelijk-
heid gegeven om binnen de gevraagde termijn de ruw-
bouwwerkzaamheden uit te kunnen voeren, anderzijds 
heeft het de aannemer enorm veel in situ organisatie en 
(faal)kosten bespaard. 

De 3-laagse prefab sandwichelementen vervullen niet enkel een esthe-
tisch en thermische rol, maar dragen ook bij aan het structurele verhaal 
van het gebouw aangezien zowel de balken als de kolommen vloerdra-
gend werden uitgevoerd. De weldoordachte keuze van de architect om 
gestraald architectonisch beton te gebruiken, brengt eveneens enkele 
andere belangrijke pluspunten met zich mee. In combinatie met een hy-
drofuge hebben de elementen niet enkel op korte, maar eveneens op 
(middel)lange termijn een stralend wit uitzicht; bovendien kunnen ze 
zeer gemakkelijk gereinigd worden wanneer de tand des tijds zich heeft 
laten gelden. De kers op de taart van het witte beton – de promenade 
van vakwerkkolommen aan de hoofdingang van het gebouw, is even-
eens zeer bijzonder aangezien ze al de verdiepen erboven moest dragen 
en bovendien 4-zijdig zichtbaar uitgevoerd werd met hetzelfde wit ge-
straalde beton.   •

VORMGEVING AAN DE ZORGSECTOR VAN MORGEN
Voor het project AZ Sint-Maarten zorgde Sweco voor de studie, het ontwerp en de uitvoering van de stabiliteit,
de buiteninfrastructuur en het architectuurontwerp, evenals de studie van het parkeergebouw. 

“Verder boden we ondersteuning bij het uitwerken van het technisch financieel 
plan, de subsidiëring (VIPA), de bouwbegeleiding, ….”, vertelt Wim Van Nuffel, 
Director Division Buildings bij Sweco Belgium. “Vanaf de ontwerpfase werkten 
we in een gecoördineerde BIM-omgeving. Hierbij wordt de essentiële informatie 
van een bouwproject weggeschreven in een centrale database, die wordt aan-
gestuurd en beheerd via 3D-modellen. We werkten via dit BIM-platform in een 

bouwteamformule samen met andere ontwerpers. De sleutelfiguren (bouwheer, 
architect, ingenieurs) waren vanaf de start in het projectconcept betrokken. Alle 
partijen werkten tijdens het bouwproces met dezelfde actuele info en waren 
van elkaars beslissingen op de hoogte. Dit zorgde voor een aanzienlijke daling 
van de faalkosten tijdens de uitvoering, liet een goede budgetopvolging en -be-
waking toe en stelde ons in staat om veel efficiënter de werf op te volgen.”   •

De voordelen van prefab sandwichelementen
Vormgeving aan de zorgsector van morgen

Industrieterrein Durmakker 27 - B-9940 Evergem

 www.vanwingen.be

E. VAN WINGEN NV 

60 jaar know-how en continuïteit 

in het hart van uw

Noodstroomvoorziening

Warmtekrachtkoppeling

Energiesturing

Van ontwerp tot installatie en service.

www.occonsult.be 

Uw zorg zit in ons DNA

Omni Care Consult

Koningin Astridlaan 13/0
2800 Mechelen

T   015/369797
E   info@occonsult.be



Info & inspiratie op reynaers.be

Ramen, deuren en glasgevels
van Reynaers Aluminium
in al uw ontwerpen.

Binnenstappen in een gebouw dat er nog niet staat. Dat zich in de ontwerpfase 
bevindt. Maar toch sta je daar. Neem je elk detail in je op. Ervaar je de ruimtes. 
En je bent er niet alleen. Naast je staan jouw bouwpartners, allemaal in die 
virtuele wereld. Overleg is mogelijk. Aanpassingen worden in real-time aan- 
gebracht. Allemaal in jouw ontwerp. Allemaal in de Reynaers campus.

I M A G I N E …

8875_AD_GEBASSERD_OP_8415_NL.indd   1 29/08/18   15:57

AZ Sint-Maarten, Mechelen

Esthetisch-functionele zitelementen en tafels 

Esthetisch-functionele 
zitelementen en tafels 
Dat het meubilair sterk bepalend is voor de uitstraling van een ziekenhuisinterieur, behoeft geen betoog. Vandaar dat AZ 
Sint-Maarten aanklopte bij inrichtingsspecialist Kusch+Co, dat het gros van de benodigde zitelementen en tafels leverde.

“Enerzijds hebben we samen met onze partner AC Decor+ het lot wacht-, patiën-
ten- en conferentiemeubilair op ons genomen, anderzijds hebben we ook nog drie-
honderd ronde tafels en klaptafels geleverd voor het lot kantoormeubilair in samen-
werking met onze partner Pami. In totaal ging het om bijna 5.700 meubelstukken 
– over het algemeen standaardproducten uit ons portfolio, al hebben we ook een 
aantal projectgerelateerde productmodificaties toegepast en de wachtbanken in de 
wachtzalen uitgerust met aangepaste wandafstandshouders”, vertelt Eric Vermei-
ren, salesdirector van Kusch+Co Belux. 

AZ Sint-Maarten opteerde resoluut voor kunststofstoelen en andere zitelementen 
van de populaire ¡HOLA!-lijn. “¡HOLA!-stoelen zijn uitgegroeid tot echte klassie-

kers. Het ontwerp van Jorge Pensi is twintig jaar na datum nog altijd brandend ac-
tueel, met dank aan de uitmuntende ergonomie en het dito zitcomfort. Er zijn maar 
weinig ziekenhuizen in ons land waar nergens een ¡HOLA!-stoel te vinden is. Geen 
verrassing als je weet dat we in België 80% van onze omzet in zorgomgevingen 
realiseren. Ons credo luidt dan ook: ‘kwaliteit is onvervangbaar’. We leggen de lat 
gemiddeld 20% hoger dan de vigerende Europese normen, met brandpreventie, 
bariatric seating (voor belastingen tot 300 kilogram) en hygiëne als stokpaardjes. 
Ons zorgmeubilair gaat minstens 25 jaar mee en wordt in feite enkel vervangen als 
het tijd is voor een esthetische update (en dus niet vanwege een gebrekkige functi-
onaliteit). Vandaar dat we sterk inzetten op tijdloze designs. Het ¡HOLA!-meubilair 
in AZ Sint-Maarten bewijst dat dit geen loze woorden zijn.”     •
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ENGIE helpt ziekenhuizen om 24u per dag een kwaliteitsvolle zorg aan te bieden. Het ziekenhuis 
kan zich concentreren op haar kernactiviteiten, terwijl wij focussen op de installatie en de goede 
werking van de bedrijfskritische installaties. Wij zetten hiervoor in op de veiligheid van de 
installatie, het comfort van de patiënt en het personeel en het ef� ciënt gebruik van energie.
De klant kan op ons rekenen voor : 

- de installatie en het beheer van de elektrische installaties, sanitair en HVAC
- het energiebeheer van de gebouwen en installaties
- het beheer van de water- en luchtkwaliteit en medische gassen
- de installatie en beheer van de ICT-infrastructuur

www.engie.be

MaintenanceDesign Installation

Energie transitie
in de zorgsector

Aansprekende klus 
bij AZ Sint-Maarten tot 
geslaagd einde gebracht

Aansprekende klus bij AZ Sint-Maarten tot geslaagd einde gebracht

Metaalconstructies Couwenberg & Schellens (C&S) in Ravels (Weelde) is een vooraanstaand speler in de aluminium-
sector. Het bewijs van hun kennis en kunde werd onlangs geleverd bij het AZ Sint-Maarten in Mechelen. Daar plaatste 
C&S onder meer 62,5 kilometer lamellen. Daarbij ging het bedrijf niet over één nacht ijs….

De lamellen werden voorzien van alle benodigde kwaliteits-egards. De hoge 
eisen qua lak werden ingevuld met een betere poeder dan standaard en extra 
beitsen (2 gram) voor een betere hechting en kleurechtheid. Voor de plaatsing 
is ongeveer een jaar geïnvesteerd in onder meer windstudies om de winddruk-
ken te bepalen, glasdikteberekeningen en profielsterkte- en ankerberekenin-
gen. Thermisch ging de aandacht naar de U-waarde- en condensatiebereke-
ningen en akoestisch naar geluid van buiten naar binnen, bijvoorbeeld door 
het aanpassen van de beglazing, en het geluid van aangrenzende ruimtes en 
verdiepingen. Beglazingen werden aangepast en profielen gevuld. In de wind-
tunnels werden de krachten op de staalstructuur bepaald. Het ontwerp vond 
zijn oorsprong in Revit-software (eerste grote project in België). Die aanpak re-
sulteerde in minder fouten dan bij een traditionele aanpak. C&S heeft duidelijk 

een visitekaartje afgegeven. Er zijn maar weinig bedrijven die tot de realisatie 
van zo’n project in staat zijn. Daar komt nog bij dat er bedrukt glas werd ge-
bruikt van de hand van kunstenaar Koen van den Broek. Die tekeningen zijn 
door C&S op de gevels ‘geplakt’. Elke ruit werd apart besteld, uitgetekend en 
genummerd. Het totaal besloeg zo’n 1.600 ramen. Dat er meer dan 15.000 
lamellen geplaatst moesten worden, maakt het project extra indrukwekkend. 
Het gaat immers om meer dan 62 kilometer lamellen, 55 verschillende lamel-
vormen, 200 verschillende frames, 30.000 lamelhouders en ongeveer 140.000 
bouten. Tijdens topweken werden ongeveer 1.000 lamellen geplaatst. Zes 
maanden werk en logistiek een enorme uitdaging. C&S heeft ook volop lof 
voor Reynaers, buiger en lakkerij. De planning, eind 2018, wordt gehaald en 
dat is gezien de complexheid van het project een prestatie.   •



47BOUWENAANDEZORG.EU  | 47

AZ Sint-Maarten, Mechelen

Bespaar tot 40%  
energie en kosten 

Ziekenhuizen en verzorgingstehuizen  
verbruiken te veel energie doordat  
verwarmings- en koelinstallaties vaak  
niet optimaal werken. 

Onze ontwerpsoftware helpt u om  
bestaande en nieuwe installaties  
hydraulisch te optimaliseren. 

Bespaar en kies voor meer comfort,  
kwaliteit en duurzaamheid.

Bredabaan 837
2170 Antwerpen (Merksem)
bel +32 3 298 16 30
sales@hysopt.com
www. hysopt.com

HVAC design &  
optimisation software

WE HELPEN U OM BETERE ONTWERPEN TE MAKEN
ENERGIEZUINIG
Hysopt berekent 
telkens opnieuw welke 
componenten het 
meest geschikt zijn om 
de installatie optimaal 
te benutten, zodat alles 
ook fysisch klopt.  
Dat zorgt voor grote 
energiebesparingen.

KOSTEN- EN 
TIJDBESPAREND
Met de software kan je 
zeer snel een volledige 
HVAC-installatie ont-
werpen. Je hoeft niet 
elke component  
individueel te  
tekenen en je kunt 
vlot de meest uiteen-
lopende configuraties 
opbouwen door  
gebruik te maken van 
een geavanceerde 
modellenbibliotheek.

TRANSPARANT
Geen nattevinge rwerk. 
De Hysopt-software 
zorgt voor een trans-
parante rapportering, 
zodat je het eindont-
werp maximaal kan 
afstemmen op de 
wensen van de  
bou wheer of  
opdrachtgevers.

GEOPTIMALISEERD
De Hysopt-simulatie-
software is in staat om 
de installatie al in de 
ontwerpfase tot leven 
te wekken en het ge-
drag van de installatie 
te bestuderen door-
heen de tijd. Op basis 
van fysische modellen 
van de hydraulica, 
controlemodellen en 
omgevingsfactoren 
weet de software de 
KPI’s direct in kaart te 
brengen. 

PRECIES
De ingebouwde reken-
modellen van Hysopt 
zorgen voor een zeer 
precieze doorrekening 
van je HVAC-systemen. 
Hysopt maakt komaf 
met vuistregels en met 
het nodeloos inbouwen 
van marges.

INNOVATIEF
We ontwikkelen  
continu vernieuwende  
ontwerpen die we 
beschikbaar maken 
voor al onze gebruikers.  
Zo heb je steeds de 
nieuwste systeem-
concepten en  
installatievarianten 
 ter beschikking.  
Je blijft ook op de 
hoogte van de laatste 
ontwikkelingen in de 
HVAC-sector.

NSA’S EN WKK’S DIE BIJDRAGEN
AAN EEN OPTIMALE ENERGIE-EFFICIËNTIE
E. VAN WINGEN (EVW) uit Evergem was al tientallen jaren 
aanwezig op de oude zorgcampussen in en rond Mechelen 
– meer bepaald met noodstroomdiesels – en tekent nu ook 
present in het gloednieuwe AZ Sint-Maarten-ziekenhuis. 

De Belgische fabrikant stond er in voor de noodstroomback-up en cogeneratie. 
Drie netparallelwerkende noodstroomgeneratoren, goed voor een totaal vermo-
gen van ca. 2,5 MVA zullen het ziekenhuis draaiende houden bij een eventuele 
stroomuitval. Zij krijgen op hun beurt ondersteuning van de warmtekrachtkop-
pelingen, twee aardgasmodules van elk 378 kWe die eveneens uitgerust zijn voor 
noodbedrijf. Bovendien dragen ze bij tot een optimale energie-efficiëntie door ook 
nuttige warmte te leveren aan de kringen van het ziekenhuis. “We namen met an-
dere woorden haast de volledige decentrale stroomopwekking op ons, inclusief de 
bijhorende energiesturing”, zegt J.P. Van Wingen. “Deze overkoepelende sturing 
behelst onder meer het aansturen van de vijf aggregaten volgens verschillende 
scenario’s die zich in het operationele ziekenhuis kunnen voordoen. Het geheel is 
webbased met HMI en kan zo online gemonitord worden.”   •

Zorgbegeleiding op maat

Hoe ondersteun je een toonaangevend ziekenhuis in de overgang van drie afzonderlijke campussen naar een gecentrali-
seerde nieuwbouwsite? Het was dé hamvraag waar Omni Care Consult, kortweg OCC, zich de voorbije jaren over boog. 

“Ziekenhuizen zijn unieke, complexe omgevingen die een specifieke expertise 
vereisen”, vertelt Tinne Anthonis, die OCC in 2012 oprichtte. “In het AZ Sint-
Maarten focusten we eerst op de uitrusting van de nieuwbouw. We bepaalden 
voor elke ruimte per afdeling – ziekenhuisbreed – welke items er nodig zijn en 
of deze aangekocht dan wel verhuisd moesten worden. Voor de projectleider 
nieuwbouw behartigden we ook de continue budgetopvolging van deze uit-
rusting. Daarnaast zetten we onze schouders onder het FELOZA-project, voluit 
‘facilitaire en logistieke ondersteuning van de ziekenhuisafdelingen’. Op een 
zo efficiënt mogelijke manier integreerden we de verschillende stromen en ta-
ken binnen alle zorgondersteunende diensten (maaltijd- en medicatielevering, 
afvalophaling, linnen, schoonmaak, patiëntenvervoer, …). Het beheren hiervan 
gebeurt via een ondersteunende ICT-tool. Het herwerken en modelleren van 
alle processen, het lanceren en opvolgen van pilootprojecten en de vorming 
van personeel nam goed vier jaar in beslag. Voorts pakte OCC de organisatie 
van het OK en cathlab aan, inclusief de planning van de medische activiteiten. 
Ons team was eveneens actief betrokken bij de volledige inhuizing (planning, 
procedures en opmaak dienstdraaiboeken), met de eigenlijke verhuis als kroon 
op het werk! OCC blikt tevreden terug op dit intensieve, waardevolle project, 
en niet in het minst op de resultaatgerichte en enthousiaste samenwerking 
met de directie en de medewerkers van AZ Sint-Maarten!”   •

E. Van Wingen: NSA’s en WKK’s die bijdragen aan een optimale energie-efficiëntie
Zorgbegeleiding op maat
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Specialist in aluminium en stalen 

ramen, deuren en gevelsystemen 

voor particulieren, projectbouw  

en utiliteitsbouw

Over ons

Metaalconstructies Couwenberg & Schellens groeide de laatste jaren uit tot een gekende speler in de aluminium en staalsector

De firma beschikt over een dynamisch team van jonge en ervaren medewerkers. Daarnaast kan ze rekenen op de steun van 

haar betrouwbare partners. Dankzij hun kwaliteit en betrouwbaarheid staan wij garant voor het leveren van duurzame producten.

C&S zorgt voor de productie en plaatsing van aluminium en stalen ramen, deuren en gevelsystemen. 

Ook schuifdeuren, zonweringen, vliegenramen, rolluiken, ... behoren tot ons gamma.

De firma is actief in allerhande domeinen: openbare werken, industriële werken, particuliere projecten, nieuwbouw, renovatie en 

doorverkoop. Tevens beschikken wij over een dienst service en onderhoud om een goede nazorg te garanderen.

Metaalconstructies Couwenberg en Schellens nv
Meir 45

2381 Weelde

014/65 45 10

www.cs-alu.be

info@cs-alu.be

AZ St Maarten Mechelen

AZ Alma Eeklo

Beeld: Marc Sourbron

Beeld: Marc Sourbron

Woonzorgcentrum en assistentiewoningen Oase - Wolvertem

GPS-gestuurde grond-,
riolerings- en infrawerken 
Niet alleen de stabiliteit, architectuur, afwerking en tech-
nieken hebben baat bij de waardevolle voordelen van de 
BIM-methodiek. Ook de grond-, riolerings- en infrastruc-
tuurwerken op de site van AZ Sint-Maarten gebeurden op 
basis van een gedetailleerd 3D-model, met een snelle, ef-
ficiënte en kwalitatieve uitvoering tot gevolg. 

“De investering in 3D-technologie heeft zeker zijn vruchten afgeworpen”, vertelt 
Wim Dom, zaakvoerder bij Houwelyckx Wegenbouw, een familieonderneming 
uit Sint-Katelijne-Waver die al sinds 1929 actief is. “We konden onze werken 
een stuk sneller uitvoeren en liepen een veel kleiner risico op uitvoeringsfouten, 
een aanzienlijke meerwaarde in een omvangrijk project met zeer strakke dead-
lines. Ook de samenwerking met hoofdaannemer MBG is zeer vlot verlopen. AZ 
Sint-Maarten is voor Houwelyckx Wegenbouw een waardevolle referentie, onder 
meer omdat de werf zich op amper drie kilometer van onze deur bevond. Gezien 
het BIM-verhaal en de omvang van het project – één van de grootste die we tot 
op heden hebben uitgevoerd – kunnen we hoe dan ook spreken van een posi-
tieve ervaring met het oog op de toekomst. Bovendien werken we intussen al drie 
generaties lang voor Sint-Maarten, dus het plaatje is compleet!”  •

GPS-gestuurde grond-, riolerings- en infrawerken

Wilsonstraat 84 - B2860 Sint-Katelijne-Waver

T +32(15)311 437   F +32(15)322 487   E info@houwelyckx.be

Houwelyckx Wegenbouw is een familiebedrijf dat al 
meer dan 90 jaar gespecialiseerd is in wegenis- en 
rioleringswerken. 

Dankzij onze vakbekwame mensen en ruime ervaring 
denken we mee met de klant. We zoeken mee naar 
de beste oplossing en dit binnen het vooropgestelde 
budget. We realiseren openbare werken, industriële 
en residentiële projecten, verkavelingen, opritten, 
zwembaden en terrassen in natuursteen,…

Onze vakkennis, beroepsfierheid en flexibiliteit zorgen 
ervoor dat U bij ons in goede handen bent. Wat we 
zelf doen, doen we beter. Onze stabiliteit en traditie 
zijn Uw garantie.

Meeuwerkiezel 37 ✦ 3960 Bree
www.vliegennv.be ✦ +32 89 46 18 94

Vliegen nv, specialist in sanitaire 
installaties voor al uw projecten, 
van ontwerp tot uitvoering.
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PRIMEUR VOOR BELGIË IN HET AZ SINT-MAARTEN: 

DE EERSTE 2 AUTOMATISCHE  
ONTLAADSTATIONS GEÏNSTALLEERD

De eerste 2 automatische ontlaadstations in België geïnstalleerd
Machinekamerloze liften met ingenieuze sturingen

Bloed- en andere medische stalen worden vanuit de dien-
sten in een buispostpatroon naar het labo verzonden; daar 
worden de patronen in het station automatisch geopend. 
De stalen glijden via een glijbaan op de ontvangsttafel, een 
plunjer gaat door de open patroon naar beneden en ga-
randeert dat heel de lading de patroon verlaat. Vervolgens 
wordt de patroon automatisch gesloten en reist terug naar 
zijn thuisadres. De laboranten hoeven dus geen enkele 
manuele actie meer uit te voeren en ontvangen de stalen 
rechtstreeks op hun tafel. Door de combinatie met 2 hori-
zontale aankomsten op rails kunnen er ook nog patronen 
toekomen die dan manueel behandeld worden door de 
labobedienden. Deze patronen kunnen worden terug- of 
doorgezonden via 2 meervoudige verzendstations met  
elk 3 verzendposities.    •
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Machinekamerloze
liften met ingenieuze sturingen
Doorloopliften en liften met één ingang, patiënten-, 
transport- en bezoekersliften, diverse soorten sturingen, 
…: Coopman Orona mocht in het nieuwe AZ Sint-Maar-
ten zijn hele kunnen etaleren. 

“We plaatsten 29 machinekamerloze Orona 3G 2018- en -2016-liften, 
waarvan veertien patiëntenliften (hefvermogen 2.500 kilogram), zeven 
transportliften en acht personenliften (hefvermogen 1.000 kilogram). Met 
uitzondering van één hydraulische goederenlift worden ze stuk-voor-stuk 
elektrisch aangedreven. Vier van deze liften fungeerden sinds begin 2017 als 
werflift en zijn nadien omgebouwd tot volwaardige personenliften, terwijl 
vier andere exemplaren geconnecteerd zijn met het noodvoedingssysteem, 
zodat ze ook bij een eventuele stroompanne blijven functioneren. Alle liften 
zijn mooi afgewerkt met een inoxbekleding, die de volledige breedte en 
hoogte van de schacht bestrijkt. Bijzonder is ook dat ze zijn uitgerust met 
een automatisch ventilatiesysteem en een regeneratiesysteem, zodat hun 
energieverbruik erg laag is. Ze zijn bovendien gekoppeld aan het gebouwbe-
heersysteem en hebben een sturing die prioriteit geeft op basis van badges, 
zodat dokters of verplegers voorrang krijgen op patiënten. Eveneens vermel-
denswaardig is de sturing van de zes personenliften in het inkomgedeelte, 
die ervoor zorgt dat één van die liften zich telkens zo snel mogelijk naar de 
plaats van de oproep rept (naargelang de beschikbaarheid).”    •
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AZ Sint-Maarten, Mechelen

AZ SINT-MAARTEN KIEST VOOR PREFAB BETON
Het nieuwe AZ Sint-Maarten is voor een groot deel opge-
bouwd uit prefab beton. Megaton Prefab Systems – onder-
deel van de Willy Naessens Group – kreeg van hoofdaan-
nemer ruwbouw MBG de opdracht om tal van structurele 
prefab elementen te fabriceren. 

“In totaal ging het om 120.000 m² kanaalplaatvloeren, 254 trappen, 2.679 m³ 
voorgespannen betonelementen en 1.363 m³ gewapende elementen”, vertelt 
directeur Gerard Denayer. “We hebben deze elementen geleverd in de loop van 
2015 en 2016, dus we zijn toch een dikke twee jaar zoet geweest met dit pro-
ject. Voorts stonden we ook in voor de engineering en projectbegeleiding, waarbij 
we nauw samenwerkten met MBG en studiebureau Sweco (voorheen Grontmij). 
Megaton Prefab Systems is met andere woorden meer dan een kwalitatieve leve-
rancier met een grote productiecapaciteit. We proberen echt mee te denken met 
onze klanten en zijn binnen de Willy Naessens Group het commercieel aanspreek-
punt in België, Nederland en Luxemburg voor welfsels, draagstructuren, brugdek-
liggers, industriële wandelementen, trappen en liftschachten. AZ Sint-Maarten is 
voor ons echt een project om trots op te zijn!”   •

AZ Sint-Maarten kiest voor prefab beton
Sanitair en regenwaterrecuperatie op basis van BIM-methodiek

Sanitair en regenwaterrecuperatie
op basis van BIM-methodiek
Meer dan 80 kilometer leidingen, duizend wc’s, achthonderd wastafels, enzovoort: zelfs voor een specialist als Vliegen nv was AZ 
Sint-Maarten allesbehalve een alledaags project. De Limburgse firma stond in voor de volledige sanitaire installatie (aanvoeren, 
afvoeren, brandleiding, …), de plaatsing van de sanitaire toestellen (wc’s, wastafels, …) en het regenwaterrecuperatiesysteem.

In het project AZ Sint-Maarten is reeds voor een verregaande LOD – level of development – gekozen. 
De objecten zijn gemodelleerd zoals ze daadwerkelijk worden uitgevoerd.

“De omvang van het ziekenhuis maakte deze 
opdracht uiteraard zeer bijzonder”, vertelt zaak-
voerder Raf Vliegen. “Een bijkomende uitdaging 
was het BIM-verhaal, waar ook wij volop op heb-
ben ingezet. Het was een harde leerschool, maar 
we zijn erg blij dat we mee op de kar gesprongen 
zijn. We zijn nog altijd één van de weinige be-
drijven in onze sector die BIM tot in de puntjes 
beheerst, dus dat biedt ons een enorm voordeel. 
Wat ik zeker ook nog wil meegeven, is dat AZ 
Sint-Maarten een uitstekend gestructureerde 
werf was. Ik doe m’n petje af voor de bouwheer 
en alle betrokken bouwpartners, want gezien de 
complexiteit van het project was het zeker geen 
evidentie om zo’n aangename samenwerking tot 
stand te brengen. Chapeau!”   •
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Kwalitatief hoogwaardige operatietafels
‘Kantoren creëren is mensen begrijpen’

Kwalitatief hoogwaardige operatietafels
Geen hypermodern nieuwbouwziekenhuis 
zonder piekfijn uitgeruste OK’s met kwali-
tatief hoogwaardige operatietafels. En dus 
klopte AZ Sint-Maarten aan bij Getinge, een 
wereldwijde leverancier van innovatieve op-
lossingen voor operatiekamers, intensive 
care-afdelingen, sterilisatieafdelingen en Life 
Science-bedrijven. 

Er werd geopteerd voor ‘Magnus high level’-operatietafels van 
Maquet. “Voorts beschikken we ook nog over andere hoog-
waardige merken zoals Lancer, Atrium, Pulsion, Datascope, 
Steritec en Stericool, waarmee we in heel wat segmenten van 
de gezondheidszorg en de biowetenschappen zijn uitgegroeid 
tot een mondiale marktleider”, vertelt Eric Visser, Area Sales 
Manager bij GETINGE Group Surgical Workflows. “We leveren 
ons ruime gamma producten, oplossingen en consultingdien-
sten sinds vorig jaar onder één noemer: Getinge. Ons doel: 
het dagelijkse leven van mensen verbeteren op basis van onze 
jarenlange ervaring en nauwe samenwerkingsverbanden met 
klinische experts, zorgprofessionals en medtechspecialisten, 
zowel vandaag als in de toekomst.”  •

Food for thought...

ElEctro caloriquE

Specialist in voedseldistributie

Innovatief maaltijddistributiesysteem met optimale temperatuurbeheersing.

Zeer laag energieverbruik en lage onderhoudskosten.

electrocalorique.be             +32 (0)15 206 575

‘KANTOREN CREËREN IS MENSEN BEGRIJPEN’
Pami ontwerpt kantoorconcepten en re-
aliseert inspirerende werkomgevingen. 
“Dat doen we al meer dan 50 jaar, 100% 
made in Belgium”, aldus het bedrijf. 

“Door zelf te ontwerpen, creëren we een omgeving 
die past bij uw unieke bedrijfscultuur. Structureel, ori-
gineel, ergonomisch en esthetisch. Uw medewerkers 
moeten er tenslotte elke dag het beste van zichzelf ge-
ven! Onze interieurarchitecten laten zich o.a. inspireren 
door uw ambities. Om samen de ideale oplossing te 
vinden mét impact op de productiviteit, creativiteit en 
samenwerking.”

Om Pami succesvol te laten doorgroeien, speelt duurzaam-
heid een belangrijke, continue rol. “In elke handeling, in 
elk besluit en in elk plan houden we rekening met people, 
planet en prosperity. Met goed bestuur en aandacht voor 
innovatie ontwikkelen we niet alleen milieuvriendelijke en 
duurzame producten met oog voor kwaliteit, maar bieden 
we u ook duurzame en motiverende oplossingen voor uw 
medewerkers. Deze uitdaging gaan we bij Pami elke dag 
opnieuw met veel enthousiasme aan.”   •



AZ Sint-Maarten, Mechelen

57BOUWENAANDEZORG.EU  | 57

PASSION FOR CARE

Care Products

NORMBAU GmbH  ·  D-77871 Renchen  ·  www.normbau.de

PASSION FOR CARE

Care Producten

NORMBAU GmbH  ·  D-77871 Renchen  ·  www.normbau.de

U, als bouwexpert, staat vaak voor grote uitdagingen. 
Als specialist in hulpmiddelen voor de zorgsector 
zoeken wij dagelijks, op elk niveau naar mogelijk
heden om zorgprocessen te verbeteren. Met behulp 
van onze plafondliften bijvoorbeeld, kunnen we 
medewerkers en cliënten optimaal ondersteunen en  
de fysieke belasting van de zorgverlener aanzienlijk 
verminderen.

Door hulpmiddelen en voorzieningen goed aan te  
laten sluiten bij de dagelijkse praktijk komen we tot  
de mooiste oplossingen. Natuurlijk altijd in overleg 
met gebruikers, want alleen zo kunt u zich richten  
op wat écht belangrijk is: de kwaliteit van zorg.

Bel of mail ons gerust voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak.

www.lopital.nl

Al 40 jaar volledig 
gericht op de kwaliteit 
van zorg.

Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, Email info@lopital.nl, www.lopital.nl

RVS-gamma met badkameraccessoires voor barrièrevrije sanitaire ruimtes 

In de barrièrevrije sanitaire ruimtes van het nieuwe AZ Sint-Maarten staat het inox care-gamma van Normbau garant voor het comfort, de veiligheid en de 
hygiëne. Het klassieke design en de gesatineerde RVS-oppervlakken lenen zich uitstekend voor een harmonische badkamerinrichting. De uitrustingen en 
accessoires zien er niet alleen goed uit, maar voelen ook aangenaam aan. De vario-basisplaat maakt montage en demontage van de wand- en steungrepen 
mogelijk zonder het gebruik van gereedschap. Dit zorgt ervoor dat de badkamerruimte in een handomdraai aan te passen is aan alle actuele noden. Dankzij 
de buisdiameter van 32 mm zijn de elementen bestand tegen hoge belastingen. De RVS-oppervlakken zijn niet alleen corrosiewerend, maar ook bacteriosta-
tisch, waardoor ze de ontwikkeling van ziektekiemen afremmen. Bovendien zijn ze gemakkelijk schoon te maken. Voorts leverde Normbau ook demontabele 
opklapbare vario-muursteunen, toiletborstelgarnituren, toiletrolhouders en steungrepen in hoekvorm met doucheglijstangen op maat.  •

RVS-GAMMA MET BADKAMERACCESSOIRES
VOOR BARRIÈREVRIJE SANITAIRE RUIMTES 
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Relax-zetels in diverse uitvoeringen

Relax zetels
in diverse 

uitvoeringen

Net als alle andere interieurelementen moesten 
ook de Care Relax-zetels op de kamers van AZ Sint-
Maarten perfect binnen het architecturale plaatje 
passen. Vandaar dat er resoluut geopteerd werd 
voor de Ino, het nieuwe paradepaardje in het zorg-
gamma van Moments. “Het innovatieve aan het 
Ino-concept is dat we steeds van dezelfde basis ver-
trekken en dat we de zetel nadien haast à la carte 
kunnen afwerken, naargelang de gewenste functio-
naliteit en uitstraling”, zegt Marie Thevelin, product 
manager bij Moments.

“In AZ Sint-Maarten gaat het al bij al om een 650-tal exemplaren. In 
de materniteit is er gekozen voor de Ino Casa, een huiselijke uitvoering 
met kleine wielen en een gesloten gestoffeerde arm. In de geriatrie is 
er dan weer sprake van de Ino Cura, die in functie van de veiligheid en 
het transport is uitgerust met grotere wielen, neerschuifbare arm en 
centrale rem. Voor de overige zorgkamers hebben we polyvalente 
Ino Cura’s met kleinere wielen geleverd. We kunnen de Ino-zetel 
dus volledig ombouwen van ‘home version’ naar ‘care version’ 
en alles wat zich daartussen bevindt. Bovendien hebben we op 
vraag van AZ Sint-Maarten nog een aantal kleine aanpassingen en 
verbeteringen doorgevoerd, zodat de zetels optimaal aan de noden 
en behoeften van patiënten, verplegers, ergotherapeuten, onder-
houdspersoneel, enzovoort voldoen. We denken mee met onze 
klanten en doorlopen telkens een volledig ontwikkelingspro-
ces, wat ook in dit project zeker zijn vruchten heeft afgewor-
pen. De moderne look van onze Ino-zetels past perfect bij de 
uitstraling van een hedendaags ziekenhuis. We spelen sterk 
in op de beleving van patiënten, maar besteden tegelijkertijd 
veel aandacht aan functionele aspecten zoals hygiëne.”  •

59
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Met de WorkSpace One creëerde Pami de eerste 
echte thuiswerkplek die naam waardig.

Ergonomisch verantwoord en perfect integreerbaar 
in ieder interieur.  Dit unieke design voldoet aan  
alle (Arbo)regels voor thuiswerk en laat u toe om 
thuis net zo professioneel en efficiënt te werken  

als op kantoor. 

Lees er alles over op www.pami.be/workspaceone

WORKSPACE
DESIGNERS

DE THUISWERKPLEK DIE PAST IN IEDER INTERIEUR

WORKSPACE ONE

www.pami.be

Staat u voor de uitdaging om nieuw talent binnen te 
halen of wilt u waardevolle werknemers een extra 

boost geven? Bent u vastbesloten om werk te  
maken van een creatieve en stimulerende werksfeer 

in uw organisatie? 

Pami ontwerpt kantoorconcepten en realiseert 
inspirerende werkomgevingen. Dat doen we al 

meer dan 50 jaar. Door functionele en innovatieve 
werkomgevingen te creëren, doen onze  

klanten het beter. 

Pami-Bouwen aan de Zorg 09.2018.indd   1 17/09/18   14:36

Solid foundations. Strong future.

Franki Foundations N.V.
Avenue Edgard Frankignoul 2  |  1480 Saintes
+32 2 391 46 46  |  Fax +32 2 391 46 47
mail@ffgb.be  |  www.ffgb.be

Divisie ATLAS PALEN
Atlasstraat 2b  |  8680 Koekelare
+32 51 58 88 81

www.prefabsystems.be

+ 32 (0)54 33 45 11                         Nederwijk-Oost 279, 9400 NINOVE                          info@megaton.be

UW PARTNER IN PREFABBETON

VOTRE PARTENAIRE EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ

HOMOGENE PVC-VLOEREN
Homogene pvc-vloeren

De totale vloeroppervlakte van het nieuwe AZ Sint-Maarten 
bedraagt circa 105.000 m². Een groot deel hiervan is omwille 
van duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid bekleed 
met de homogene pvc-vloer van Tarkett. “Aangezien hij in 
de massa gekleurd is, behoudt de vloer over zijn volledige 
dikte hetzelfde uiterlijk. Je hoeft ook geen extra bescherm-
laag te voorzien, want hij heeft een uitstekend krasherstel-
lend vermogen”, vertellen Dominique Scheldeman en Wou-
ter Lesage, respectievelijk Segment Manager Healthcare & 
Aged care en sales manager bij Tarkett. 

“Bovendien leent hij zich uitstekend tot toepassing in omgevingen met een hoge 
belasting en dempt hij het geluid, wat het akoestisch comfort in het ziekenhuis 
sterk ten goede komt. Dit alles maakt dat de prijs-kwaliteitverhouding van onze 
homogene pvc-vloer erg gunstig is.” 

Voor de vloerbekleding van de douches en het operatiekwartier golden enkele 
specifieke eisen. “In de douches moesten onze pvc-vloeren een hogere antislip-
waarde hebben, en in het OK moesten ze elektrisch geleidend zijn. Dit laatste 
hebben we gerealiseerd via grafietinstrooiing en een carbonrug. Geen onover-
komelijke hindernis, want ons concept voor zorginstellingen is erg sterk. We 
benaderen zorgprojecten immers eerst vanuit een functioneel perspectief, zodat 
er op dat vlak niets aan het toeval wordt overgelaten. De kwaliteit is hoe dan 
ook verzekerd dankzij de specifieke opbouw van onze homogene pvc-vloeren. 
Ze bestaan uit drie bestanddelen – pvc, weekmaker en vulstoffen – maar heb-
ben een erg hoog pvc-gehalte, zodat we steeds een uitmuntende duurzaamheid 
kunnen garanderen.”   •

'In de douches moesten onze pvc-vloeren een 
hogere antislipwaarde hebben, en in het OK 

moesten ze elektrisch geleidend zijn'
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Innovatief maaltijddistributiesysteemBinnenmuurverf koppelt zorgspecifieke eisen aan esthetiek

Het systeem maakt hiertoe gebruik van een centrale koelcel in plaats van aparte 
koelmotoren voor de verschillende wagens. Een bijkomend voordeel hiervan is 
het geringe oppervlaktebeslag, evenals de mogelijkheid om zes wagens achter 
elkaar te koppelen voor het interne transport. De regenereertechniek zorgt voor 
een juiste opwarming van de te verwarmen maaltijden. De scheidingswand in de 
wagens in combinatie met de plaatsing in de koelcel zorgt voor een temperatuur 
onder de 7°C voor de desserts en andere gerechten die juist koud gereserveerd 
moeten worden. En dat allemaal op één dienblad. 

Er is een opvolgsysteem geïnstalleerd waarmee zowel de verantwoordelijke in 
het ziekenhuis als de technische dienst van Electro Calorique op afstand de pres-
taties van de wagens kunnen inzien en volgen. Samen met de verschillende ver-
antwoordelijken van het ziekenhuis is een optimale inrichting van de koelcel en 
plaatsing van de bedieningskasten gekozen, zodat het logistieke proces zonder 
belemmeringen kan plaatsvinden. Voor het AZ Sint-Maarten bleek dit de beste 
keuze. In andere situaties zijn wellicht andere oplossingen beter. Electro Calorique 
biedt een uitgebreid arsenaal aan mogelijkheden. Maar ook maatwerk is voor het 
bedrijf geen enkel probleem. Ook het systeem dat nu bij dit prachtige ziekenhuis 
is geïnstalleerd, is ooit ontstaan uit een specifieke vraag.    •

Innovatief maaltijddistributiesysteem
Electro Calorique heeft voor het nieuwe ziekenhuis van AZ Sint-Maarten een innovatief maaltijddistributiesysteem geleverd. Een 
systeem dat voldoet aan alle eisen op het gebied van temperatuurbeheersing van de maaltijden voor de patiënten. Maar ook 
een systeem dat dit bereikt tegen zo laag mogelijke exploitatiekosten, een zeer laag energieverbruik en lage onderhoudskosten. 

BINNENMUURVERF
KOPPELT ZORGSPECIFIEKE
EISEN AAN ESTHETIEK
Het nieuwe AZ Sint-Maarten is opgevat als een ‘healing envi-
ronment’ waarin alle gebouwaspecten bijdragen tot het com-
fort en het welzijn van patiënten, medewerkers en bezoekers. 
Zelfs bij de keuze van de muurverf werd niets aan het toeval 
overgelaten. “In de zorgsector gelden zeer specifieke eisen”, 
weet Anthony De Vos, projectcoördinator Architectural Coa-
tings bij PPG, dat speciaal voor dit project zijn nieuwste inno-
vatieve muurverf inzette.

“Op basis van toegespitste R&D en deskundige feedback van bouwheren, ar-
chitecten en andere bouwactoren zetten we sterk in op de ontwikkeling van 
hygiënische oppervlakken die zeer goed reinigbaar zijn, maar die tegelijk ook 
bijdragen tot de esthetiek en sfeerbeleving. Verven voor de zorgsector mogen 
geen vluchtige organische stoffen of weekmakers bevatten, mogen geen kwalij-
ke geurtjes afscheiden en moeten een hygiënisch, vuilafstotend oppervlak heb-
ben, zij het zonder in te boeten aan technische en mechanische capaciteiten. 
Een delicaat evenwicht.”

Opvallend is dat er in heel het ziekenhuis – goed voor een totale oppervlakte van 
150.000 m² – slechts één muurverfsysteem is toegepast, zowel in neutraal wit 
als in fellere kleuren. “Het gaat om Sigmapearl Clean Matt: een matte, vuil- en 

vochtafstotende binnenmuurverf die uitstekend reinigbaar is zonder glimmende 
vlekken te veroorzaken. Voorts is er in AZ Sint-Maarten ook gebruikgemaakt van 
Tigron Aqua Matt en Satin, een watergedragen lak die handvetresistent is en die 
zo het ontstaan van vuile vlekken tegengaat”, aldus Anthony De Vos. “AZ Sint-
Maarten was voor ons een uiterst leerrijk project, onder meer omdat we al vanaf 
de ontwerpfase betrokken werden. De architect besteedde veel aandacht aan 
de invloed van onze producten op de lange termijn, het benodigde onderhoud, 
enzovoort. Deze zaken zijn grondig geëvalueerd via testkamers in het voormalige 
ziekenhuis in Duffel. Dat het nieuwe AZ Sint-Maarten zo’n prachtig visitekaartje 
is, is eveneens te danken aan schilder ‘THV Woutim – Veldeman’, die de intrin-
sieke troeven van onze verf wist om te zetten in een kwalitatief eindresultaat.”   •
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Met de elektronische oplossingen van SALTO Systems bepaalt u vanuit één platform wie, waar naar 
binnen mag en wanneer. De toegangsinformatie komt bij u terug via de technologie van uw voorkeur; 
denk aan het SALTO Virtual Network met data-on-card, SVN-Flex, Wireless online, JustIN Mobile of 
SALTO KS cloud-based. 

Bepaal zelf wat belangrijk is voor de toegangscontrole van het gebouw. Kiest u voor de elektronische 
oplossingen van SALTO Systems, dan kiest u voor veiligheid, gebruiksgemak en efficiëntie.

VEILIG TOEGANG VERLENEN?
Het platform van SALTO biedt oplossingen op maat voor 
elektronische toegangscontrole in een netwerk zonder kabels.

Toegangscontrole waarop u kunt vertrouwen.
www.saltosystems.nl - info.nl@saltosystems.com

san_siro tafels  is een aangepaste hoogte toege-
past na praktijktesten met de types rolwagens die in 
het ziekenhuis worden gebruikt. Voor multifunctio-
neel gebruik werden gebruiksvriendelijke vierpoots-
klaptafels Pliéto zonder klemgevaar geleverd, voor-
zien van 2 ingewerkte wieltjes voor het makkelijk 
verplaatsen door één persoon.

'Kwaliteit  
is onvervangbaar'
Kusch+Co verheugt zich op de toewijzing voor de levering van 5377 meubelstukken voor de invulling  
van het wacht-, conferentie- en patiëntenkamermeubilair voor het nieuwe AZ Sint-Maarten ziekenhuis 
in Mechelen.

In het lastenboek werd een esthetische eenheid 
vooropgesteld tussen stoelen in verschillende ver-
sies en wachtbanken met een tijdloze vormgeving 
om de architectuur van het gebouw te laten spreken. 

Met de ¡Hola! serie van Kusch+Co konden zowel 
de esthetische als de technische vereisten perfect 
ingevuld worden. Er werd geopteerd voor een neu-
trale uitvoering met zwarte kunststof en zijdemat 
verchroomde metaalgedeelten qua hygiëne en voor 
een optimale kras- en slagbestendigheid. Voor de 
patiëntenkamers werd voor een verhoogd comfort 
gekozen door toepassing van een versie met be-
klede zit en rug. 

Onze 3051/6 tafels werden voor dit project in een 
aangepaste versie geleverd voor een maximale 
patiënt veiligheid.

Daarnaast werden een aantal wacht- en zitruimtes, 
waar een hoger zitcomfort wenselijk was, ingevuld 
met Volpe zetels met hoge en lage rug. 

AZ Sint-Maarten, Mechelen

Voor de twee grote wachtruimtes naast de inkom 
die ook van buitenaf zichtbaar zijn, werd geopteerd 
voor een grotere uitstraling en extra zitcomfort door 
toepassing van de zitbanken van de V-Travel serie 
met zitschalen in PU. 

Binnen het dossier kantoormeubilair werden 314 
tafels geleverd. Voor de ronde rolstoeltoegankelijke 

Serie 8300 V-Travel
© Sourbron Fotografie

Serie 2200 ¡Hola!

© Sourbron Fotografie

Serie 8200 Volpe 
© Sourbron Fotografie

Kusch+Co SPRL-BVBA.
Avenue Herbert Hooverlaan 34
1200 Brussel
T +32 2 735 20 00
F +32 2 735 08 00
info@kusch.be
kusch.com
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415 plafondliftsystemen voor AZ Sint-Maarten

In 2016 heeft Lopital het project ‘AZ Sint-Maarten te Me-
chelen’ binnengehaald. De specialist in sanitaire, medi-
sche en revalidatie hulpmiddelen voor de professionele 
zorg heeft een mooie order geschreven voor het instal-
leren van 415 plafondliftsystemen. 

De installatie omvat:

• 394 monorails voorzien van loopwagen voor Multirall 200 motor
• 19 monorails voorzien van Likorall 242S motor
• 2 x-y systemen voorzien van Likorall 250ES motor
• 1 x-y systeem voorzien van Likorall 242S motor
• 34 Multirall 200 motoren

AZ Sint-Maarten heeft ervoor gekozen om boven 375 bedden op de 1- en 2-beds-
kamers een monorail te monteren, waar eenvoudig en snel een verplaatsbare mo-
tor met een tilvermogen van 200 kg aangehaakt kan worden. Door te kiezen voor 
deze opstelling, is er op al deze kamers een uitstekende mogelijkheid om op een 
ergonomische manier de patiënten te verplegen. Naast de monorails boven de 
375 bedden is ditzelfde systeem ook voorzien op de afdeling Medium Care en in 
11 centrale badkamers.

Op de afdeling Intensive Care heeft het ziekenhuis gekozen om alle kamers te 
voorzien van een monorail, welke uitgerust is met een vast gemonteerde motor. 
Hierdoor is er te allen tijde een motor beschikbaar om bij acute zorg onmiddellijk 
te kunnen worden ingezet. Op de afdeling Medische Beeldvorming heeft Lopital 
in de CT-zaal en in de RX-zaal een x-y systeem geïnstalleerd, met een maximale 
tilcapaciteit van 250 kg. Hierdoor is het mogelijk om een breed scala aan patiënten 
met behulp van het tilliftsysteem op de tafels van het RX-apparaat en de CT-scan 
te helpen. In het mortuarium/de autopsieruimte is ook een x-y systeem voorzien.

AZ Sint-Maarten heeft kosten noch moeite gespaard om een compleet pakket van 
hulpmiddelen en alle mogelijk nodige accessoires aan te schaffen, zodat de mede-
werkers voor ieder denkbare ‘verplaatsingssituatie’ het juiste hulpmiddel tot hun 
beschikking hebben. Bij AZ Sint-Maarten staat niet alleen de patiënt, maar ook 
de gezondheid van hun medewerkers centraal. Na de installatie is Lopital gestart 
met het trainen van het personeel. Iedere medewerker die met het systeem moet 
werken, wordt uitgebreid opgeleid. Op deze manier weet zowel AZ Sint-Maarten 
als Lopital dat het optimale uit het systeem kan worden gehaald.

Lopital is trots dat dit project naar tevredenheid is afgerond en feliciteert AZ Sint-
Maarten met de opening van dit prachtige ziekenhuis.    •

415 plafondliftsystemen
voor AZ Sint-Maarten

Lancering van de eerste 2 
automatische ontlaadstations  
in het AZ Sint-Maarten

aerocom,  
van ontwerp tot uitvoering

PRIMEUR  
IN BELGIË

www.aerocom.be
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www.getinge.com

Als uw full-servicepartner en leverancier van innovatieve oplossingen voor 
operatiekamers, staan wij voor u klaar. Samen zorgen we ervoor dat u de beste 
zorg kunt leveren aan uw patiënten. 

Ontdek meer op onze website.

AZ Sint-Maarten, bedankt! 
Voor het vertrouwen in Getinge en 
onze Maquet OK-tafels.
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