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Juliana Kinderziekenhuis lanceert
website voor jonge kinderen
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Derde lijfmagazine
Eind oktober is de derde uitgave van het
Lijfmagazine verschenen. Dit is het gratis
tijdschrift van het HagaZiekenhuis voor
patiënten en bezoekers van het ziekenhuis. Met het Lijfmagazine wil het HagaZiekenhuis een bijdrage leveren aan de
beleving van een goede gezondheid: wat
komt daar allemaal bij kijken en hoe kun
je met aandacht voor je lichaam en een
goede leefstijl werken aan je gezondheid.
Lijfmagazine bevat naast medische informatie en gezondheidsnieuws artikelen
over cultuur, vrije tijd en voeding.
In de derde uitgave wordt onder meer
aandacht besteed aan de werking van
de hersenen en de spijsvertering, het
Haga Juliana Geboortecentrum, het Harten Vaatcentrum en de behandeling van
prostaatkanker. Het Lijfmagazine wordt
verspreid in het HagaZiekenhuis en in
de praktijken van huisartsen en tandartsen in de Haagse regio.

Het Juliana Kinderziekenhuis heeft een
website gelanceerd voor kinderen tussen
6 en 12 jaar. Op de website gaan kinderen
met de stripfiguren Julian en Julia op
speurtocht langs een aantal eilanden.
Op elk eiland liggen voorwerpen, zoals een
fototoestel, een iPad en een beeldscherm
waarachter informatie is te vinden over
specifieke onderdelen van het ziekenhuis.
Zo is op het ‘droomeiland’ informatie
te vinden over narcose en operatie. Op het
‘logeereiland’ vinden kinderen informatie
over wat er gebeurt als je wordt opgenomen en ze ontdekken wat er allemaal te
Het is al even geleden: de Haga-barbecue
die half september werd gehouden op het
bouwterrein op locatie Leyweg. Tijdens dit
jaarlijkse evenement waren dit keer ook
bouwers van VolkerWesselsHaga en
omwonenden van het ziekenhuis uitgenodigd. Vele aanwezigen hebben de kans
benut om hun naam te vereeuwigen op de
eerste prefabwand, die op 12 september
op het terrein arriveerde.
De wand is onderdeel van het te bouwen
Juliana Kinderziekenhuis, het OK-complex
en het Dagcentrum en is een van de vele
prefabonderdelen die worden gebruikt
tijdens de nieuwbouw. Dat zijn onderdelen
die al eerder in de fabriek zijn gemaakt.
Door hiermee te werken, kan de bouwtijd
zo kort mogelijk worden gehouden. Na deze
eerste gesigneerde prefabwand zijn er vele
gevolgd en de nieuwbouw is inmiddels
behoorlijk de hoogte in gegaan. Het duurt
niet lang meer of het casco (geraamte) van
de gehele nieuwbouw is klaar.

doen is in het ziekenhuis. Op het ‘onderzoekeiland’ worden diverse onderzoeken
op de polikliniek uitgelegd.
De informatie is op maat gemaakt voor de
doelgroep, met veel beeld en weinig tekst.
Naast foto’s en YouTube filmpjes is er een
geanimeerd voorleesverhaal te zien, waarin
wordt verteld wat er gebeurt als je onder
narcose wordt gebracht voor een operatie.
Dit verhaal is ontwikkeld in samenwerking
met leesmevoor.nl.
De website bezoeken?
Ga naar www.julianakinderziekenhuis.nl
en klik op ‘kinderen’.

Eerste prefabwand gesigneerd

Ook deze collega’s zetten hun naam tussen die van vele anderen op de eerste prefabwand van de nieuwbouw
op locatie Leyweg
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Bouw in beeld

Haga aan het woord
Marius de Moel, unithoofd poli KNO
“Voor het ontwerp en de inrichting van
de kamer voor gehooronderzoeken
(audiometrie) in het nieuwe JKZ is er
goed overlegd met de gebruikers.
Onze wensen en eisen werden serieus
genomen en gestructureerd en professioneel aangepakt. Prima.”
Anita Hakkert, unithoofd Radiologie
“Na de ervaringen in het traject voor de
nieuwe afdeling Radiologie op locatie
Leyweg zijn we met veel enthousiasme
begonnen aan het project voor de
nieuwbouw van de Radiologie van het
JKZ. Door onze ervaringen waren we
voor de andere werkgroepen wellicht
soms wat te kritisch. De voorbereidingen
zijn nu in de afrondende fase.
We hebben er alle vertrouwen in dat
ook deze afdeling straks prachtig wordt
en prettig zal zijn om op te werken.”

Marcel Bingley (links) en Remko Overdam van VolkerWesselsHaga zorgen ervoor dat de wensen van
gebruikersgroepen worden meegenomen in de nieuwbouw op locatie Leyweg

Gebruikersoverleggen
nieuwbouw
De contouren van de nieuwbouw op het voorterrein op locatie Leyweg zijn steeds
beter zichtbaar. Tot en met december zien we de buitenmuren gestaag optrekken.
De snelle bouw is mogelijk door de grondige voorbereiding die aan de bouw vooraf
ging. De afgelopen maanden bogen achttien gebruikersgroepen zich over de indeling
en inrichting van de nieuwbouw.
Marcel Bingley van VolkerWesselsHaga was
voorzitter van de meeste van deze gebruikersgroepen en beschrijft het proces. “Aan de
gebruikersoverleggen namen toekomstige
gebruikers van de nieuwbouw deel. Denk
hierbij aan artsen, verpleegkundigen en afdelingsmanagers. In deze overleggen bespraken zij met onder andere de architect en
installateur hun wensen en benodigdheden
voor de nieuwbouw. Om niet met te grote
groepen om tafel te zitten hebben we
gebruikersgroepen verdeeld, eerst per
verdieping en daarna per afdeling of functie.
Dit resulteerde in gebruikersgroepen zoals
‘Verpleegunit A en B’ of ‘JKZ front office’.”
Medewerkers hebben expertise
De deelnemers aan de gebruikersoverleggen zijn geselecteerd op hun kennis van het
gebruiksproces en vertegenwoordigen hun
achterban. Dit betekent dat zij regelmatig
met hun collega’s in het ziekenhuis moesten

afstemmen. “De gebruikers wachtte soms
een bijna onmogelijke taak”, verklaart
Marcel. “Je moet ver vooruit kunnen denken
en over een goed inlevingsvermogen
beschikken. Een bouwtekening spreekt niet
altijd tot de verbeelding, merkten we.
Daarom plakten we soms op de vloer
de ruimteindeling af, zodat de gebruikers
het ontwerp beter konden beoordelen.”
“Daarbij stonden we soms voor lastige
keuzes”, gaat Marcel verder. “Zo hebben
we lang geschoven met de locatie van de
gipskamer. Deze ruimte wil je op een goed
bereikbare plek hebben, maar doordat er
veel geluid wordt geproduceerd bij het
zagen van het gips, stuitten we steeds op
een probleem bij de omliggende ruimtes.
Uiteindelijk moeten we dan concessies
doen. Hiervoor kiezen de gebruikers
zelf. Zij moeten aangeven wat de beste
oplossing is.”

Caroline Bestebreurtje,
Programmamanager Vernieuwd Werken
“Het startpunt voor de gebruikers was
een innovatief ontwerp met veel licht en
ruimte. Deze moest natuurlijk nog door
gebruikers getoetst worden op hoe er
praktische mee gewerkt zou kunnen
worden, ook in de toekomst.
Daarbij is vanuit HagaVernieuwt ondersteuning gegeven om alle nieuwe werkconcepten daadwerkelijk in het ontwerp
te vertalen. Dit is heel goed gelukt.”
Draagvlak en begrip
Remko Overdam, ontwerpmanager van
VolkerWesselsHaga geeft aan dat het
creëren van draagvlak onontbeerlijk is in het
ontwerpproces. “Wij coördineren het proces
en bieden een aantal oplossingen.
De gebruikers geven de functionaliteiten
aan en wij leggen onze oplossing ter goedkeuring voor.” Alle uitkomsten van de
gebruikersgroepen zijn meegenomen in het
Definitieve Ontwerp dat is voorgelegd aan
de gebruikersgroepen. “In sommige gevallen vinden er dan nog kleine wijzigingen
plaats”, vervolgt Remko. “Aan de gebruikersgroepen de schone taak hun achterban te
informeren over de gemaakte keuzes en
begrip te kweken voor de gedane concessies.”
VolkerWesselsHaga is niet alleen gevraagd
voor de vernieuwbouw, maar ook voor
de uitvoering van het tweede deel van de
renovatie op locatie Leyweg. Deze renovatiewerkzaamheden beginnen in het derde
kwartaal van 2014. De gebruikersgroepen
voor de renovatie zijn deze zomer gestart.
“Die zijn weer anders van samenstelling dan
de gebruikersgroepen voor de nieuwbouw”,
aldus Marcel. “Andere afdelingen zijn hierbij
betrokken, maar we zullen zeker gebruik
maken van onze ervaringen uit de gebruikersgroepen voor de nieuwbouw.”
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Nieuwbouw steeds meer zichtbaar

In juli starten de graafwerkzaamheden voor de bouwkuip

In augustus worden de eerste funderingsblokken geplaatst

Oktober: de nieuwbouw krijgt snel gestalte met kant-en-klare bouwdelen

