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Jaaroverzicht 2013
Het jaar 2013 was een jaar vol veranderingen in de vernieuwbouw op locatie Leyweg.
Het was een fase waarin van veel oude zaken afscheid werd genomen en waarin het
nieuwe ziekenhuis zich zichtbaar ging ontplooien. In dit jaaroverzicht blikken we
terug op de vele hoogtepunten en eerste ervaringen van het afgelopen jaar.
In februari gingen de hoofdingang, de
poli-ingang en de personeelsingang dicht.
We kwamen het ziekenhuis binnen over een
geïmproviseerd pad aan de zijkant van het
poligebouw. De kenmerkende luifel bij de
hoofdingang werd gesloopt, het restaurantpaviljoen ontmanteld en er werd tijdelijk
gegeten in de voormalige sportschool
onder de woonflat.

Vaarwel luifel,
welkom espressobar

en EVD op de 15e, de 12e en de 11e etage en
het begin van de bouw van het OK-complex
met Dagbehandeling/Infusietherapie en
het Juliana Kinderziekenhuis.
In 2014 zullen de veranderingen wat minder
in het oog springen, omdat er vooral binnen
wordt gewerkt. De nieuwbouw wordt
voltooid en ingericht en de overige etages in
de hoogbouw worden in orde gemaakt voor
de gebruikers. Met de diverse gebruikersgroepen wordt bekeken hoe in de nieuwe
omgevingen de werkprocessen het beste
kunnen worden ingericht. Dit laatste is alvast
een blik vooruit. Dit jaaroverzicht is echter
vooral een terugblik op de hoogtepunten
van de vernieuwbouw van 2013.

Accent op gastvrijheid
De opening van de nieuwe ingang in april
was het startpunt voor een groot aantal
vernieuwingen. De nadruk kwam nog
meer te liggen op gastvrijheid, met een
vernieuwde receptie en de aanwezigheid
van tientallen gastvrouwen. In juni werd
de espressobar geopend en later volgde
het restaurant, dat in november de naam
HagaPlaza kreeg.
Andere hoogtepunten van 2013 waren
onder meer de opening van het Hartcentrum in augustus, de inhuizing van de
nieuwe verpleegafdelingen op de 12e tot en
met de 9e etage, de ingebruikname van EPD

De espressobar is in juni geopend
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“We zijn volop
in beweging”
Op 8 januari kwamen veel collega’s
bijeen in het restaurantpaviljoen voor de
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Een citaat
uit de nieuwjaarsspeech van voorzitter
Raad van Bestuur Chiel Huffmeijer: “Het
gaat goed met het Haga. We zijn volop
in beweging. Soms trilt het gebouw aan
de Leyweg letterlijk, maar het resultaat
verdrijft de ergernis hierover. Kijk maar
eens op de 15e en de 12e en binnenkort
op de 11e. En dat lijstje wordt dit jaar
langer, want alle afdelingen ondergaan
dit jaar en volgend jaar hun make-over.
Het is haast niet voor te stellen, maar
waar we nu staan begint binnenkort de
bouw van het Juliana Kinderziekenhuis
en het modernste operatiecomplex
van Nederland. Vanaf volgende week
lunchen we op de begane grond in de
woonflat. Kan dat niet anders, zult u
denken? Vast en zeker, maar ook nu weer
gaat het om een tijdelijke voorziening en
dit is verreweg de goedkoopste oplossing. Bovendien is het maar voor enkele
maanden. Zo tegen de zomer nemen
we een geweldig restaurant in gebruik in
het poli-gebouw. Een restaurant dat we
in eigen beheer zullen exploiteren. Daar
ben ik trots op, want onze eigen mensen
zijn in staat gebleken een met de markt
concurrerende en overtuigende
aanbieding te doen.”

Opening 12 etage
e

Het jaar begon feestelijk met de opening
van de afdeling Interne Geneeskunde
en de afdeling Maag-Darm-Leverziekten/
Interne Geneeskunde op de 12e etage.
Heel veel collega’s kwamen de afdeling

bekijken en toastten samen op de
nieuwe afdelingen en het nieuwe jaar.
De afdelingen zijn uiteindelijk verhuisd
op 3 en 7 januari.

Een gedenkwaardig
moment
Wat een puinhoop leverde de sloop van de
oude entree op. Hele bergen puin werden
zichtbaar op het voorterrein. Voor sommige
collega’s was het wel even slikken om het

JANUARI

FEBRUARI

vertrouwde beeld te zien verdwijnen.
Op sommige momenten trilde het gebouw
op zijn grondvesten, maar het was wel
een spectaculair gezicht.
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Bouwen met respect voor het oude
Architecten aan de Maas, het architectenbureau dat het oorspronkelijke structuurplan voor de vernieuwbouw heeft
ontworpen, heeft het vernieuwde ziekenhuis met respect voor het oorspronkelijke
gebouw ontworpen. Straks als de nieuwOp 7 en 11 maart verhuisden Heelkunde 8A
en Heelkunde 8B naar de 11e etage. Hoe
bevalt het werken op de nieuwe afdeling?
Nancy Knol, senior verpleegkundige: “De
afdeling bevalt prima. De open teampost
zorgt voor meer contact met patiënten en
naasten en geeft een huiselijke sfeer. Het
interieur, het licht en de kunst maken het
warmer. De patiënten geven vaak aan dat
ze de nieuwe omgeving erg prettig vinden.”
“Ik moet het meeste wennen aan het feit
dat ik niet meer zelf de medicatie uitzet en
een antibioticum niet meer zelf klaarmaak.
Dit werk is overgenomen door de satellietapotheek. En ik heb het idee dat de
afstanden wat groter zijn geworden, ik
moet verder lopen. Ook het feit dat familie
en vrienden van de patiënt blijven slapen
is soms wennen, maar ze zijn natuurlijk
bijzonder welkom.”
“De patiënten verbazen zich met enige
regelmaat over wat er tegenwoordig allemaal
mogelijk is in het HagaZiekenhuis. Ze zijn
erg blij als hun familie kan blijven slapen.
Ook de aangepaste bezoektijden zijn voor
veel mensen erg prettig. Iedereen krijgt
de mogelijkheid langs te komen en het
bezoek wordt beter verdeeld over de dag.”

bouw klaar is, wordt zichtbaar dat rekening
is gehouden met het oude. Op de plek waar
de huidige voorkant is gesloopt, komt een
glazen straat. Die straat is het verbindende
element tussen de eigentijdse nieuwbouw en
de oudbouw, die fysiek van elkaar gescheiden
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De oude structuur van de hoogbouw blijft zichtbaar

zijn. De oude structuur van de hoogbouw blijft
zichtbaar en dus ook behouden. Alleen de
gevel van de nieuwbouw is dusdanig nieuw,
dat het zal lijken alsof er een ander gebouw
staat. Maar de bestaande hoogbouw steekt
daar met zijn 58 meter nog altijd bovenuit.

Verhuizing Heelkunde

MAART
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SEPTEMBER

Eerste
prefabwand
Op donderdag 12 september arriveerde
de eerste prefabwand voor de nieuwbouw
op locatie Leyweg. Zo’n prefabwand is een
kant-en-klaar onderdeel voor de bouw dat
in de fabriek is gemaakt. Dit zorgt ervoor
dat de nieuwbouw ter plekke razendsnel
kan worden gebouwd. De Raad van
Bestuur, de medewerkers van het HagaZiekenhuis, de bouwers en de direct
omwonenden hebben hun naam op deze
wand vereeuwigd tijdens de jaarlijkse
barbecue. Een gedenkwaardig en feestelijk
moment. De wand is onderdeel van
het te bouwen Juliana Kinderziekenhuis,
het OK-complex en het Dagcentrum.

OKTOBER

EPD en EVD
In 2013 gingen veel afdelingen werken
met elektronisch verpleegkundig
dossiers (EVD) en elektronisch patiënten
dossiers (EPD).
EPD
4 maart
24 juni
7 juli
9 december

Urologie
Kliniek Cardiologie
Longziekten
Pijnpoli

EVD
18 maart
Hematologie (15B)
21 en 27 mei Maag- darm- Leverziekten/Interne
Geneeskunde en
Interne Geneeskunde
(12A en 12B)
30 september Heelkunde 11A
7 oktober
Heelkunde 11B

Verhuizing Longgeneeskunde
De afdeling Longgeneeskunde verhuisde op
3 oktober naar de 9e etage. Tijdens deze
verhuizing bleek dat niet altijd alles loopt
zoals gepland en dat het verhuisteam op
alles voorbereid moet zijn. Mario Rommers,
projectleider ruimtebeheer, verhuizingen en
inrichting: “Voor de verhuizing van patiënten maken we altijd een zeer gedetailleerde
planning waarin we per kwartier aangeven
wie we verhuizen. Bij een interne verhuizing
(binnen één locatie) is ons streven om de
patiënten tussen het ontbijt en de lunch
naar de nieuwe afdeling te brengen. Een

week voor de verhuizing werkt het verhuisteam de rolverdeling duidelijk uit. Daarnaast
houden we altijd op de dag zelf om 8 uur
een kick-off op de afdeling met alle
aanwezige artsen, verpleegkundigen en
overige medewerkers. Op de betreffende
dag bleek er een storing te zijn in twee
liften. En die zijn onmisbaar natuurlijk.
Gelukkig konden we meteen overschakelen
op plan B, waarmee de verhuizing in een
ander ritme verderging. Uiteindelijk waren
alle patiënten toch nog voor de lunch op
de nieuwe afdeling.”

Verpleegkundigen staan bij de COW
(computer on wheels) te overleggen
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Tineke van Dijk en Michel Molenaar werken mee aan het ontwerp van het nieuwe OK-complex

Ontwerp OK-complex
Waar in augustus nog een groot gat in de grond te zien was, stond in december een
gebouw dat bijna wind- en waterdicht was. Toch zal de verhuizing naar het nieuwe
OK-complex pas begin 2015 plaatsvinden. Er is nog een hoop werk aan de winkel.
Op 1 december zijn het Definitief Ontwerp
(DO) en het Technisch Ontwerp (TO) van
het OK-complex en het JKZ ingediend bij
de gebruikers. Tineke van Dijk, unithoofd
OK JKZ en recovery/PACU en Michel
Molenaar, projectmanager ontwerp/
uitvoering van VolkerWesselsHaga leggen
uit wat dat betekent.
Tineke vertelt: “Het Definitief Ontwerp bouw
laat zien hoe de OK’s er daadwerkelijk uit
komen te zien. Hierin zijn alle opmerkingen
en wijzigingen op het voorlopig ontwerp
verwerkt. De naam zegt het al, het ontwerp

heeft een definitief karakter. We kunnen ons
hierdoor een goede voorstelling maken van
de inrichting van het nieuwe complex en
de loop van de toekomstige processen.
Op basis hiervan kunnen we de werkprocessen verder vormgeven.” Tineke nam
als gebruiker plaats in de gebruikersgroep
Ambulant centrum/OK-complex 1e en 2e
etage. “Dat verliep heel vloeiend en
efficiënt. Vergaderingen werden goed
voorbereid en iedereen was zo vaak
mogelijk aanwezig. Het was fijn om op
deze manier betrokken te zijn bij het
nieuwe OK-complex.”

Michel, die bij alle ontwerp- en gebruikersoverleggen aanwezig is geweest om de
wensen van de gebruikers te vertalen naar de
praktijk, legt uit wat het TO inhoudt:
“Het Technisch Ontwerp is een verdere
uitwerking van het definitieve ontwerp.
Hierin zijn zowel de bouwkundige als
installatietechnische gegevens verwerkt.
Bijvoorbeeld welke voorzieningen er nodig
zijn voor elektra en welke kleuren en
materialen er zullen worden gebruikt, zodat
de werkvoorbereiding kan worden gestart.”
Michel: “De komende tijd gaan wij de
TO-tekeningen verder uitwerken op
uitvoeringsniveau. Dit houdt in dat we in
overleg met de gebruikers dingen verder
uitwerken. Hierbij kun je denken aan vast
timmerwerk, maatvoering installatiecomponenten, een lichtplan of voorzieningenpanelen. De planning is dat alle
tekeningen in januari 2014 ter toetsing
bij HagaVernieuwt zijn ingediend.”
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Planning nieuwbouw en verhuizingen 2014
In 2014 concentreren de bouwers zich eerst op de afbouw van het OK-complex. Dit deel van de nieuwbouw bevat veel techniek
en vereist vanwege de complexiteit een langere bouwperiode. Daarom zie je nu het deel waar het OK-complex inkomt als eerste
verrijzen. Daarna beginnen de bouwers in het JKZ -blok. Vanaf dat moment zal er op alle plekken in de nieuwbouw continu
gewerkt worden aan de ruwe en fijne afbouw. Intussen gaan in hoogbouw de (ver)nieuwbouw en de verhuizingen gewoon door.

Planning nieuwbouw

2014
Q1*

Q2

Q3

Q4

Ruwe afbouw nieuwbouw
Plaatsen wanden
Installatie luchtkanalen
Installatie kabelgoten
Aanleggen riolering
Betegelen toiletgroepen en andere ruimtes
Plaatsen stoelconstructies, pendels en lampen OK
Voorbereiding luchtbehandeling OK
Voorbereidingen voor vaste medische inrichtingen JKZ
Fijne afbouw nieuwbouw
Aanbrengen systeemplafonds
Aftimmerwerkzaamheden
Schilderen
Behangen
Monteren pendels en lampen OK
Inregelen en valideren OK-complex
Ophangwerkzaamheden vaste medische inrichting

Verhuisplanning

2014
Q1

Q2

Beveiliging naar nieuwe loge
Cardiologie en Cardiochirurgie naar 8e etage
Interne Geneeskunde en Dagbehandeling naar 7e etage
HagaAcademie, overdrachtsruimtes, Bibliotheek en
piketkamers naar 6e etage
Kantoorwerkplekken Zinkwerf, Q-gebouw en diverse
locaties naar 4e en 5e etage
Afdelingen gaan naar nieuwbouw**
Kinder-SEH van locatie Sportlaan naar locatie Leyweg
Ouderencentrum naar 7e etage

*Q1 = eerste kwartaal
**Op de achterpagina van dit jaaroverzicht staat een dwarsdoorsnede van de nieuwbouw.

2015
Q3

Q4

Q1

Q2
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Doorsnede nieuwbouw
Deze dwarsdoorsnede laat zien welke afdeling op welke plek
komt in de nieuwbouw. Ter oriëntatie: de rechterkant van deze
afbeelding is de kant die het dichtst bij de hoofdingang zit.

Techniek

Techniek
Geboortehotel
Ronald McDonald Huis

Hotfloor, klinisch circuit
(OK-complex)
Verloskunde en Neonatologie

Hotfloor, ambulant circuit
(OK-complex)
Kinderverpleging
Interne geneeskunde
Anesthesiologie
Fysiotherapie
Radiologie
De Jutters
JKZ, spreekuuromgeving

Parkeerkelder
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