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Bouw in beeld
De 4e en 5e en etage van locatie Leyweg
worden momenteel vernieuwd. Deze
etages bieden een mooie nieuwe werkomgeving, flexibele werkplekken met voor
alle medewerkers een meter kastplank en
een persoonlijke locker. Iedereen met een
Hagapas heeft toegang. Het is bijzonder
dat zoveel verschillende afdelingen op een
etage zonder muren gaan werken; de
verwachting is dat dit bijdraagt aan meer
kennisuitwisseling. Er worden afspraken
gemaakt over hoe daar te werken.
In oktober en novemberzijn er bijeenkomsten voor medewerkers die op deze etages
gaan werken om elkaar te leren kennen.
Naar verwachting worden beide etages
dit najaar in gebruik genomen.

De hoofdkleur van de 4e etage is geel. Op deze etage komen I&A, de HagaAcademie, het
Transferpunt, Bureau Opname, Diëtetiek, Logopedie, Geestelijke verzorging, Telefonistes,
HagaVernieuwt, Donatie, IKW, secretariaat Medische staf, Klachtensecretariaat,
secretariaat Ondernemingsraad en Volg je Hart (regionale organisatie waar werken en
leren in vijf ziekenhuizen centraal staat).

De hoofdkleur van
de 5e etage is blauw.
Op deze etage
komen de Raad van
Bestuur, PC&I, FZA,
B&K, P&O - HR adviseurs, P&O Servicedesk, Vastgoed en
Communicatie.

De hoofdkleur van
de 6e etage is paars.
Deze etage is op
28 juli in gebruik
genomen. Hier
bevinden zich
de piketkamers,
overdrachtsruimtes,
de HagaBibliotheek
en lokalen en skillslabs van de
HagaAcademie.

HagaActueel | augustus 2014, nummer 4

13

De nieuwbouw biedt onderdak aan het
Juliana Kinderziekenhuis, Haga Juliana
Geboortecentrum, de ambulante en klinische OK-vloeren, twee Dagcentra, Fysiotherapie, het Geboortehotel, het Ronald
McDonald Huis en een spreekuuromgeving. In deze spreekuuromgeving komen
de POSA, Pijnpoli, poli Hematologie, poli
Oncologie en de poli Gynaecologie.

Het Juliana Kinderziekenhuis/Haga Juliana Geboortecentrum verhuist het tweede kwartaal
van 2015 van locatie Sportlaan naar locatie Leyweg. De bouw van het nieuwe ziekenhuis
is in volle gang. Deze foto geeft een kijkje in het atrium, waarbij de drie verdiepingen van
het nieuwe kinderziekenhuis goed zichtbaar zijn.

Deze foto laat een van de nieuwe operatiekamers in opbouw zien, waar gewerkt wordt
aan het trekken van kabels in de wanden.
Deze kabels zijn nodig voor onder andere
alle ICT en het multimediasysteem.
Boven het plafond komen alle voedingen in
de vorm van elektra, medische gassen en
databekabeling. Deze zijn nodig om alle
aansluitingen te maken met de apparatuur
die straks wordt gebruikt bij het uitvoeren
van operaties.

De oudbouw en de nieuwbouw worden met
elkaar verbonden door middel van loopbruggen op de eerste en tweede verdieping. Deze
foto is genomen vanaf de bovenste loopbrug
op de tweede verdieping. Je kijkt vanuit dit
standpunt door de lichtstraat richting de
hoofdingang (achter de grijze wand).

