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1. Situering van het AZ Groeninge

fusie van 4 acute ziekenhuizen met in totaal 1100 
hospitalisatiebedden (excl. daghospitalisatie)
2.400 personeelsleden voor een 1.750 FTE
200 artsen, met permanent een twintigtal artsen in opleiding
33.000 gehospitaliseerde patiënten per jaar
36.000 daghospitalisaties per jaar
ruim 40.000 operatieve ingrepen jaarlijks
meer dan 2.000 geboortes
nieuwbouwproject van 845 acute bedden en
155 bedden dagziekenhuis
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Campus Maria’s Voorzienigheid

Campus Sint-Niklaas

Campus Sint-MaartenCampus De Nieuwe Lente

Campus O.-L.-Vrouwehospitaal



Intermediaire fase

Herschikken van de bestaande campussen in functie van:

- Logische clustering van diensten 

- OK- en bedcapaciteit

- Tijdstip van verhuis naar de nieuwbouw

Tijdstip: eind 2002 - begin 2003

D-Day: 07/03/2003
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Fusie is meer dan nieuwbouw
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Fasering project nieuwbouw
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2. Gehanteerd concept

Voor het aanstellen van een architect werd een conceptnota 
opgesteld waarin volgende elementen aan bod kwamen:

1. Situering van de nieuwe trends in de gezondheidszorg:
a. Ziekenhuis dient meer een globale aandacht te besteden aan de gezondheidszorg, 

naast de “cure” dient ook de preventie en de “care” een plaats te krijgen

b. Organisatie van een zorgcontinuüm – samenwerking en taakafspraken

c. Evolutie naar minder hospitalisatie, meer ambulante zorg (daghospitalisatie)

d. Snel evoluerende innoverende technieken en apparatuur

e. Alternatieve vormen van geneeskunde

f. Grotere en gewijzigde consumptie – door kennis, welvaart en leeftijd

g. Groeiend service-idee vanwege de cliënt
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2. Gehanteerd concept

2. Gedefinieerde aandachtspunten:
a. Grote flexibiliteit voorzien

b. Aandacht voor de diverse patiënten- en goederenstromen

c. Energievriendelijk

d. Onderhoudsvriendelijk

e. Aandacht voor het helend effect van de omgeving waarin de patiënt zich bevindt:

- Ligging binnen een groene omgeving

- Interieur / sfeer

- Geluidshinder

Aan de hand van dit programma van eisen werd een visiepresentatie 

gevraagd aan een aantal architecten, waarna een selectie gebeurde.

25° Congres Belgische Vereniging der Ziekenhuizen                  -16/03/2006- Niko Dierickx – AZ Groeninge



2. Gehanteerd concept
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De jury kon zich het best vinden in het voorgestelde concept van de 
tijdelijke vereniging:

Baumschlager-Eberle

FDA architecten en Ingenieurs

Itten & Brechbühl 

Technisch bureau: Ingenium
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3. Toepassing van het concept –
Algemeen

25° Congres Belgische Vereniging der Ziekenhuizen                  -16/03/2006- Niko Dierickx – AZ Groeninge

- Situering van de nieuwbouw in de stad

- Algemene vormgeving



Kennedypark

E17



Project 4: invulling



Vooraanzicht



Functies: niveau 00



Functies: niveau 01



Functies: niveau 02



3. Toepassing van het concept –
Flexibiliteit
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- Opbouw van elke vleugel is standaard

- Geen hinder door balken (nagespannen beton)

- Elke 90 cm kan een muur geplaatst worden

- Technieken lopen via een valse wand naar de lokalen i.p.v. vals plafond

- Enkel vals plafond in de gangen en hoger technologische ruimtes

- Standaard om de 180 cm voorzieningen voor leidingen van
branddetectoren

- Standaard om de 90 cm voorzieningen voor afvoeren



5,4m 2,4m 5,4m 2,4m 5,4m
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Om de 90cm kan er een muur geplaatst worden:
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3. Toepassing van het concept – Energie
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- Sterk doorgedreven isolatie, zowel thermisch als akoestisch

- Zonbalans wordt geregeld door de gevelelementen 

- Gebruik maken van free-cooling, luchtbuizen en koeling met regenwater

- Geen gebruik van regenwater voor sanitair

- Geen WKK

- Studie gemaakt voor windenergie, doch wordt niet gerealiseerd



Detail gevel:



Temperatuurcontrole:
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3. Toepassing van het concept –
Efficiëntie
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- Korte afstanden binnen een groot gebouw (verticaal)

- Logistieke flow

° 1 toegangspoort voor goederen (incl. apotheek en incl. voeding)

° transport op niveau 99 en frequente stijgpunten

° dienstliftbeveiliging

- Standaardisatie

° organisatie van voorraadlokalen op de afdelingen

- Onderhoudsvriendelijkheid bij keuze materialen



Functies: kelderniveau
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3. Toepassing van het concept –
Patiëntencomfort
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- Rust op de afdeling (vermijden van transporten)

- Huiselijke sfeer door materiaalkeuzes (natuurlijke materialen)

- Heel veel daglicht, ook daglicht via lichtschachten in de gangen

- Groene omgeving

- Luchtbehandeling 

- Eigen sanitair in de tweepersoonskamer

- Douche in de éénpersoonskamer

- Vernieuwend keukenconcept



Materiaalkeuze:



parket in de 
patiëntenkamers -
reeds toegepast in 
scholen en 
werkplaatsen

Materiaalkeuze:
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Materiaalkeuze:
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Lichtschachten:
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Eigen sanitair in de tweepersoonskamers:
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Vernieuwd keukenconcept:
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