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Een groot
ziekenhuis dat
klein aanvoelt
In Zwolle is op 1 februari het grootste algemene topklinische
ziekenhuis van Nederland opgeleverd: Isala klinieken. De oplevering
vond op tijd plaats én binnen het budget. De samenwerkende partijen
die aan de realisatie hebben gewerkt, zijn er niet alleen in geslaagd
een hypermodern, maar ook een zeer duurzaam gebouw neer te
zetten, waarin ondanks de schaalgrootte de menselijke maat in alles is
terug te vinden. In augustus van dit jaar wordt het ziekenhuis in
gebruik genomen.

“Isala is een complex ziekenhuis, met veel
hoogwaardige techniek in het gebouw”,
zegt Paul Smaling directeur Bouw van
Isala. “We bieden hooggespecialiseerde
functies als: hartchirurgie, neurochirurgie,
traumatologie en alle slachtoffers van
verkeersongevallen uit de regio kunnen
hier terecht. Er kan een helikopter op het
dak landen. Maar met al de techniek die
we in huis hebben, met alle kennis en
hoogwaardige medische technologie die
we hanteren, is het extra belangrijk om
een goede omgeving te creëren voor de
patiënt.”

Oriëntatie en autonomie
Wie voor het nieuwe ziekenhuis staat,
wordt geraakt door de veelkleurige
organische architectuur die niet onmiddellijk aan een ziekenhuis doet denken.
De nieuwbouw van het Zwolse Isala
ziekenhuis is met 108.000 m2 vloeroppervlak één van de grootste algemene
topklinische ziekenhuizen van het land.
Voor de bouw van het ziekenhuis is een
consortium van samenwerkende partijen
opgericht. Om het enorme complex een
kleinschalig karakter te geven, toegesneden op de menselijke maat, ontwierpen
de architecten vier gebouwen die met
elkaar zijn verbonden en elk de vorm
van een vlinder hebben. Daardoor voelt
het grote ziekenhuis toch klein voor de
bezoeker. De organische bouwstijl en het
gebruik van zachte kleuren, natuurlijke
materialen en veel groen maken dat het
gebouw het welbevinden van patiënten,
maar ook van bezoekers en medewerkers positief beïnvloedt. Paul Smaling:
“De omgeving waarin je terechtkomt is
vaak bepalend voor hoe je je voelt. In ons
ziekenhuis voel je rust en aandacht en
kun je je goed oriënteren op je omgeving.

Die beleving is heel belangrijk. Als patiënt
voel je je vaak al onzeker en dan helpt het
als je een omgeving creëert die daar aandacht voor heeft. Autonomie is ook zo’n
wezenlijk aspect dat we in stand willen
houden. Mensen willen zo lang mogelijk
zelfstandig zijn, zelf hun dingen kunnen
doen. Daarom hebben we er bijvoorbeeld
voor gezorgd dat er naast het bed ruimte
is voor een rolstoel en niet in de gang.
Dan hoeft die niet eerst ergens anders
vandaan gehaald te worden. Belangrijke
menselijke aspecten: privacy, oriëntatie,
kwaliteit en zorgen dat je je happy voelt.
Dat vind je terug in het ontwerp en de
inrichting.”

Duurzaam
Ook in de energievoorziening van het
gebouw is de menselijke maat terug te
vinden, vertelt Herman Dik, projectleider
van Deerns. “Er staat op het terrein geen
grote energiecentrale. Elke vlinder heeft
zijn eigen centrale die aangesloten is op
de 10 kV ring voor de elektrische energievoorziening en daarnaast via een centrale
inkoppeling verbonden is met de WKOinstallatie (warmte-koudeopslag). Deze
oplossing is iets duurder in investering
maar met een centrale energiecentrale
leveren allerlei lange lijnen naar de gebouwen ook weer verlies op. Wat je meer
investeert in de onderdelen, krijg je terug
in de exploitatie. Binnen het project zijn
steeds dit soort afwegingen gemaakt.”
Het ziekenhuis is een bijzonder energiezuinig gebouw aldus Herman Dik. Het
vraagt minder energie en maakt gebruik
van duurzaam opgewekte energie. “Vanuit
de bouwfysica wil je voorkomen dat je
onnodig veel installaties neerzet. Maar
nu besparen we, ten opzichte van de bestaande situatie, 40% op de energiekos-

ten. Met name door elementen slim aan
elkaar te koppelen zijn de oplossingen
innovatief te noemen. Je hebt, onder andere, warmte-koudeopslag, warmtepompen en drycoolers die zorgen voor vrije
koeling, waarbij gebruik gemaakt wordt
van aangezogen buitenlucht. In de zuidgang, die de vlinders met elkaar verbindt,
en in de centrale hal is betonkernactivering aanwezig. Er liggen watervoerende
leidingen in het beton om te zorgen voor
koeling en verwarming, afhankelijk van het
seizoen.” Maar het is altijd een hele puzzel
om verdeelstations een goede plek te
geven, vult projectdirecteur Rudi Meinders
van Croon Installatietechniek aan. Hij is
namens de Isala installatiecombinatie,
waar Croon een onderdeel van is, verantwoordelijk voor alle installaties. “In de gangen hebben we dat kunnen wegwerken
in ludieke zitplekken en plantenbakken
die niet overal hetzelfde zijn. Hier helpt
de organische architectuur een handje
dankzij de onregelmatige vormen van het
gebouw.” Andere duurzame aspecten die
voor een lagere energierekening zorgen
zijn de daglichtsensoren die de verlichting
en daglichttoetreding reguleren en bewegingssensoren in, bijvoorbeeld, de toiletten. En de liften geven zelfs energie terug
aan het net. Meinders: “We hebben de
liften voorzien van energieterugwinningsmotoren. Als de lift omhoog gaat, heb je
energie nodig. Maar als de kooi omlaag
gaat, komt er energie vrij. Die kun je terug
geven aan het net. Deze toepassing is
uniek in zorggebouwen in Nederland.”

Uitgekiende samenwerking
In het nieuwe ziekenhuis is ook een
geavanceerd ict-netwerk geïnstalleerd.
Dat moet er, behalve voor de ondersteuning van het medisch handelen, ook voor
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Voor het ontwerp
van de nieuwbouw is
architectenmaatschap
Isala (AMI) opgericht.
Deze bestaat uit drie
bureaus: a/d amstel
architecten, architectenbureau Alberts &
Van Huut en Alberts,
Van Huut & Partners.
Voor de realisatie van
de bouw en installaties is een speciaal
bouwconsortium Designed to Build (D2B)
samengesteld. Het
consortium bestaat
uit BAM Utiliteitsbouw
bv Regio Oost, Unica,
Croon Elektrotechniek
B.V., Kropman Installatietechniek en BAM
Techniek bv. Op het
hoogtepunt van de
bouw waren er zo’n
700 man tegelijkertijd
aan het werk. Deerns
is verantwoordelijk
voor het ontwerp en
de begeleiding van de
werktuigbouwkundige
en elektrotechnische
transportinstallaties,
medische inrichting
en voor het geven van
bouwfysisch advies
met betrekking tot
organisch bouwen.
Tevens heeft Deerns
periodieke kwaliteitsaudits uitgevoerd
overeenkomstig van
te voren afgesproken
procedures.

v.l.n.r. Herman Dik, Paul Smaling en Rudi Meinders

Bouwpartners
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Structuur en indeling
De nieuwbouw van Isala bestaat uit vier gebouwen (vlinders). Elke vlinder heeft zijn eigen functie. Het ziekenhuis is onder meer ingedeeld op
basis van doelgroepen en ziektebeelden. Zo zijn
de poliklinieken laag in de gebouwen te vinden
vanwege de grote patiëntenstroom. Daarnaast is
er ingedeeld op basis van gebouwtypologie.
Vlinder 1 Alle laboratoria, het mortuarium, het
logistiek centrum, de centrale sterilisatieafdeling
en de apotheek. Het logistiek centrum is via
ondergrondse tunnels verbonden met alle
vlinders.
Vlinder 2 Diverse poliklinieken, met daarboven
verpleegafdelingen. Op de bovenste verdieping:
ziekenhuisgerelateerde ouderenzorg.
Vlinder 3 Operatiekamers, intensive care
afdelingen, poliklinieken, radiologie, nucleaire
geneeskunde en de spoedeisende hulp. In de top
zit een grote techniekruimte. Helidek op het dak.
Vlinder 4 Begane grond: poliklinieken, het afnamelaboratorium en therapiefuncties. Op de derde
verdieping: poliklinieken en verpleegafdelingen.
Bouwlaag vier en vijf: high care couveuses, de
kinderverpleegafdeling en een huiskamer van
Ronald McDonald.
Hoofdingang De hoofdingang is gevestigd
tussen vlinder 3 en 4. Via deze ingang komen
alle bezoekers het ziekenhuis binnen. Boven
de hal ligt het restaurant. Op de volgende twee
bouwlagen komen een dagverplegingseenheid en
verlos- en kraamkamers.
Schroeven in plaats van heien
Het blijft een mooie anekdote en Herman Dik,
projectleider namens Deerns bij de bouw van
het nieuwe Isala ziekenhuis in Zwolle vertelt
hem graag. “De bouw was al een tijdje aan de
gang toen een vertegenwoordiger van de school
aan de overkant van de weg zich meldde bij de
bouwkeet. Of we met de start van het heien rekening wilden houden met de examenperiode die
eraan zat te komen. We konden de school snel
geruststellen want de heipalen zaten namelijk al
in de grond; die waren erin geschroefd. Niemand
die er wat van gemerkt had. Stonden ze wel even
van te kijken!”

Herman Dik
h.dik@deerns.nl

zorgen dat het ziekenhuis grotendeels
papierloos wordt. De ict-infrastructuur en
alle andere installaties en apparatuur
waren bij de oplevering in februari
geïnstalleerd. Heel bijzonder vindt Paul
Smaling. “Meestal wordt het gebouw leeg
opgeleverd en kan daarna gestart worden
met de MER (Main Equipment Room) en
de SER’s (Sub Equipment Rooms).
Daarna is dan weer een herstel- en
opruimperiode nodig. Dat hebben we in
dit project allemaal anders gedaan”, zegt
Smaling trots. “En dat niet alleen. De
oplevering is op tijd en binnen het budget.
Iedereen die heeft meegewerkt aan dit
project heeft geld verdiend. Dat is voor
een opdrachtgever ook belangrijk.” Sleutel
tot dit opmerkelijke resultaat is de
uitgekiende samenwerkingsvorm die is
opgezet met een unieke aanbesteding en
realisatie. Smaling: “Voor de start van de
bouw hebben alle samenwerkende

partijen goede afspraken gemaakt over
hoe we met elkaar omgaan. We hebben
een document met negen grondbeginselen en tien omgangsvormen opgesteld.
Dat is door iedereen ondertekend.” Een
A4 met alle afspraken hangt ingelijst aan
de wand achter het bureau van Smaling in
de bouwkeet. “De belangrijkste richtlijn
voor alle beslissingen en handelingen is
de vraag: ‘Wat is het beste voor het
project?’ Dat principe hebben we
consequent doorgevoerd in alles wat we
deden.” Alle participanten aan het project
zijn daarin ook getraind en begeleid, legt
hij uit. “Zo waren er in de beginfase
‘challengers’ bij onze overleggen aanwezig. Mensen met verstand van bouwen,
maar die juist letten op hoe we met elkaar
omgingen. Ze vergaderden niet mee,
maar zaten wel overal bij en gaven na
afloop feedback. Op onze lichaamstaal,
onze stijl van communiceren en op de
manier van besluitvorming. Dat was niet
altijd leuk, maar wel heel leerzaam.” Het
leidde tot een manier van samenwerken
die was gebaseerd op openheid, elkaar
opzoeken, vertrouwen en een goede
sfeer. Herman Dik: “Bij problemen
stuurden we elkaar geen boze mails of
brieven, maar zochten we elkaar op om in
een goed overleg tot een oplossing te
komen. Zo hebben we het grondprincipe
‘wat is het beste voor het project’ echt in
de praktijk nageleefd.” Rudi Meinders is
het ermee eens: “Het heeft geleid tot veel
meer plezier, aanzienlijk minder stress en
veel minder verspilling. Vaak zie je dat
problemen gejuridiseerd worden, dat
partijen elkaar gaan zitten aankijken. Dat
was hier nooit het geval.” Het resultaat is
er naar, aldus Herman Dik: “Normaal
gesproken heb je na een omvangrijk en
langlopend project honderden of duizenden opleverpunten, zaken die nog
aangepast moeten worden. Dat zijn er nu
nagenoeg nul. Dat zegt genoeg. Vanaf de
start van de bouw hebben wij gesproken

Architecten Maatschap Isala (AMI)
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Watermist bij brand
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Voor de brandveiligheid wordt in drie van de
vier vlinders hogedruk watermist toegepast.
Watermist is een techniek die van oudsher in de
scheepvaart wordt gebruikt en in het buitenland
al in veel utiliteitsgebouwen te vinden is. Anders
dan met traditionele sprinklers werkt watermist
met een hogere druk, minder water en een hoge
mate van verneveling. Bij brand is de bijkomende
waterschade zeer beperkt. Watermist heeft goede
bluseigenschappen waaronder het afvangen van
roetdelen, het sterk verminderen van straling
en het snel terugbrengen van de temperatuur
tot een aanvaardbare waarde. Bovendien is
er geen grote waterbuffer of aansluiting nodig
en zijn er geen zware bouwkundige eisen aan
inbouwruimte, constructiebelasting en lekdichtheid. Isala is het eerste grootschalige project in
de gezondheidszorg in Nederland met hogedruk
watermist.

over 0 opleverpunten op 1 februari 2013.
Dat is waargemaakt!”

Planwijzigingen
De vloeiende samenwerking zorgde er
ook voor dat veranderingen in het ontwerp
die door ontwikkelingen in de markt laat
plaatsvonden relatief makkelijk werden
ingepast. Dik: “We hebben twee grote
planwijzigingen door moeten voeren.
Zo wilde de opdrachtgever in 2011 een
gecertificeerde klinische productieapotheek
inpassen in Vlinder 1. Dat had een enorme
impact op het ontwerp en het bouwproces. Er moesten cleanrooms met gefilterde
lucht komen en ook de kamers moesten
voortdurend onder een bepaalde druk
staan. De vloeren en muren zijn superglad.
Het betekende een enorme verzwaring van
de techniek en een zeer complex inbouw-

traject.” Een apotheker gespecialiseerd in
de bouw van productieapotheken keek
fulltime over onze schouders mee. Ook de
Inspectie voor de Gezondheidszorg, die
uiteindelijk beoordeelt, was betrokken. “Dat
het gelukt is binnen alle kaders, ligt puur
aan de manier van samenwerken tussen
alle betrokkenen”, zegt Meinders. Hetzelfde
geldt voor de inpassing van hogedruk
mistinstallaties in plaats van traditionele
sprinklers voor de brandveiligheid. “Ook
die inpassing is gelukt,” aldus Dik. Dat
is ook de mening van Paul Smaling: “De
kwaliteit van het werk is van uitzonderlijk
hoog niveau.” Dik: “Dit hele project is echt
een succesverhaal waar iedereen met een
goed gevoel aan heeft gewerkt.” Meinders
is het ermee eens en constateert: “Het zal
even wennen zijn om straks weer voor andere projecten te werken, maar we nemen
onze goede ervaringen mee.”
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‘Sleutel tot dit
opmerkelijke resultaat
is de uitgekiende
samenwerking die
is opgezet met een
unieke aanbesteding en
realisatie’

