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Samen slimmer bouwen bij
Medisch Spectrum Twente
door: Croon,
UNICA,
WOLTER & DROS

Begin 2016 opent het nieuwe topklinisch Medisch Spectrum Twente
zijn deuren. De fase van afbouw is inmiddels begonnen. Installatiecombinatie Croon Elektrotechniek, Unica en Wolter & Dros past daarbij verschillende procesinnovaties toe, legt projectdirecteur Rudi Meinders uit.
“Samen bouwen we slimmer.”

M

iddenin de binnenstad van Enschede verrijst de
nieuwbouw van topklinisch ziekenhuis Medisch
Spectrum Twente (MST). Het gebouw telt 620 bedden, inclusief het Vrouw Kind Centrum en de dagbehandeling.
Bouwcombinatie Dura Vermeer, Trebbe, Goossen Te Pas
Bouw MST V.O.F. en installatiecombinatie Croon, Unica en
Wolter & Dros tekenen voor de realisatie.

Atrium in het nieuwe MST, artist
impression IAA Architecten.
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Healing environment

Het ziekenhuis is zo ontworpen dat het patiënten optimaal ondersteunt in het proces van genezing. Zo kan er altijd direct daglicht binnentreden en zijn er uitsluitend eenpersoonskamers. Projectdirecteur Rudi Meinders van de
installatiecombinatie: “Ook de installatietechniek en werktuigbouwkundige voorzieningen sluiten aan op dit con-

Hoofdingang van het nieuwe MST, artist impression IAA Architecten.
cept van de ‘healing environment’. Er is bijvoorbeeld veel
aandacht voor een comfortabel binnenklimaat. In de vloeren zijn kunststof leidingen aangebracht, waar water doorheen stroomt dat de ruimten koelt of verwarmt. Mocht een
patiënt echter behoefte hebben aan wat extra warmte rond
het bed, dan kan hij een elektrisch verwarmingspaneel boven zich aanschakelen. Dat is prettig en efficiënt: je verwarmt alleen waar dat nodig is.”
Hygiënisch bouwen

Een ander belangrijk uitgangspunt is het hygiënisch bouwen, van cruciaal belang in een ziekenhuisomgeving. “Het
vocht dat nodig is tijdens de ruwbouw, kan in de afbouwfase bijdragen aan de vorming van micro-organismen”,
vertelt Meinders. “Normaliter zorgen we in deze fase met
heteluchtkanonnen voor gunstige condities. Door een zorgvuldige planning konden we nu echter al aan het begin van
de afbouw de verwarmingsinstallaties van het ziekenhuis
inschakelen. We verwarmen het gebouw dus met de bouwwarmte en voorkomen zo de vorming van micro-organismen. We hoeven bovendien geen kosten te maken voor
dieselgestookte heteluchtkanonnen en beperken de uitstoot
van dieseldampen.”

“Medisch specialisten wachten vaak lang met de aanschaf
van apparatuur, om het laatste model tegen de meest gunstige condities te verwerven”, vertelt Meinders. “Dat is begrijpelijk, maar tegelijkertijd lastig voor de aannemer en de
installateur. Zij kunnen de ruimten waar deze apparatuur
geplaatst wordt immers pas afbouwen als bekend is welke
apparatuur waar komt.”
Door het ‘on hold’ zetten van ruimten hoopt zich verderop in het bouwproces achterstallig werk op, met alle kosten
en risico’s van dien. “Bij het MST bewijzen we dat het ook
anders kan”, zegt Meinders. “Het is namelijk vaak mogelijk
om ruimten al gedeeltelijk af te bouwen. In overleg met de
opdrachtgever kennen we de ruimten daarom een ster met
een cijfer toe. Hoe hoger het getal, hoe meer handelingen we
uitstellen. Bij de classificatie ‘Ster 1’ zijn er weinig onzekerheden en kunnen we al veel doen, bij ‘Ster 4’ kunnen we nog
nauwelijks afbouwen. Dit ‘sterrenscenario’ creëert duidelijkheid: iedereen weet waar hij aan toe is en kan zoveel mogelijk werkzaamheden inplannen. Door het periodiek overleg
ontstaat er bovendien begrip tussen opdrachtgever en uitvoerder over het spanningsveld tussen het uitstellen van de
keuze en de noodzaak om verder te kunnen afbouwen. Dat
komt de harmonie op de bouwplaats zeer ten goede. Samen
bouwen we slimmer.”

Sterrenscenario

Bij de nieuwbouw of renovatie van een ziekenhuis komt
het vaak voor dat bepaalde ruimten ‘on hold’ worden gezet.
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