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BRUXELLES - BRUSSEL
ONZE ZIEKENHUISSITES

Boulevard du Triomphe - Triomflaan, 201

1160 Bruxelles  - Brussel

Site DELTA

Boulevard Jules Graindorlaan, 66

1070 Bruxelles - Brussel

Site STE-ANNE ST-REMI

Rue Pangaertstraat, 37 - 47

1083 Bruxelles - Brussel

Clinique de la  BASILIQUE

BRABANT WALLON
WAALS BRABANT

Site BRAINE-L’ALLEUD - WATERLOO

Rue Wayez, 35

1420 Braine-l’Alleud 

BRUXELLES - BRUSSEL

NOS CENTRES MÉDICAUX
ONZE MEDISCHE CENTRA

BRABANT WALLON
WAALS BRABANT

Rue Edith Cavellstraat, 32

1180 Bruxelles - Brussel

Centre Médical  EDITH CAVELL

Rue Froissartstraat,38

1040 Bruxelles  - Brussel

Centre Médical  PARC LÉOPOLD

Avenue Louise - Louizalaan, 235B

1050 Bruxelles - Brussel

CITYCLINIC CHIREC Louise

Avenue Jean Monnet, 12

1400 Nivelles

    

Centre Médical JEAN MONNET
Medisch Centrum JEAN MONNET

Rue des Penséesstraat, 1- 5

1030 Bruxelles - Brussel

Centre Médical EUROPE - LAMBERMONT

NOS SITES HOSPITALIERS DE JOUR

NOS SITES HOSPITALIERS

ONZE DAGZIEKENHUISSITES

BASILIEK Ziekenhuis

Medisch Centrum EDITH CAVELL

Medisch Centrum PARK LEOPOLD

Medisch Centrum EUROPA - LAMBERMONT

CITYCLINIC CHIREC Louiza

CHIREC 
EN ZIJN NIEUWE DELTA-ZIEKENHUIS

CHIREC (Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell) is ontstaan 
na de opeenvolgende fusies van verschillende klinieken en zieken-
huizen, waarvan de eerste de klinieken Edith Cavell en Park Leopold 
waren. De hospitalisatie is samengebracht op drie sites: Delta in Ou-
dergem, Sint-Anna Sint-Remi in Anderlecht en in Braine-L’Alleud-Wa-
terloo.

Ons zorgaanbod in de buurt valt terug op een netwerk van centra 
voor ambulante geneeskunde: het medisch centrum Edith Cavell 
en het Basiliek Ziekenhuis, sites voor dagopname, de medische cen-
tra van Park Leopold, Europa-Lambermont en de City Clinic Chirec 
Louiza. CHIREC heeft onlangs nog in Waals-Brabant het medische 
centrum Jean Monnet in Nijvel geopend.

HET DELTA-ZIEKENHUIS: EEN VAN DE 
ZIEKENHUIZEN VAN DE CHIREC-GROEP

De filosofie van de ziekenhuisgroep is om in een gepersona-
liseerde relatie met de patiënt kwalitatieve zorg aan te bie-
den, ongeacht hun sociaal statuut. Op deze manier verzor-
gen wij 20% van de Brusselse bevolking. Een derde van onze 
patiënten komt via de dienst spoedgevallen en 25% geniet 
van een beschermd statuut (OMNIO, verhoogde tegemoet-
koming).

CHIREC in enkele cijfers:

• 1.145 ziekenhuisbedden
• 4.000 medewerkers waarvan 1.170 artsen
• 44.000 klassieke ziekenhuisopnames per jaar
• Jaarlijks 56.000 opnames op een dagafdeling
• 98.000 patiënten per jaar komen op de afdelingen spoed 

binnen

Alle CHIREC-artsen, aangeworven op een pluralistische basis, 
zijn zelfstandig en lid van de vzw CHIREC. 

Gedigitaliseerde operatiezaal
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HET DELTA-ZIEKENHUIS: 
GEBOORTE, FASES EN UITWERKING VAN HET PROJECT
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In 2006 heeft CHIREC een strategisch plan 
voor 10 jaar uitgewerkt, met als kers op de 
taart voor de 19 gemeentes de fusie tussen 
de klinieken Edith Cavell en Park Leopold in 
een nieuw ziekenhuis. De eerste noodzake-
lijke voorwaarde was de aankoop van een 
site die voor het project geschikt was. Met 
de steun van gemeentelijke en regionale 
overheden kwam de Delta-site in het vizier en 
dit terwijl bouwgrond heel schaars is.

In maart 2014 werd de eerste steen van het 
nieuwe ziekenhuis met 545 bedden op de 
Delta-site gelegd. De Europese Investerings-
bank was een van de financiële investeerders 
in het project van meer dan 400 miljoen euro, 
en dat is een primeur in de ziekenhuissector.

In december 2017 leidde de fusie van de 
klinieken Edith Cavell en Park Leopold tot 
de opening van een hoogtechnologisch 
ziekenhuis met voor de patiënten een 
nieuwe dienst spoedgevallen met MUG, 
een centrum voor kankerbehandelingen 
met een moderne dienst radiotherapie, 
een materniteit voor jaarlijks meer dan 
3.000 bevallingen en een operatiekwar-
tier met 28 volledig gedigitaliseerde ope-
ratiezalen. Alle apparatuur (radiologie, 
scanners, magnetische resonantie, labo-
ratorium,…) behoort tot de nieuwste ge-
neratie. De medisch-technische diensten 
(dienst spoedgevallen, medische beeld-
vorming, operatiekwartier, intensieve zorg) 
op verdieping -1 vormen een coherent 

2013

Ste
denbouwku

ndig
e ve

rg
unning

2014

Ee
rst

e st
eenle

gging

2014 - 2017

Constr
uctie

2013

Fin
ancie

rin
g : E

uro
pese

 In
ve

ste
rin

gs-

bank  
- B

elfiu
s -

 B
NP P

arib
as F

ortis
 - 

KBC
 

- IN
G

Opening 
11december 2017

geheel zodat bij dringende gevallen alle 
diensten ideaal bereikbaar zijn. 

De constructie van een nieuwe site was ook 
de gelegenheid om essentiële keuzes te 
maken om energie te besparen en aandacht 
te hebben voor milieubekommernissen. Bij 
de constructie van het hele gebouw werd 
hiermee rekening gehouden. Een project om 
met de universiteiten van de Pleincampus 
een gemeenschappelijke energiecentrale 
te delen is lopende. 

Vervolgens werd nagedacht over de invul-
ling van de oppervlakte van Delta-Oost, die 
oorspronkelijk voor parkings was bestemd. Er 
werden middelen vrijgemaakt voor onder-
grondse parkings en om de bebouwbare 
oppervlakte zo goed mogelijk te benutten. 
In een later stadium zal op enkele meters 
van het ziekenhuis een nieuw complex uit de 

grond rijzen, met woonruimtes, studenten-
flats, een hotel, een woonzorgcentrum, 
het Re-Source huis (een begeleidingshuis 
voor kankerpatiënten) en verschillende 
handelszaken. Deze infrastructuur hoort 
bij de activiteiten van het ziekenhuis en 
past in het leven van de wijk. De moge-
lijkheid voor patiënten en voor hun fami-
lie om dicht in te buurt te verblijven biedt 
een belangrijk voordeel, vooral in de hui-
dige context van kortere verblijven in het 
ziekenhuis zelf.

CHIREC is fier om de drijvende motor te 
zijn van een polyvalente infrastructuur in 
een stadsdeel in het zuiden van de stad, 
die in de buurt ligt van de universiteiten 
van Brussel en die het openbaar vervoer 
ruimschoots bedient.
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DE KEUZE VAN DE DELTA-SITE

Voor de vestiging op de site hebben we bepaalde belangrijke elementen in overweging genomen:

• de resultaten van een studie over de geografische oorsprong van onze patiënten en van ons personeel,
• voldoende grote terreinen in Brussel,
• de stadsintegratie,
• de nabijheid van communicatiemiddelen,
• een gemakkelijke verbinding naar de site van Braine-l’Alleud,…

De bedoeling was ook om de verdeling van de ziekenhuizen met verschillende overtuigingen niet 
te verstoren en om een gemakkelijke verbinding te behouden met Waals-Brabant en onze site van 
Braine-l’Alleud. 

De logische keuze bleek het terrein “Delta” te zijn, van SAF (Société d’Acquisition Foncière). CHIREC 
kon de klinieken Edith Cavell en Park Leopold op één site samenbrengen, maar ook het Gewest 
kon in de buurt van de ring een stadsdeel vestigen dat het openbaar vervoer goed bedient.

ZIEKENHUISARCHITECTUUR 
De medische activiteit is in medisch-verpleegkundige clusters georganiseerd en die hebben zowel de 
architectuur als de configuratie binnen het gebouw aanzienlijk bepaald. De indeling van de ruimtes 
gebeurde niet op basis van de behoeften van de diensten, maar op basis van het traject van de 
patiënt. In functie van de noden van de verschillende ziektes en om zo veel mogelijk het transport 
van een patiënt binnen het ziekenhuis te vergemakkelijken en te beperken, werd de indeling van de 
ruimtes bestudeerd. Vooral de functionaliteit van het gebouw stond dus centraal doorheen het volle-
dige project. 

Het ziekenhuis heeft een oppervlakte van bijna 104.000 m2 en bestaat uit acht verdiepingen waarvan 
er twee ondergronds zijn om het hellend vlak van het terrein zo veel mogelijk te benutten. Op de eerste 
verdieping bestrijken de consultatieruimtes 11.000 m2. De hospitalisatieafdelingen bevinden zich op de 
bovenste drie verdiepingen en de medisch-technische diensten op verdieping -1. Op verdieping -2 zijn 
er de logistieke diensten en de afdeling radiotherapie.

• Auditorium
• Rokersruimte+5

• Hospitalisatie-afdelingen: 
- Pediatrie 
- Chirurgische daghospitalisatie 
- Oncologie 
- Thoracale- en vasculaire chirurgie   
&  Inwendige geneeskunde  
- Endoscopische afdeling 
- Neurologie/Neurochirurgie 
- Medisch dagziekenhuis

+3

-2
• Logistieke diensten
• Radiotherapie

-1

Medisch-technische diensten:
• Spoedgevallen
• Medische Beeldvorming
• Intensieve Zorg (IZ)
• Operatiekwartier

0

• Onthaal
• Opname
• Dialyse-afdeling
• Bedrijfsrestaurant
• Kinderdagverblijf
• Handelszaken 
• Ziekenhuisadministratie
• Kantoor burgerlijke 

stand Oudergem

• Consultatie-afdeling
• Eye & Pain clinics 

(Operatiekwartier)
+1

• Hospitalisatie-afdelingen: 
- Materniteit 
- Verloskwartier 
- Hoogrisicozwangerschappen 
- Neonatologie 
- Chirurgie

• Chirec-administratie

+2

• Hospitalisatie-afdelingen: 
- Revalidatie 
- Orthopedische chirurgie 
- Geriatrisch dagziekenhuis  
   en Continue en palliatieve zorg 
- Geriatrie

•  Laboratorium

+4
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ZIEKENHUISARCHITECTUUR 

De dienst radiotherapie is gloednieuw door de aanschaf van apparatuur 
van de allerlaatste generatie: twee hooginnovatieve lineaire elektronenvers-
nellers en een afterloading voor brachytherapie.

Radiotherapie

Ingang

Parking
Hooginnovatieve lineaire elektronenversneller

     
     

      
      

       
 Boulevard du Triomphe  -  Triomf aan

-2
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De medisch-technische diensten (spoedgevallen, medische beeldvorming, 
operatiekwartier, intensieve zorg) vormen een coherent geheel zodat alle 
diensten ideaal bereikbaar zijn voor een efficiënte aanpak van alle pa-
tiënten, vooral voor de ernstig zieke patiënten waar onnodige verplaatsin-
gen moeten worden vermeden. 

De dienst spoedgevallen bestrijkt meer dan 1.000m2 en werd ingedeeld 
volgens de normen voor de afzonderlijke aanpak van kinderen en die van 
volwassenen. De dienst beschikt ook over een MUG (mobiele urgentiegroep) 
van het ziekenhuis en neemt deel aan de preventie- en interventietussen-
komsten in het kader van rampengeneeskunde. De dienst heeft standaard 
behandelruimtes (9 voor volwassenen en 3 voor kinderen) en reanimatie-
zalen (3 voor volwassenen en 1 voor kinderen), alsook kamers voor voorlopi-
ge hospitalisatie. Binnen de dienst is er een standaard radiologiezaal zodat 
geen grote afstanden moeten worden afgelegd en om de patiënten sneller 
te behandelen. Tot slot is er in de nabijheid van de dienst een parking voor 
personen die zich bij de spoeddienst aanmelden. 

De dienst medische beeldvorming beschikt over apparatuur van de laatste 
generatie (4 RX-zalen, 1 MRI-zaal, 2 zalen met CT-scan, 6 echografiezalen, 1 
zaal voor interventionele beeldvorming). 

Het operatiekwartier bestaat uit 28 volledig gedigitaliseerde zalen waarvan 
er vandaag 24 operationeel zijn. Twee zalen voor zware chirurgie, zoals neu-
rochirurgie, hebben een grotere oppervlakte. Eén zaal is voor robotchirurgie 
en nog een andere zaal is specifiek voor bariatrische chirurgie uitgerust. De 
grote ontwaakzaal beschikt over 44 bedden met afgescheiden ruimtes voor 
kinderen – volwassenen. In de onmiddellijke buurt van de ontwaakzone voor 
de kinderen is er eveneens een wachtzaal voor de ouders.

Architecturaal is de afdeling intensieve zorg in twee onderafdelingen opges-
plitst, met elk negen bedden. Het zijn ruime kamers waar vooral daglicht 
binnenkomt. 

-1

- 28 zalen,
Waarvan :
- 4 casco zalen, 
- 4 zale viscerale chirurgie,
- 7 zalen orthopedie voor voet en hand,
- 2 zalen voor neurochirurgie,
- 1 zaal robotchirurgie,
- 2 zalen bariatrische chirurgie,
- 3 zalen voor plastische chirurgie, 
- 1 zaal voor MBV,
- 1 zaal Hoofd & Hals,
- 1 hybride zaal,
- 1 zaal voor spoedgevallen,
- 1 zaal thoracale en vasculaire chirurgie. 

- 4 RX zalen,
- 2 MRI-zalen,
- 2 zalen met CT Scan,
- 6 echografiezalen,
- 2 zalen interventionele beeldvorming.

- 44 bedden,
- gescheiden ruimtes :
  kinderen/volwassenen.

- MUG,
- 12 lokalen,
- 4 reanimatiezalen,
- Voorlopige hospitalisatiekamers,
- 1 radiologiezaal,
- 1 time-out ruimte. 

OPERATIEKWARTIER

ONTWAAKZAAL

MEDISCHE BEELDVORMING

INTENSIEVE ZORG (IZ)

SPOEDGEVALLEN

Ontwaakzaal
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De gelijkvloerse verdieping is ruim, met veel licht en er is een grote trappenhal. 
Op het einde van het Atrium zijn de kantoren voor opname. In de nabijheid 
zijn er comfortabele wachtruimtes. Enkele kantoren zijn er voor het onthaal 
van patiënten die iemand van het personeel wensen te spreken (sociaal as-
sistente, dienst patiëntenrelaties, …). Nog op het gelijkvloers is er het kantoor 
van de burgerlijke stand van Oudergem, het kinderdagverblijf, het bedrijfsres-
taurant, een gevarieerd aanbod van winkels en een ruime eetgelegenheid. 

De dienst dialyse (peritoneale dialyse, hemodialyse, autodialyse) heeft hoog-
technologische apparatuur en 30 bedden, waarvan 5 bedden voor autodia-
lyse. Het aanbod van autodialysezorg is een van de belangrijkste innovaties 
op de site. In de buurt van de dienst is een parking met 30 plaatsen exclusief 
gereserveerd voor dialysepatiënten. 

0

Ingang

Wachtzaal

Kantoor burgerlijke stand Oudergem

Dialyse : 
30 bedden, 
periitoneale dialyse,  
hemodialyse, auto-
dialyse

Parking Dialyse

Opnameloketten

Opname van de site en directie

Onthaal 

Arbeidsgeneesheer

Kinderdagverblijf

Call Center

Lichtputten van het Atrium

Handelszaken : 
• Apotheek

• Bandagist, Orthéis

• Toujours Belle

• Optieker Optil

• Amplifon

• Accessoires & kleding voor dames - Rose Métal

• KBC Brussels

• Carrefour Express

• Tasty - Fijnproeversruimte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2
3

4

5

6

7

8
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Op de eerste verdieping zijn de consultatieruimtes in clusters georganiseerd 
(locomotorisch, moeder/kind, hoofd & hals, thorax- en vaat, visceraal) en 
hebben de departementen hun eigen secretariaat. De wachtzalen bevin-
den zich rond het centrale atrium. In totaal zijn er een honderdtal consul-
tatieruimtes en een twintigtal technische of verzorgingslokalen. Op dezelfde 
verdieping bevindt zich het afnamecentrum (bloedafname).

De locomotorische cluster beschikt over een revalidatiezwembad. Dezelfde 
cluster heeft een radiologiezaal waar eenvoudige controleradiografieën ter 
plaatse kunnen worden gemaakt. Binnen de oncologieafdeling (Chirec Can-
cer Institute) is er de borstkliniek die alle betrokken specialismes groepeert om 
senologische onderzoeken (mammografie, echografie) op een en dezelfde 
locatie te laten doorgaan. 

Op deze verdieping bevindt zich eveneens de volledige afdeling oftalmolo-
gie met consultatieruimtes, operatiezalen voor dagchirurgie en een ontwaak-
zaal. Dit operatiekwartier voor dagchirurgie omvat 5 zalen, waarvan een voor 
de Pain Clinic.

De hospitalisatieafdelingen bevinden zich op  de tweede, derde en vierde 
verdieping.

+1

Entrée

Locaux techniques

Dialyse : 
30 lits, 
dialyse péritonéale,  
hémodialyse, autodialyse

Parking Dialyse

Boxes d’admissions

Restaurant d’entreprise

Médecine du Travail 

Call Center

Commerces : 
• Pharmacie
• Bandagisterie, ORTHÉIS
• Toujours Belle
• , OPTIL 
• Amplifon
• Accessoires femmes 
• KBC Brussels
• Carrefour Express

Tasty

B C

D

E

FG

A

H

Bloedafnamecentrum
Preoperatieve onderzoeken

Oftalmologie-afdeling
• Eye Clinic 

Metabolische afdeling
• Endocrinologie
• Inwendige geneeskunde
• Nefrologie
• Travel clinic

Thorax- en vaatcluster
• Cardiologie
• Thoracale chirurgie  
• Vaatchirurgie
• Pneumologie
• Tabakologie

Moeder- en kindcluster
• Verloskunde
• Pediatrie - Pediatrisch dispensarium
• Medisch Begeleide Voortplanting

Locomotorische cluster
• Orthopedische chirurgie
• Handchirurgie
• Kinesitherapie & Osteopathie
• Fysieke geneeskunde en revalidatie
• Reumatologie
• Traumatologie
•  Handrevalidatie

Neurowetenschappelijke afdeling
• Algologie / Pain Clinic
• Slaaplaboratorium
• Neurologie
• Neurochirurgie
• Neuropediatrie
• Neuropsychiatrie
• Neuropsychologie
• Pedopsychiatrie
• Psychiatrie
• Psychologie

Hoofd- en halscluster
• Cervico-maxillo-faciale chirurgie
• Tandheelkunde
• NKO
• Stomatologie

Abdominale cluster
• Digestieve chirurgie 
• Gastro-enterologie 
• Gynaecologie
• Urologie

B C

D

F G

G

A

H

H

A

F
Oncologische afdeling
• Borstkliniek
• Consultaties radiotherapie
• Hemato-oncologie
• Oncologie

Dienst Plastische chirurgie
Dienst dermatologie

E
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De tweede verdieping is als volgt ingedeeld:
• twee materniteitsafdelingen met elk 30 bedden,
• een afdeling voor hoogrisicozwangerschappen met 10 bedden,
• een niet-intensieve neonatale afdeling met 8 bedden,
• een intensieve neonatale afdeling van 15 bedden.

In alle kamers valt daglicht binnen en kan een van de ouders daar comfor-
tabel blijven slapen. Het verloskwartier bestaat uit acht bevallingszalen, een 
zaal voor keizersneden en een geboortehuis (een niet-gemedicaliseerde 
maar wel veilige omgeving waar aanstaande moeders hun zwangerschap 
anders kunnen beleven en op een natuurlijke manier kunnen bevallen). Aan 
alles werd gedacht om de verschillende afdelingen rond de geboorte bij 
elkaar te brengen en dit voor een maximale veiligheid voor de moeders en 
baby’s. 

Op deze tweede verdieping zijn er eveneens twee hospitalisatieafdelingen 
voor chirurgie met 30 bedden en één afdeling is er voor bariatrische chirurgie.

+2
De dienst pediatrie bevindt zich juist boven de materniteit zodat artsen en 
verpleegkundigen die bij beide diensten betrokken zijn, zich vlotter kunnen 
verplaatsen. De dienst pediatrie telt 20 klassieke hospitalisatiebedden en 7 
bedden voor het dagziekenhuis.

Op de derde verdieping bevinden zich eveneens volgende afdelingen:
• de hospitalisatie-afdelingen neurochirurgie, oncologie, thoracale en vas-

culaire chirurgie en inwendige geneeskunde, 
• een medisch dagziekenhuis en een slaaplab voor volwassenen: 20 bed-

den en 2 uitgeruste salons,
• twee hospitalisatieafdelingen van het chirurgisch dagziekenhuis met elk 

30 bedden,
• een afdeling met 8 endoscopiezalen, waarvan één zaal voor retrograde 

cholangiografie en een zaal voor lithotripsie. De dienst beschikt over een 
ontwaakzaal voor patiënten die onderzoeken onder algemene verdo-
ving hebben ondergaan en over een zone met zetels waar patiënten na 
hun onderzoek kunnen rusten. 

+3

Geboortezaal Kamer pediatrie



40 41 

Op de vierde verdieping bevinden zich:
• twee geriatrische hospitalisatieafdelingen met elk 25 bedden,
• een geriatrisch dagziekenhuis met 4 bedden en 4 zetels voortgezette en palliatieve 

zorg
• twee revalidatieafdelingen met elk 22 bedden, 
• twee orthopedische hospitalisatieafdelingen met elk 30 bedden,
• een laboratorium

+4

Op de vijfde verdieping bevindt zich een grote moduleerbare conferentie-
zaal die tot 120 personen kan ontvangen, en een terras met zicht op Brussel. 
Om te vermijden dat patiënten bij de hoofdingang van het ziekenhuis een 
sigaret gaan opsteken, zal er op deze verdieping ook een rookruimte zijn.

+5

Door het nieuwe Delta-ziekenhuis kon CHIREC verder groeien in functie van de evolutie 
van medische tehnologieën en kon het verder investeren in de beste apparatuur. Dat is de 
beste garantie voor zowel een diagnostische als therapeutische aanpak. Enkele voorbeel-
den hiervan:

EEN HOOGTECHNOLOGISCH 
ZIEKENHUIS 

Chirurgie  
• 28 volledig gedigitaliseerde operatiezalen, met 

robotassistentie, laatste versie van de Da Vinci Xi 
robot met de optie table motion.

Geïsoleerde metabole kamer
• Voor nucleaire antitumorale behandelingen

Laboratorium
• Microbiologie automation
• Hematoflow
• Mulitparametrale cytometrie

Mammografie
• Nieuwe uitrusting.

Medische Beeldvorming
• Interventionele zaal Philips Azurion: angiografie bi-

plan, 3D, wereldprimeur
• 2 scanners: Siemens Somatom Force 
• MRI Siemens Magnetom Area van 1,5T 
• Mammografie GE Pristina tomosynthese, 3D

Nucleaire geneeskunde
3 gamma-camera’s, waarbij twee voor hybride 
beeldvorming aan een CT zijn gekoppeld. De PET-CT 
is een Discovery MI (General Electric), de laatste ge-
neratie met digitale detectoren. 

Radiotherapie 
•  2 hoogtechnologische lineaire elektronenversnel-

lers: Novalis True Beam ST en True Beam Catalyst
• 1 afterloading voor HDR-radiotherapie: Gamma-

Medplus iX.

Laboratorium

Interventionele zaal angiografie 
Philips «Azurion 7 Biplan » 
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Het centrale Atrium is een enorme trappenhal en patiënten en bezoekers kunnen – indien ze dit 
willen – te voet naar de eerste verdieping (afdeling voor consultaties) en naar verdieping -1 (afde-
ling medische beeldvorming). Bezoekers kunnen met de acht liften naar alle verdiepingen. 

De organisatie van de medische activiteit gebeurt in medisch-verpleegkundige clusters rond grote 
orgaansystemen. Elke cluster bestaat uit klinische trajecten, specifieke apparatuur en samenwerking 
van alle ziekenhuisberoepen (artsen, paramedici, verpleegkundig personeel, …) rond de patiënt.
Bijzondere aandacht ging naar het comfort, zoals geluidsisolatie, voldoende daglicht, verlichting, 
temperatuurcontrole. Alle afwerking streeft naar harmonie in een sobere, lichtgevende en moderne 
geest. Op alle verdiepingen komen natuurelementen terug. 

De toegang tot het ziekenhuis gebeurt via de Triomflaan en de belangrijkste parking met 1.200 
plaatsen. Het openbaar vervoer bedient ruimschoots de site. Patiënten voor de dienst spoedge-
vallen, dialyse of radiotherapie kunnen gebruik maken van een speciale toegang en parkeermo-
gelijkheden in de nabijheid. 

EEN ZIEKENHUIS WAAR PATIËNTEN CENTRAAL STAAN EN 
DAT HET LEVEN VAN PATIËNTEN, BEZOEKERS, ARTSEN EN 
PERSONEELSLEDEN MAKKELIJKER MAAKT

Het Delta-ziekenhuis wil een levendige plaats zijn. 
Handelszaken en een eetgelegenheid bevinden zich op een deel van de 
gelijkvloerse verdieping: 
• een apotheek, 
• een winkel voor verbandmateriaal, 
• een winkel voor vrouwen met kanker, 
• een optieker, 
• een centrum voor hoorapparaten, 
• een winkel voor kledij, geschenken en accessoires, 
• een bankkantoor, 
• een Carrefour Express, 
• en tot slot de ‘Tasty’, een grote ruimte van 900m2, onderverdeeld in 

verschillende zones (restaurant, persartikelen, boekhandel, take-away, 
bloemen, geschenken, kinderruimtes, …). 

Het kantoor van de burgerlijke stand van Oudergem bevindt zich eve-
neens op de gelijkvloerse verdieping zodat ouders daar de aangifte van 
geboorte van hun kinderen kunnen doen.
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MOOIE INITIATIEVEN VOOR ONZE PATIËNTEN

Een belangrijk aandachtspunt voor CHIREC is 
de ondersteuning van initiatieven die helpen 
om de kwaliteit van zorg te optimaliseren en die 
het welzijn van de patiënten en hun naasten 
nastreven, alsook de competenties van artsen 
en personeelsleden.  Binnen CHIREC zagen 
twee stichtingen het daglicht: de Stichting 
Chiran die de permanente vorming van CHI-
REC-verpleegkundigen aanmoedigt en pro-
moot, en de Stichting Care die ondersteuning 
biedt aan innoverende onderzoekers. 

De dienst pediatrie probeert altijd om het verblijf 
van zijn gehospitaliseerde kleine patiënten zo 
aangenaam mogelijk te maken en ontvangt 
hiervoor de vzw’s Comi-Clown en Hôpi-Clown. 
Onlangs heeft de dienst Robot Zora aange-
kocht. Deze speelse en kleine kameraad zal de 
harten van de gehospitaliseerde kinderen vero-
veren met zijn liedjes, dansjes, spelletjes, …

Op de Delta-site vinden we het Re-source huis 
en de winkel “Toujours Belle” terug. Beide initia-
tieven hebben als doel om de levenskwaliteit 
van kankerpatiënten en hun naaste omgeving 
te verbeteren. Re-source begeleidt patiënten 
die terecht kunnen in een hartelijke omge-
ving dichtbij het ziekenhuis voor een luisterend 
oor, een gesprek met ex-patiënten, advies bij 
zorgververstrekkers en activiteiten om psycho-
logisch, fysiek en sociaal te herbronnen in een 
rustgevend kader. De boetiek “Toujours Belle” 
helpt vrouwelijke patiënten met een aange-
past gamma aan producten en diensten om 
hun vrouwelijkheid terug te winnen. De Stichting 
Mimi heeft ook dezelfde doelstelling om de le-
venskwaliteit van patiënten met kanker te ver-
beteren en zal binnenkort twee ruimtes openen 
in het medische dagziekenhuis.

HET DELTA-ZIEKENHUIS IN ENKELE CIJFERS 

Budget 
314.000.000 € :  Constructie
80.000.000 € : Nieuwe apparatuur
16.000.000 € : Waarde van gerecupereerde apparatuur (dus niet uitgege-
ven geld)

Financiële middelen
100.000.000 € : Europese Investeringsbank
130.000 000 € : Belgische banken (Belfius -BNP- CBC -ING)
54.000.000 € : COCOM-subsidies 
100.000.000 € : Eigen middelen

Architectuur
104.000 m2 : oppervlakte gebouw
10.500 m2 : oppervlakte beglazing
8 lichtputten voor de onderste verdiepingen 
1 lichtput per zorgeenheid
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