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OPËNING NIËUW ZIEKËNI{U15 IN BRU55EL

0p I en 10 december
2017 is het zover. .. Eerst
worden de gehospitali-
seerde patiënten van de
site Cavell in Ukkel naar
de nieuwe site Delta in
0udergem verhuisd. De
volgende dag komen ook
de gehospitaliseerde
patiënten van de site
Park Leopold in Etter-
beek naar Delta. Ver-
moedeliik zullen in totaal
zo'n 200-220 patiënten
worden overgebracht
omdat de geprogram-
meerde activiteiten in de
dagen voor de verhui-
zing worden afgebouwd.
Cavell en Park Leopold
blijven als poliklinieken
actieve sites binnen de
Chirec-groep. Waarom
een nieuw ziekenhuis
van zulke omvang in het
Brusselse?
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e lpu nt van alles

irecteur Lefébure: "De bestaande ziekenhuisge-
bouwen, zowel van Cavell als van Park Leopold,
daterenvan het beginvan de jaren r97o, en zijn
daardoor uiteraard verouderd. Twee scenario's

waren dan mogelijk: een doorgedreven renovatie of een
nieuwbouw Renovatie is om te beginnen niet goedkoop en
vereist binnen 2o jaar eenvolgende renovatie. Dan zouden
de gebouwen 65jaaroud zijn endus nogmeerverouderd. En
dan heb ik het nog niet over de exploitatie en energie in die
oude gebouwen, die handenvol geld kosten. Verschillende
elementen hebben meegespeeld in onze keuze voor nieuw
bouw. Naast de veroudering van de gebouwen speelde ook
de kritische massa een rol. De afgelopen jaren is de super-
specialisatie in de geneeskunde sterk toegenomen. 0m het
voorbeeld van de orthopedie te nemen: daar waar er voor
heen alleen een algemeen orthopedist was tewerkgesteld,
zijn er nu specialisten ofihopedie voor de heup, de knie, de
enkel, de schouder, de elleboog, de hand... Voor eenvolle-
dig medisch aanbod was dus meer plaats nodig. Anderzijds
konden we door rationalisatie van de back office (apotheek,

keuken, sterilisatie, operatiezalen...) op éénplekbesparin
gen doorvoeren".

Dr. Ei Haddad voegt er nog een reden aan toe: "Renovatie-
werken uitvoeren en ondertussen de medische activiteit
gaande houden is geen sinecure. Schermen zouden nodig
zijn omtevermijden datluil enstof zielcten overbrengen op
de patiënten. De gebouwen zijn zo verouderd dat een laagje
ver{ onvoldoende is. De oude gebouwen aanpassen aan de
vereistenvan de moderne geneeskunde is gewoon illusoir".

IEN ÛPLOSSING VOOR HET
ful Û B I I-ITE ITSP RO B LE EM

Een laatste, zeer belangrijk criterium, dat bij de
keuze voor nieuwbouw heeft meegespeeld, is de mobili-
teit. "Ons personeel bestaat hoofdzakelijk uit pendelaars.
De site in Ukkel bereiken gaat gepaard met veel fileleed
en bovendien zijn de parkeerplaatsen in de buurt schaars.
Daarenloven is de site in Etterbeek, grenzend aan de
Europese wijk, 2o dagen per jaar ontoegankelijk door een
of andere manifestatie en dat is nog verergerd sinds de

verhoogde veiligheidsmaatregelen. We zochten dus een
terrein dat veel vlotter toegankelijk was. De huidige Delta-
site is bereikbaar met het openlaar veruoer (trein, tram,
metro en bus) en met de wagen via de Triomflaan aan de
voorkant en via een rechtstreekse verbinding met de E4rr
aan de achterkant", legt Bruno Lefébure uit.

Bruno Lefébure

Algemeen administratief
d irecteu r

Dr. Philippe El Haddad

Algemeen medisch
directeur

www.chirec.be
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ZIEKENHUIS IN BEWEGING
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Een terrein van 5,S hectare - niet zo gïoot als de nieuwste
ziekenhuizen buiten de Brusselse regio werd gevonden in
Oudergem. Daar staat nu het Chirec-ziekenluis site Delta,
ingebed in de wijk. Totaal budget: 3r4.ooo.ooo euro.
De afi'erking rond het ziekenluis zal nog wat tijd vergen.
"Het is niet de bedoeling omvan het ziekenhuis een getto-
ziekenhuis te maken. Rondom komenwoningen, een rust-
huis, een hotel, studentenverblijven, een kribbe, winkels,
eenfitnesscentrum, eenpark..." Kortom, het ziekenhuis zal
midden in een levende stadsgemeenschap staan.
Deze filosofie weerspiegelt zich ook in het gebruikvan veel
levendige en zachte kleuren op de binnenmuren van het
ziekenhuis, en in de kamers gaan de ramen van plafond
tot vloer opdat de patiênten maximaal van het licht zouden
kunnen genieten. De natuurlijke lichtinval was een van de
prioriteiten in het ziekenhuisontwerp. Daarom zijn in het
gebouw tal van lichtputten aangebracht die het daglicht tot
op niveau -2 brengen.

HET GEBOUW ZTLF
Een eerstevereistewas dat hetgebouwmee moest

kunnen evolueren met de noden van het ziekenhuis. Het is
een zelfdragend gebouw geworden met een minimum aan
zuilen binnen, zonder draagzuilen of -muren. Dat biedt de
mogelijkheid om de ruimten zo nodigte herorganiseren: de
tussenschotten die de ruimtes nuverdelen, kumenworden
afgebroken en anders geplaatst. Bovendien kan de vloer op
8o0/o van zijn oppewlakte worden doorboord om nieuwe

afuoerbuizen of leidingen aan te brengen. Het gebouw is
erop voorzien om van een huidige hospitalisatie-afdeling
een dagziekenàuis te maken, o{ van een administratieve
zone een verpleegafdeling waarbij de bureaus kamers
zouden worden. Door op deze manier te anticiperen zou
een reconversie mogelijk zijn zonder grote verbouwingen.
Een ander element waar rekening mee werd gehouden
is dat de afstand tussen de stopplaats van het openbaar
vervoer en de verste kamer zo kort mogelijk is. Hetzelfde
geldt voor de afstand tussen het consultatiekabinet en de
verste parkeerplaats. "Zowel voor de patiënten als voor
het personeel en de werking van het ziekenhuis hebben
we getracht de afstanden te beperken. Dat is ook de reden
waaromwe voor dubbele gangen gekozen hebben. Het zal
ook gemakkelijker zijn om mekaar te louisen in de afdelin-
genwant de gangen hebbenwe wij breed gelaten. Heel het
gebouwwerd erop berekend om de doorstroming zo doel-
treffend en zo aangenaam mogelijkte latenverlopen. Om
dezelfde reden werd voor een gebouw van 7 verdiepingen
gekozen (z ondergronds en 5 bovengronds): opstoppingen
aan de liftenworden zo vermeden. 0m naar de consultaties
op +r of naar de afdeling medische beeldvorming te gaan
op -r werd een breed centraal trappenhuis voorzien", aldus
nogBruno Lefébure.

GEORGAN ISEERDE
DOORSTROM I NG EN

De toegang tot de verschillende vleugels van het
gebouwvertrekt inderdaad centraal. Dr. EI Haddad: "We

wilden vooral niet de indruk van een reusachtig gebouw

wekken. Door de circulatie op elke verdiepingvanuit het
centrum te organiseren, hebben we geen immens lange
gangen van 3oo tot 4oo meter. Er werd gekozen voor een
eenvoudig oriëntatiesysteem met cijfers voor de verdiepin-
gen en letters voor de vleugels. Dat onthoudt gemakkelijk.
De signalisatieborden zullen groot genoeg en goed zicht-
baar worden aangebracht. Bijvoorbeeld voor +2C neemt de
bezoeker centraal de lift tot de tweede verdieping, waar hij
vleugel C hest".
De doorstromingvan personeel en patiënten werd bewust
gescheiden gehouden van de doorstroming van de bezoe-
kers: zorgverleners en gehospitaliseerde patiënten gebrui-
ken een andere gang, een andere ingang tot de afdelingen,

Het is niet de bedoeling
om hier een getto-
ziekenhuis te maken.
Rondom komt een levende
stadsgemeenschap
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tot de ondet'zoeks- en cotrsultatiemirnten dan arnbulante
pâtiërltelt. "Dat rvas in Cavell en in Palk Leopold niet ltct
geval: dool de opcenvolgende aanbouwen rr.aLen dezc
sites echte labyinten gervotden. ln Delta is de doolstlo
tning georgatriseeld. 0p +r zitLen alle consultaties, van
+? tot +4 zijn de hospitalisatieaidelingen onder-gebracht.
De uredisch-technische diensten zitten :rlleuraal op t:

spoedaldeling, intensievc zor-g, rnedische beeldvor.ming,
cn hct opelatiektartier nret zB gedigitalisecr:de opela
ticzalen. Het notto 'de patrcnt staat centraal'rveld in dit
ziekenlnis rraxirlaal gelespccteeld. Een rrcor.bceld: ecn
verkeelsslachtoffer rvoldt met de rnug biruretrgeblacht op
de spoedaldeiing. Voor een ladiografie rvordt de gang over.

gestoken. Moet hij cen dringende opelatie ondelgaan, dan
is er ecn operatiezaal op dezellde verdieping - deze rvordt
uitsluitcnd voorbehouden voor spoedgevallen - en daarna
kan hij zo nodig naal de nabijgelegen afdeling intensicve
zolgwordcn or.cr:geblacht. Dat al dezc diensteu op hetzelfde
niveau liggen blcdt de patiênten een madrnale veiligheid."
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: ri'.]r,ilt; !l'.;: ..
In het nlcurve Delta ziekenhuis rvcld de medi

sche olganisatie helingericlrt ondel de vot'ln vall polctr en
dcpaltementen. De polen die rvelden opgezet in alie sites
van Chircc (hoofd & hals, tholax cn vascnlair.. locouroto
lisch, rnoedel hnd en viscer:aal) verdelen de disciplines
per'gtote ot'gaansystemclt. In llelta komen die ovcr.een rnet
architectLrlale en goed gedelinieelde ruirntcs. "Dit concept
rnoet cltoe lciden dat de patiënt zich op zijn genak voelt,
zrch zo weinig rnogclijk moet vclplaatsen en voolal niet
verloren loopt. Als hij eennaal is geinstalleer.d zijn het de
artsen die dlaaien rond de patiënt."
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Bijvoorbeeld, alle specialiteiten van de locomotorische
pool (orthopedie, traumatologie, reumatoiogie, revalida-
tie en kinesitherapie) evenals een radiologiezaal en een

zwemlad, zijn op één Iocatie samengebracht.

De transversale medico-technische (medische beeldvor-
ming, klinische biologre) en klinische (neurowetenschap-

pen, oncologie, geriatrie, acute geneeskunde, metabole
ziekTen en anesthesie) departementen daarentegen over-

stijgen de verschillende sites van Chirec.

OVTR DË ARTSËN
Aan het hoofd van elke pool staat aitijd een duo:

arts enverpleegkundige. "Deze duofunctie bevordert de effi-
ciènte samenwerking tussen beide beroepen en het opzet-

ten vân gemeenschappelijke zorg- en protocolprocedures,
met het oog op een toekomstige accreditatie van diensten of
ziekenhuizen," verklaart dr. El Haddad. "Het is ook logisch:

ltoeger hadden we het over een medisch, een verpleegkun
dig en een administratief dossier van de patiënt, vandaag

is dat één geTntegreerd dossier waardoor misverstânden
wordenvermeden", voegt Bmno Lefébure toe.

D e henstructurerins \ra n

de grûep werd al in 2{}0ffi
geplamd, findærs wffiren
we nu fiffin sluiting trs

Het nieuwe ziekenhuis trekt ook nieuwe artsen aan. "Sinds

zor4 solliciteren zo'n ?o tot 25 âr1sen per maand! We

kunnen ze niet allemaal toelaten. Vandaag - en we zijn nu
begin augustus - is de bezettingsgraad van de consultatie-
iokalen ai wij goot. Bovendien is ook het rooster van de

reserveringen in het operatiekwartier al bijna helemaal
volzet", weet dr. El Haddad.

OVËR H TT AANTAI- &ËDDEN
"Kleine, nieuwe ziekenluizen bouwen met

roo-zoo bedden is vandaag niet meer aan de orde. Wie
nu een nieuw ziekenhuisgebouw neerpoot moet rekening
houden met een levensduurvan 4o jaar", verdedigt Bruno
Lefébure de keuze. "Een nieuwziekenhuis moet minstens

5oo bedden hebben en bij vernieuwing van een bestaand
ziekenàuis moet 3oo bedden de optie zijn, en binnen ro
jaar zal dat waarschijnlijk 4oo bedden zijn. We hebben
beslist om de Kliniek Sint-Anna Sint Remi in Anderlecht
en het ziekenhuis in Eigenlrakel-Waterloo te behouden
omdat ze gemakkelijk bereikbaar zijn en een parking
hebben, wat onbetwistbaar een troef is qua mobiliteit. Ze

werden bovendien in belangrijke mate uitgebreid, waar-
doolhet mogelijkzalworden om hun activiteit op te drijven
van zoo naar 3oo bedden. Van de 6 ziekenhuissites in de

gtoep Chirec zullen er finaal 3 overblijven, een medisch-
chirurgisch dagcentrum en een uitgebreid netwelk van 5
poliHinieken. Mirakels bestaan niet: van de 3oo zieken-
huizen in Belgie in rg8o zijn er, na 37 jaar, vandaag nog
slechts 99 actief. En met de hervorming van minister De

Block zullen er nog fusies komen. Met Chirec hebben we al

een voorsprong genomen, want deze hershucTurering van
de groep werd in soo6 al gepland. Als we dat niet hadden
gedaan, waren we nu aan sluiting Toe."

De Chirec-ziekenhuizen en poliklinieken staan in tabel r.

De circulatie op elke
verdieping wordt

vanuit het centrum
geo rgan i see rd.

2or7 n"4 / Hospitals.be
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Op de Delta site zal alles splinter.nieuw zijn.
Aan deze investeringen is een voorber.eidingsfase en
een planning van rneel dan ro jaar aan voolafgegaan,
zoals algerneen en financieel dir.ecteul Lefébule
uitlegl. "l'let project rverd opgestalt in 2oo6. Het
materiaal dat toen l'erd aangeschaft moest afge-
schreven zijn in 2or7. Sornmige toestellen hebben
een levensdnurvan $ jaar, andere van ro jaar ... Dus,
nloet et' een goede planning rvorden opgcsteld orn dit
te halen en de uitlustingen in de beste omstandig-
heden lc gebrrrikerr tol het eirrde. Alleen da;rldoÀr.
kunnen alle uitlustingen nn ntentv rvorden aange
schaft zonder enor'-rne ver.spilling. Maar deze aanpak
geldt evenzeer vool het personeel: om sociale drama's
te velmijden moest ook de carrièr'e van een aantal
mensenworden gepJand. 0m de gebourven uit de jaren
r97o Ie ondelhouden rvaren elektromechanici nodig.
ln Delta is d,rl niet mecr.hel gerll en zullen lret eelder
elektlonici en infolmatici zijn. Daarom hebben rve de
laatste jaren een aantal oudele welknemeïs âange
wolven die 65 jaar oud zullen zijn bij de verhuizing.
Een goed gestructnreer.d en gepland dossier maakt
het hele verschil. Nu zai niemand moeten rvorden
ontslagen. Icdereen verhuist lree, maat. niet ieder.,
een zal dezelfde job kunnen behouden. Er rvordt van
onze ryerknenels een zekere flexibiliteit verwacht.
Om deze leconvclsie zo goed rnogelljk te laten vello
pen orgalliselen \\re nu al op voorhand tal van vormin -
gen. De tijdslijn van deze voor.bereiding is dus niet
velgelijkbaar met die van een klassiek bedr.ijf. Een
ziekenhuis is een stad die 24 uur per dag en 7 dag.en
pct weck rnoeT drrlien cn lekening moel houtlen mel
a1le beloepsgroepen die el actief zijn onder dezelfde
streng-e voorrvaalden."
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ZIEKENHUIS IN BEWEGING

PRAKTISCH
In september, als eersten, verhuizen de admini_

stratieve diensten, zoals de algemene directie, hformatica,
{acturatie, boekhouding, communicatie... naar niveau +?
van Delta. Ze zullen het gebouw'beginnen te doen draaien'.
Vooraleer de volledige medische uitrusting gevalideerd en
getest is zullen alvlug enkele maandenverstreken zijn. Het
materiaal voor radiotherapie, bijvoorbeeld, is al gernstal_
Ieerd op de Delta-site en de valideringloopt al.
Het ziekenhuis is bereikbaar via het openlaar vervoer
en heeft een rechtstreekse verbinding met de autosnel_
weg E4ll. Er worden tal van parkeerplaatsen voorzien. De
hoofdingang ligt aan de Triomflaan. Met de wagen, vanaf
de E4n, geraakt men via een unieke toegangsweg naar de

, 
_ondergrondse 

parking, recht tegenover de hoofdingang.
Vanaf de Triomflaan is de toegang vanuit elke rijric[ting
mogelijk dankzij nieuwe verkeerslichten. patiëntenvoor de
spoedafdeling, dialyse en radiotherapie hebben een aparre
ingang en nabijgelegen parkeerplaatsen.
0p de benedenverdiepingvan het nieuwe ziekenhuis komt
een winkelgalerij met een apotheek, een bank, een ban_
dagist, een optiekzaak, een hoorapparatenspecialist, een
speciaalzaak voor wouwen met kanker, een boetiek met
Heding en accessoires voor vrouwen, een supermark, en
tot slot een ruimte van 9oo m. met een Tasty ievisited met
verscbillende zones (boeken, geschenken, afhaalrestau_
rant, eetgelegenheden, ruimte voor kinderen). Ten slotte
zal de gemeente Oudergem, met het oogop dienstverlening
aan de patiënt, een kantoorvan de burgerlijke stand open_
houden in het ziekenhuis zelf, waardoorjonge ouders'hier
de geboorte van hun kind kunnen rrrrgru.r, zonder zich
naâr het gemeentehuis te moeten begeven.

WETENSCHAPPELUK LUIK
Ookhier is een evolutie aan de gang. Daarwaar er

2 tot 3 jaar geleden slechts 4 stagemeesters voor de oplei-
dingvan specialisten waren in de Chirec-groep, zijn dat er
vandaag al een 3o-tal. Dat is een zeer goede zaak en brengt
een toevloed van jonge artsen met zich mee, die mogelijk
de oude garde van artsen op termijn zullen kunnenrr."**
gen. "W'e proberen ook de CARE Foundation nieuw leven
in te blazen, dat is een wetenschappelijke stichting die Hi-
nische studies in onze instelling aanmoedigt dooivoor ile
financiering te zorgen. De jonge artsen in opleiding zullen
daartoe bijdragen. In Delta zijn ook conferentiezalenvoor-
zien zodat we regelmatig symposia kunnen organiseren
en de huisartsen rran de regio kunnen betrekken bij onze

1lr" og enkele cilfers
ov"er Chirec vânda

werking. Deze laatsten zullen in de toekomst een steeds
belangrijkere rol toebedeeld lcijgen als 'orkestleiders' voor
de zorg aan de patiënt", aldus dr. EI Haddad.

a:
EN ZULLEN DE PATIËruTTru
VOLGEN?

ln zoo8-zoo9 toonde een enquête bij de
patiënten van de Chirec,groep dat ongeveer g50/o van hen
bereid was in het nieuwe Delta-project te stappen. Omdat
het kwaliteitslabel van Chirec stoelt op een gepersonali_
seerde geneeskunde zal de vertrouwensrelatie irts-patiënt
ervoor zorgen dat de patiënten zonderprobleem naar Delta
komen. Dat zal nietveranderen ...
"De spoedafdelingmet mugen een oppewlaktevan ?.5oo m?

3l m3er dan 35.ooo patiënten per jaar kunaen opvangen
Daardoor zal Delta meer algemeen ziekenhuis ,q" a."
de huidige zieken}uizen die eerder als kLinieken *ord".,
beschouwd", benadmkt dr. El Haddad, die urgentiearts
is. "Het label gepersonaliseerde geneeskunde wànsen we
evenwel te behouden: wie op de spoedafdeLing binnenl<omt
en daarna behandeldwil worden door de arts van zijn keuze,
kan dat gedurende heel zijnverblijf. Deze gepersonaliseerde
relatie zal steeds meer in een teamgeest worden geplaatst.
Deze benaderingis de meerwaarde die we zullen biàden."
Al heeft alles zijn prijskaarrje, beide directeurs willen
meteen de overdreven bedragen waarvan sprake in de pers
rechtzetten. De honorariumsupplementen zijn beperk
tot 3oo0/o en worden, zoals'de wet het voorschrijft, alleen
toegepast in privékamers. Ze benadrukken daarenboven
ook dat slechts 3o% van de patiënten om een privékamer
u'aag. Bijna 45% van de patiënten komt Chirec binnenvia
de spoedafdeling en daar wordt uiteraard het ziekenfonds,
tarieftoegepast.

ag
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1.092 bedden

1.151 artsen

44.ooo klassieke ziekenhuisopnames per jaar

56.000 opnames in dagziekenhuis per jaar

98.000 patiënten per jaar op de spoedafdeling, alle spoeddiensten
samen

---{f ongeve€f 200/oVân de Brusselse patiënten wordt in chirec behandeld



Het operatiekwartier
telt zB gedigitaliseerde
operatiezalen.

Dr. EI Haddad beHemtoont dit onderwerp: "Vat de honora-
ria voor een hospitalisatie betreft, vereist de directie volle-
dige transparantie. W'ameer de arts een ziekenhuisopname
plant voor een patiënt moet hij een schatting maken van
de volledige kostprijs hiervan, die aan de patiêntvoorleg-
gen en hem laten onderîekenenvoor akkoord. Er zijn zelfs
straffenvoorzienvoor artsen die zich hier niet aan houden".

OP NAAR DE TOEKOMST
Zolang wetteksten de normen voor de progïam-

mering van de ziekenhuizen niet duidelijk definiëren
houden ze bij Chirec de boot afwatnetwerkvormingbetreft.
De arlsen verwijzen nu al patiënten met pathologieën die
hun competenties te boven gaan naâr ziekenhuizen met
de geschikte competenties, zodat optimale zorg wordt ver-
Ieend. "Maar nu al netwerken creëren met universitaire
ziekenhuizen en niet zeker zijn dat we onze erkenningen
zullen kunnen behouden, doen we niet. De toestand is
vandaagverrevan duidelijk", weet Bruno Lefébure uit erva-
ring. Hij heeft immers al enkele van de vorige ziekenhuis-
hewormingen meegemaakt.

Tot slot, actueel wordt het merendeel van het personeel
ingezet om de grote verhuizing in goede banen te leiden.
Zodra iedereen goed geinstalleerd is op de nieuwe Delta,site
zal de accreditatieprocedure worden opgestart. Kwaliteit
blijft en zal altijd de priorireir blijvenvan de ziekenhuisgroep
die bij al zijn bekommernissen de patiënt centraal stelt. ...
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LA BEAUTÉ VIENT DE IINTÉRIEUR sCHOONHEID ZIT VANBINNEN
... en daar komen we graag mee naar buiten.., et ça vous [e voyez de [extérieure

Dans [e secteur de soin, on vise le bien-ôtre des patients, habitants
et utitisateurs. Des années d'expérience nous apprennent que pour
réaliser correctement l"es apptications dans cette marché de niche,
iI est impératif de posséder l'e savoir-faire spécifique de ce marché.

Building Group Jansen va au-detà de sa fonction d'entrepreneur et ré-
pond aux besoins spécifiques de ce marché. Et ce, avec des produits
uniques : les ptafonds ctimatisants et les ctoisons amovib[es.

ln de zorg is a[les gericht op het wel.zijn van patiênten, inwoners en
gebruikers. Jaren van ervaring leren dat de specifieke knowhow van de
markt een must is voor de juiste toepassingen in deze nichemarkt.

Buitding Group Jansen gaat verder dan haar functie als aannemer en
speelt in op de specifieke noden van de zorg. Dit met unieke producten
zoa[s cleanrooms, klimaatptafonds en verplaatsbare wanden.
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buitding group
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