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Chirec Oudergem

Ingenieus samenspel van energiebronnen levert CHIREC én omgeving winst en warmte op

PATIËNT STAAT CENTRAAL 
IN DELTA-ZIEKENHUIS

Tekst: Koen Mortelmans 

Delta, het gloednieuwe ziekenhuis van de groep Chirec in de Brusselse gemeente Oudergem, is niet gebouwd rondom het 
medisch aanbod, maar rondom de patiënt. Dat onderstrepen operationeel directeur en projectverantwoordelijke Bernard 
Leleu, dokter-bestuurder Jacques Rommens en architect Willy Azou van Assar Architects.  › 

(beeld: Simon Schmitt www.globalview.be)
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Dé oplossing op maat van uw badkamer.

Toegankelijkheid, gebruiksgemak, duurzaamheid en hygiëne 
zijn onze troeven! 

- Vervaardigd uit duurzaam polymethylmetacrylaat van 8 mm dik
- Aangenaam gevoel, kunststof neemt de omgevingstemperatuur op
- Gebruiksgemak door een beperkt gewicht 
- Zwevende deuren zodat er geen obstakels zijn voor de  
   gebruikers en geen risico op vuilophoping of bacterievorming
- De scharnieren zijn voorzien van een regelbare knikstand

- De profielen bestaan uit INOX 304 en zijn regelbaar
- Sterk in maatwerk

- Onderhoudsvriendelijk

- CE NBN EN 14428 + A1:2008
- Integratie van noodoproepknop met ledverlichting in het muurprofiel mogelijk

Een greep uit ons aanbod:

Plaatsmakende douchedeuren voor Nieuw Delta Ziekenhuis

Toen DEUREKA kennis nam van het project Nieuw Delta Ziekenhuis, was het bedrijf ogenblikkelijk onder de 
indruk. Niet alleen qua omvang, maar ook de functionaliteit van het gebouw sprak tot de verbeelding, aldus 
het bedrijf. ‘De graad van afwerking die voor de patiënten individueel wordt voorzien, is bewonderenswaar-
dig. Iedere patiënt krijgt er 100% comfort aangeboden om zijn of haar verblijf zo aangenaam mogelijk te 
maken.  DEUREKA is erg trots met de integratie van de plaatsmakende douchedeuren in dit grootse project. 
Dankzij o.a. onze TWIN-modellen, die perfect ieder obstakel kunnen omzeilen, konden wij een oplossing 
bieden om het comfort van de patiënt en de verpleegkundige bij gebruik van de badkamer te vergroten.’

Chirec beschikte al over twee ziekenhuizen in Brussel; 
Edith Cavell in Ukkel en Park Leopold in de Europese 
wijk. Maar geen van beide sites bood voldoende ruimte 
voor de noodzakelijke centralisatie en uitbreiding. “Daar-
om gingen we al in 2006 op zoek naar een terrein dat 
hiervoor wel geschikt was”, vertelt Leleu. Geen voor de 
hand liggende opdracht, want in Brussel is bouwgrond 
erg schaars. “Met de steun van de gemeentelijke en ge-
westelijke overheden kwam de Delta-site in het vizier, een 
brownfield dat vroeger werd gebruikt door de Belgische 
spoorwegen. Dit terrein biedt niet alleen voldoende ruim-
te aan het ziekenhuis, er is ook plaats voor woningbouw, 
studentenkamers, een hotel, een begeleidingshuis voor 
kankerpatiënten, een woonzorgcentrum en winkels."

Deze infrastructuur sluit aan bij de activiteiten van het 
ziekenhuis, aldus Leleu. “De mogelijkheid voor patiën-
ten en voor hun familie om dicht in te buurt te verblijven, 
biedt een belangrijk voordeel, vooral in de huidige con-
text van kortere verblijven in het ziekenhuis zelf. Wij zijn 
trots dat we de drijvende motor zijn voor de uitbouw van 
een polyvalente infrastructuur in dit deel van Brussel.”

Chirec Delta bundelt onder meer een dienst spoedgeval-
len, een centrum voor kankerbehandelingen, een dienst 
radiotherapie uitgerust met de meest recente appara-
tuur, een materniteit voor meer dan 3.000 bevallingen 
per jaar en een operatiekwartier met 28 volledig gedigi-
taliseerde operatiezalen.

Samenhangende clusters
“We hebben het gebouw zo ontworpen dat het zie-
kenhuis haar activiteiten kan organiseren in samenhan-
gende medisch-verpleegkundige clusters”, vertelt Azou. 
“De indeling van de ruimtes volgt het traject van de pa-
tiënt, in functie van de noden van de verschillende ziek-
tes en om zoveel mogelijk het transport van patiënten 
binnen het ziekenhuis te vergemakkelijken en beperken. 
We hebben ook geprobeerd om het personenverkeer zo 
te organiseren dat bezoekers en patiënten andere routes 
gebruiken. Dit deden we vooral met het oog op de pri-
vacy van de patiënten, die soms in een ziekenhuishemd-
je gekleed zijn. We hebben ook veel aandacht besteed 
aan geluidsisolatie, optimalisatie van de daglichtinval en 
temperatuurcontrole.”

Het ziekenhuis heeft een vloeroppervlakte van bijna 
104.000 m². Het bestaat uit acht verdiepingen, waar-
van twee ondergronds. “Ten opzichte van de straat lag 
het terrein in een put. We hebben de bestaande toe-
stand van het reliëf benut en daarbij ook een bestaande 
strook spoorweg overbouwd. Na afloop van de werken 
ligt het maaiveld grotendeels op straatniveau. Ondanks 
de compactheid van het gebouw en de ondergrondse 
verdiepingen uiten gebruikers en bezoekers zich lovend 
over de inval van natuurlijk licht. In de 'put' hebben we 
ook een ondergrondse parking aangelegd, die niet al-
leen door medewerkers, patiënten en bezoekers van het 
ziekenhuis wordt gebruikt, maar later ook ten dienste 
zal staan van de andere gebruikers van de site.”   › (beeld: Deureka)

De afdeling interventionele medische beeldvorming van dr. Rommens beschikt als eerste in Europa over een 
3D-interventionele biplan (Azurion) van Philips voor angiografie. (beeld: Koen Mortelmans)
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De logistieke diensten en afdeling radiotherapie zijn 
ondergebracht op niveau -2, de medisch-technische 
diensten op -1. “De diensten radiotherapie en medi-
sche beeldvorming beschikken over apparatuur van 
de allerlaatste generatie”, stelt Rommens. “Voor ra-
diotherapie zijn dit twee lineaire elektronenversnellers 
en een 'afterloading' voor brachytherapie, medische 
beeldvorming beschikt over zes RX-zalen, een MRI-
zaal, twee zalen met CT-scanner, zes echografiezalen 
en een zaal voor interventionele beeldvorming.”

Atrium
De gelijkvloerse verdieping is ruim, met veel licht en 
een grote trappenhal, het 'atrium.' Op dit niveau be-
vinden zich de kantoren voor opname, comfortabele 
wachtruimtes, een kinderdagverblijf, een gevarieerd 
aanbod van winkels en een ruime eetgelegenheid, 
evenals een kantoortje van de burgerlijke stand van 
de gemeente Oudergem, om geboorten en overlijdens 
aan te geven. “Hier vind je ook de dienst dialyse, met 
dertig bedden, waarvan vijf voor autodialyse”, aldus 
Leleu. “Het aanbod van autodialyse is één van de be-
langrijkste innovaties op de site. In de buurt van de 
dienst bevindt zich een parking met dertig plaatsen, 
gereserveerd voor dialysepatiënten.”

De open trappenpartij in het atrium heeft een sterk 
uitnodigend karakter. Alleen wie echt niet anders kan, 
is geneigd één van de liften verderop te gebruiken om 
een andere verdieping te bereiken. Op de vijfde en 
hoogste verdieping is een moduleerbare conferentie-
zaal ingericht, waarin tot honderd personen kunnen 
plaatsnemen. Het terras biedt een panoramisch zicht 
op Brussel. 

Op de eerste verdieping bevinden zich, met hun 
wachtzalen rond het centrale atrium, een honderdtal 
consultatieruimtes en een twintigtal technische of ver-
zorgingslokalen. De locomotorische cluster beschikt 
over een revalidatiezwembad. Hij omvat ook een radi-
ologiezaal waar eenvoudige controleradiografieën ter 
plaatse kunnen worden gemaakt. Binnen de oncolo-
gieafdeling (Chirec Cancer Institute) is er de borstkli-
niek die alle betrokken specialismes groepeert, zodat 
senologische onderzoeken (mammografie, echografie) 
op een enkele locatie kunnen plaatsvinden.

Comfortabel bevallen
De hospitalisatieafdelingen bevinden zich op de twee-
de, derde en vierde verdieping. Materniteit en neona-
tologie zijn ondergebracht op niveau +2. “Eén van de 
ouders kan er comfortabel blijven slapen. Er is ook een 
(niet-gemedicaliseerd) geboortehuis, waar aanstaande 
moeders hun zwangerschap anders kunnen beleven 
en op natuurlijke wijze kunnen bevallen”, verklaart 

Rommens. “De dienst pediatrie bevindt zich vlak bo-
ven de materniteit, zodat artsen en verpleegkundigen 
die op beide diensten actief zijn, zich snel tussen beide 
diensten kunnen verplaatsen”, onderstreept Azou.

Energie
Een deel van de daken is als groendak afgewerkt. “Op 
andere daken staan zonnepanelen voor de productie 
van warm water en elektriciteit. Voor elektriciteit, ver-
warming en koeling maakt Delta verder gebruik van 
een WKK-installatie met een vermogen van 800 kW en 
176 boringen tot op een diepte van 90 m voor de cap-
tatie van geothermische energie”, schetst de architect 
het energetische plaatje.  •

FEITEN EN CIJFERS
OPDRACHTGEVER Chirec, Oudergem
ONTWERP Assar Architects, Brussel
INGENIEURTECHNIEKEN Ingenium
SANITAIR Deureka
AANTAL BEDDEN 545, uitbreidbaar tot 720
VLOEROPPERVLAKTE 104.000 m²
BEGLAZING 10.500 m²
BUDGET 314 miljoen € (bouw), 80 miljoen € (nieuwe apparatuur)

Operationeel directeur en projectverantwoordelijk Bernard Leleu, architect Willy Azou en dokter-bestuurder 
Jacques Rommens.  (beeld: Koen Mortelmans)

Een deel van de daken is als groendak afgewerkt.  
(beeld: Marc Detiffe)

Het imposante atrium. (beeld: Marc Detiffe)

Ingenieus samenspel van energiebronnen levert 
CHIREC én omgeving winst en warmte op
Een ziekenhuis is niet alleen een grote energievrager door zijn volume en specifieke functie, de complexiteit zorgt ook voor 
interacties tussen de diverse energiestromen. Een geïntegreerde aanpak van warmte-, koude- en elektriciteitsproductie is 
dan ook nodig. De diverse scenario’s die INGENIUM voor het gloednieuwe ziekenhuis van CHIREC ontwierp, maakten het 
keuzeproces voor de bouwheer een stuk eenvoudiger. Na de oplevering zorgen monitoring en efficiënt onderhoud boven-
dien voor een permanente optimalisatie van de technieken.

Een longlist van individuele energieoplossingen leidde 
via een shortlist naar scenario’s met geïntegreerde 
combinatieoplossingen. Met een terugverdientijd van 
10 jaar als horizon werd voor elk scenario zowel de 
installatie, het verbruik als het onderhoud in rekening 
gebracht. CHIREC koos een permanente warmte-
pomp tussen warmte- en koudeproductie. Bij grotere 
vraag wordt ook geput uit het BEO-veld met 176 
boringen van 90 meter diep en de 140 m2 panelen 
voor de zonneboiler. Een prioriteitsschakeling opti-
maliseert het cascadesysteem. Een losstaand en mak-
kelijk bereikbaar powerhouse – modulair opgevat en 
uitbreidbaar indien nodig – huisvest luidruchtige(r) in-
stallaties zoals condensatieketels van in totaal 7.000 
kW en een cogeneratie, goed voor 20 tot 30 procent 
van de elektriciteitsvraag van CHIREC. Koude wordt 
op het ziekenhuisdak geproduceerd door performan-

te en stille hybride koeltorens. In de winter kan 1.000 
kW opgewekt worden met free-chilling. De eerste 
koeltevraag wordt opgevangen door het BEO-veld 
en de permanente warmtepomp. Voor de ventilatie 
worden dan weer 100 luchtbehandelingsgroepen 
ingezet met een totaal debiet van 850.000 m3/u. 
Dubbele kruiswarmtewisselaars optimaliseren de per-
formantie voor de niet-medisch-technische delen van 
het ziekenhuis, terwijl in de medisch-technische af-
delingen de hygiëne met recuperatiebatterijen wordt 
verzekerd.

Delta Ouest geniet mee
CHIREC heeft echter niet constant warmte, maar 
wél elektriciteit nodig. Daarom koppelde INGENIUM 
de energie-installaties van het ziekenhuis aan de 
naastgelegen projectsite. CHIREC levert de warmte 

van het powerhouse aan de gebouwen van Delta 
Ouest. Dit slimme stadsverwarmingsnet verduur-
zaamt de energieopwekking en zorgt voor een eco-
nomische win-win voor ziekenhuis én buurt.

Onderhoudscontracten met 
energiedoelstellingen
De overeenkomsten voor het onderhoud en be-
heer ná de oplevering bevatten naast Service Level 
Agreements (SLA’s) ook energiedoelstellingen. De 
technische installaties worden op die manier niet al-
leen in optimale conditie gehouden, het is ook een 
permanente stimulans voor de onderhoudsfirma’s 
om telkens opnieuw te streven naar afstellingen en 
oplossingen die nóg energiezuiniger zijn. Zo zet CHI-
REC tijdens de volledige levensduur in op maximale 
duurzaamheid.   •

Tekst en beeld: Ingenium


