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Inhuldiging van het nieuwe Delta-ziekenhuis 

Aanstaande zaterdag 27 januari wordt het nieuwe Delta-ziekenhuis van de CHIREC-groep plechtig geo-
pend en dit in aanwezigheid van prominenten uit de gezondheids-, financiële en economische sector. 
In samenwerking met de gemeente Oudergem kunnen de inwoners op zaterdagnamiddag 27 januari en 
zondag 28 januari de hele dag op de opendeurdag langskomen.

“Dit enorme project kon er in de eerste plaats alleen maar komen door de steun van sleutelfiguren. In het bijzonder 
denken wij aan de politieke personaliteiten en aan onze financiële partners die we van harte danken voor hun ver-
trouwen. Het is ook een gelegenheid om al onze medewerkers en actoren te danken die zich 100% voor Delta hebben 
ingezet en dat nog blijven doen.”
De directie van CHIREC

“Het vergde moed om ons in een project van zo’n omvang te storten. De opening van CHIREC op de Deltasite vormt het 
bewijs dat de duidelijke politieke wil van zowel de gemeente Oudergem als de Brusselse Regering het mogelijk maakt 
alle actoren (zowel publieke als private) achter een gezamenlijke doelstelling te scharen. De ligging van CHIREC op de 
Deltasite zal op termijn toelaten in te werken op de economische ontwikkeling van dit Oudergemse stuk grondgebied 
en zal bijdragen tot de positie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als internationale referentie op het vlak van 
zorg”, klinkt het bij verhinderd burgemeester van Oudergem en Brussels minister van Gezondheidsbeleid Didier Go-
suin.

“De Europese Investeringsbank is blij met haar bijdrage van 100 miljoen euro om het Delta-project te financieren. De 
deal werd in 2009 afgesloten op een ogenblik dat de financiële crisis hard in België toesloeg. De meeste nieuwe Bel-
gische ziekenhuizen van het voorbije decennium kregen de steun van ons instituut dat van plan is zijn rol volledig op te 
nemen in het kader van nieuwe strategische infrastructuurwerken op zowel federaal als regionaal niveau.”
Europese Investeringsbank

HET DELTA-ZIEKENHUIS: GEBOORTE, FASES EN UITWERKING VAN HET PROJECT 
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 noodzakelijke voorwaarde 
was de aankoop van een site die voor het project geschikt was. Met de steun van gemeentelijke en regionale overhe-
den 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 
Investeringsbank 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 hoogtechno-
logisch ziekenhuis met voor de patiënten een nieuwe dienst spoedgevallen met mug, een centrum voor kankerbe-
handelingen met een moderne dienst radiotherapie, een materniteit voor jaarlijks meer dan 3.000 bevallingen en 
een operatiekwartier met 28 volledig gedigitaliseerde operatiezalen. Alle apparatuur voor medische beeldvorming, 
radiotherapie, nucleaire geneeskunde en laboratorium behoort tot de nieuwste generatie. Bij sommige apparatuur is 
het een Europese primeur, soms zelfs op wereldvlak. De medisch-technische diensten (dienst spoedgevallen, medische 
beeldvorming, operatiekwartier, intensieve zorg) op verdieping -1 vormen een coherent geheel zodat bij dringende 
gevallen alle diensten ideaal bereikbaar zijn.
 
Om de stromen van patiënten, bezoekers, artsen en personeelsleden zo vlot mogelijk te laten verlopen, moest de 
architectuur van het ziekenhuis vooral functioneel zijn. Het gebouw werd zo ontworpen om maximum daglicht in de 
hospitalisatieafdelingen te brengen en in de meest verdoken diensten, met inbegrip van verdieping -2.
unités de soins que dans les services les plus retirés, y compris au -2.
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HET DELTA-ZIEKENHUIS IN ENKELE CIJFERS 
Budget 
• 314.000.000 euro: Constructie
• 80.000.000 euro: Nieuwe apparatuur
• 16.000.000 euro: Waarde van gerecupereerde apparatuur (dus niet uitgegeven geld)
Financiële middelen 
• 100.000.000 euro: Europese Investeringsbank
• 130.000 000 euro: Belgische banken (Belfius – BNP - CBC - ING)
• 54.000.000 euro: COCOM-subsidies 
• 100.000.000 euro: Eigen middelen
Architectuur
• 104.000 m²: oppervlakte van het gebouw
• 10.500 m² oppervlakte van de ramen
• 8 lichtputten voor de onderste verdiepingen en 1 lichtput per hospitalisatieafdeling

DELTA-ZIEKENHUIS: EEN VAN DE ZIEKENHUIZEN VAN DE CHIREC-GROEP
CHIREC (Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell) is ontstaan na de opeenvolgende fusies van verschillende kli-
nieken en ziekenhuizen, waarvan de eerste de klinieken Edith Cavell en Park Leopold waren. De hospitalisatie is samen-
gebracht op drie sites: Delta in Oudergem, Sint-Anna Sint-Remi in Anderlecht en in Braine-L’Alleud-Waterloo.

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 centra van Park Leopold, Europa-Lamber-
mont en de City Clinic Chirec Louiza. CHIREC heeft onlangs nog in Waals-Brabant het medische centrum Jean Monnet 
in Nijvel geopend. 

De filosofie van de ziekenhuisgroep is om in een gepersonaliseerde relatie met de patiënt kwalitatieve zorg aan te 
bieden, ongeacht hun sociaal statuut. Op deze manier verzorgen 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 tege-
moetkoming).

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. 


