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Werfbezoek van het toekomstige Delta-ziekenhuis 

Dinsdag 28 juni 2016

CHIREC STREEFT NAAR EEN ERKENNING 
ALS EEN ONAFHANKELIJK INSTITUUT, 

MET DE PATIËNT IN HET CENTRUM, EN ALS AANBIEDER VAN
KWALITATIEVE GEPERSONALISEERDE ZORG IN EEN MODERN KA-

DER MET HOOGTECHNOLOGISCHE APPARATUUR.

Op vandaag telt de ziekenhuisgroep vier ziekenhuissites: Kliniek Edith Cavell,  
Kliniek Park Leopold, Kliniek Sint-Anna Sint-Remi, Ziekenhuis van Braine-l’Alleud – 
Waterloo, Medisch-Chirurgisch Dagcentrum van de Basiliek en twee poliklinieken : 

het Medisch Centrum Europa-Lambermont en City Clinic Chirec Louise.  

De ziekenhuisgroep vandaag, in cijfers uitgedrukt :

• 1.080 bedden.
• 44.000 klassieke ziekenhuisopnames per jaar. 
• 56.000 opnames in het dagziekenhuis per jaar.
• 98.000 bezoeken per jaar aan de verschillende spoeddienstafdelingen.
Ongeveer 20 % van de Brusselse patiënten laat zich in Chirec behandelen. 

In 2017 zal Chirec drie ziekenhuissites tellen. Het nieuwe Delta-ziekenhuis (500 bedden), de Kliniek Sint-Anna  
Sint-Remi (300 bedden) en het ziekenhuis van Braine-l’Alleud – Waterloo (300 bedden). Een Medisch- 
Chirurgisch Dagcentrum (Basiliek) en vier poliklinieken (Cavell, Park Leopold, Medisch Centrum Europa- 
Lambermont en City Clinic Chirec Louise) zullen het zorgaanbod vervolledigen. 

In het hart van één van de belangrijkste verkeersknooppunten in Brussel zal het nieuwe Delta-ziekenhuis de 
hospitalisatieactiviteiten van de Kliniek Edith Cavell en van Park Leopold groeperen.

JU
N

I

Triomflaan, 201
1160 Oudergem

ospital Group

12U - 15U



Rapport Annuel Chirec 2015 vision 2016 / Page 11 

FOREST

ANDERLECHT

WATERMAEL - BOITSFORT

ETTERBEEK
IXELLES

AUDERGHEM

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

SCHAERBEEK
EVERE

LAEKEN

GANSHOREN

JETTE

NEDER OVER HEEMBEEK

BRUXELLES

Zaventem
Aéroport

Ant
w

er
pe

n
Am

st
er

da
m

Liège
Cologne

Namur

Luxembourg

Antw
erpen

Gent

E19

E411

E40

E40

E40

E1
9

A3

R22

R22

A12

RO

A10

A4

A1

BRAINE-L’ALLEUD

UCCLE

Chirec

Chirec

Chirec

Chirec

Chirec

FOREST

ANDERLECHT

WATERMAEL - BOITSFORT

ETTERBEEK
IXELLES

AUDERGHEM

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

SCHAERBEEK
EVERE

LAEKEN

GANSHOREN

JETTE

NEDER OVER HEEMBEEK

BRUXELLES

Zaventem
Aéroport

Ant
w

er
pe

n
Am

st
er

da
m

Liège
Cologne

Namur

Luxembourg

Antw
erpen

Gent

E19

E411

E40

E40

E40

E1
9

A3

R22

R22

A12

RO

A10

A4

A1

BRAINE-L’ALLEUD

UCCLE

Chirec

Chirec

Chirec

Chirec

Légende :

 Cliniques & Hôpitaux Chirec 
 Polycliniques Chirec

Chirec

LE CHIREC ET SES ALENTOURS EN 2015

LE CHIREC ET SES ALENTOURS EN 2017

CHIREC EN OMGEVING IN 2016
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CHIREC EN OMGEVING IN 2017
Ziekenhuizen Chirec
Polyklinieken Chirec

Legende :
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LE CHIREC ET SES ALENTOURS EN 2015

LE CHIREC ET SES ALENTOURS EN 2017

Enkele belangrijke tijdstippen in de evolutie van het Delta-project 

 Start van het project : 2006.
 Voorstelling van het project aan GGC : 2007.
 Evaluatie van het project en zoektocht naar EEN terrein : 2008-2009.
 Aanschaf van het terrein van 5 hectaren, genoemd “Delta” : 2009.
 Contract “Geïntegreerd ontwerpteam” : 2010.
 Milieu- en stedenbouwkundige vergunning : 2013.
 Financiering door de Europese Investeringsbank (EIB) - Belfius - BNP Paribas Fortis - KBC - ING : 2013.
 Eerstesteenlegging : 2014.
 Bouwperiode : 2014-2017.

Budget

 314.000.000€

Quelques chiffres impressionnants

 Totale verbruik van beton voor het werk van 76.600 m3.
 Aantal ton ijzer per dag : 25.
 Aantal palen voor de fundering : 1.770.
 Aantal gebruikte stutten : 12.000.
 Aantal kolommen per verdieping : 350.

Werf van het toekomstige Delta-ziekenhuis, mei 2016.
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Ziekenhuisarchitectuur

Het ziekenhuis heeft een oppervlakte van nagenoeg 100.000 m2, verspreid over acht verdiepingen waarvan 
twee ondergrondse verdiepingen om het hellende terrein zo goed mogelijk te compenseren. 
Op de 11.000 m2 van de eerste verdieping vinden alle consultaties plaats. De hospitalisatieafdelingen  
bevinden zich op de drie bovenste verdiepingen. Verdieping -1 is de medisch-technische verdieping en op 
verdieping -2 bevinden zich de logistieke diensten. 

+1 = Verdieping voor consultaties

-1 = Medisch-technische diensten (spoeddienst, medische  
 beeldvorming, ICU, operatiekwartier)

+2 = Hospitalisatiediensten - Administratie Chirec

+3 = Hospitalisatiediensten

+4 = Hospitalisatiediensten

-2 = Logistieke diensten

0 = Onthaal - Opname - Dialysedienst - Bedrijfsrestaurant -  
 Kinderdagverblijf - Winkels – Administratie van de site

HET DELTA-ZIEKENHUIS: EEN ZIEKENHUIS VOOR DE PATIËNT

Op organisatorisch vlak

De algemene functionaliteit van het gebouw, de studie van de stromen en de gastvrije ruimtes vormen de 
basis van het architecturale concept van het ziekenhuis. De optimalisering van het onthaal en het comfort 
van de patiënten waren bepalende elementen van het project. 

Aan alles werd gedacht om de verplaatsingen van de parking en de publieke toegangen tot aan de verst  
gelegen hospitalisatiediensten tot een minimum te beperken. Binnen het ziekenhuis worden de stromen 
voor de gezondheidswerkers enerzijds en die voor de patiënten en bezoekers anderzijds heel duidelijk van 
elkaar gescheiden om de toegang tot de diensten te vergemakkelijken. 

Comfort en welzijn

De ingang van het ziekenhuis is heel ruim en met veel licht. In het atrium is er een grote trappenpartij zodat 
patiënten en bezoekers die dat wensen te voet kunnen gaan naar de eerste verdieping (consultatieverdie-
ping) en naar verdieping -1 (dienst medische beeldvorming). Het publiek kan voor alle verdiepingen gebruik 
maken van acht liften. 

Bijzondere aandacht ging naar het comfort zoals geluidsdemping, inval van daglicht, verlichting en controle 
van de temperatuur. 

De afwerking streeft naar harmonie in een sobere, lumineuze en moderne sfeer. Op de verschillende verdie-
pingen zijn natuurelementen terug te vinden.

+5 = Auditorium en rookkamer

ospital Group



ZIEKENHUISARCHITECTUUR VERDIEPING PER VERDIEPING

-2 : Logistieke diensten : 
• Keuken,
• Kleedkamers,
• Apotheek,
• Centraal magazijn,
• Sterilisatie,
• Technische ateliers,
• ...

- 1: Medisch-technische diensten :  
• Medische beeldvorming, 
• Nucleaire geneeskunde, 
• Operatiekwartier en uitslaapzaal,
• Dienst intensieve zorg, 
• Spoeddienst.

Medische beeldvorming : de dienst zal worden uitgerust met nieuwe apparatuur van de allerlaatste  
generatie. Er zullen 4 radiografiezalen, 1 MRI-zaal, 2 CT-scanzalen, 6 echografiezalen en 1 interventionele 
beeldvormingszaal zijn.

Nucleaire geneeskunde : 1 zaal voor de Pet-scan - 4 zalen voor gammacamera’s - 1 zaal voor densitometrie.

Operatiekwartier en uitslaapzaal : met 28 operatiezalen  
één van de grootste operatiekwartieren in Brussel. Twee  
operatiezalen voor zwaardere chirurgie, zoals voor neuro-
chirurgie, zullen een grotere oppervlakte hebben. Eén zaal zal 
voor robotchirurgie zijn en een andere zaal zal speciaal voor 
bariatrische chirurgie worden uitgerust. De grote uitslaapzaal 
telt 44 bedden en zal opgedeeld zijn in zones voor kinderen en 
voor volwassenen. In de onmiddellijke nabijheid van de uits-
laapzone voor de kinderen is er een wachtzaal voor de ouders.

ienst intensieve zorg : architecturaal opgesplitst in 2 aparte  
eenheden met elk negen bedden.
De kamers zullen ruim zijn en vooral met veel daglicht.

De configuratie van de spoeddienst is volgens de normen zodat de aanpak van de kinderen gescheiden is van 
die van de volwassenen. De spoeddienst wordt met een MUG (Mobiele Urgentiegroep) uitgerust. 
De spoeddienst zal bestaan uit standaardkamers (9 voor volwassenen en drie voor kinderen) en reanimatie-
zalen (3 voor volwassenen en 1 voor kinderen), en eveneens kamers voor een voorlopige hospitalisatie. Om 
de afstanden in te korten en om de patiënten vlugger te behandelen zal een radiografiezaal op de spoed-
dienst worden ingericht. In de onmiddellijke nabijheid van de spoeddienst komt er een parking voor de 
mensen die zich bij de spoeddienst aanmelden.

Deze verschillende medisch-technische diensten op verdieping -1 vormen een coherent geheel zodat ernstige 
spoedgevallen door de functionele verbindingen optimaal kunnen worden aangepakt.  

-1 = Medisch-technische diensten 

-2 = Logistieke diensten

ospital Group



0 : Gelijkvloers :  

• Onthaal, 
• Opname, 
• Dialysedienst (peritoneale dialyse, hemodialyse, autodialyse), 
• Bedrijfsrestaurant,
• Kinderdagverblijf, 
• Winkels,
• Administratie van de site.  

De gelijkvloers is ruim en vol licht, met een grote trappenkoker.

De 18 kantoren voor opname bevinden zich aan de achterkant van het atrium. In de buurt zijn er comfortabe-
le wachtplaatsen. Enkele kantoren zijn voorbehouden voor patiënten die iemand van het personeel wensen 
te spreken (sociaal assistent, dienst patiëntenrelaties, et cetera). 

De dienst dialyse (peritoneale dialyse, hemodialyse, autodialyse) telt 30 bedden. In de onmiddellijke nabi-
jheid van de dienst dialyse is er een voorbehouden parking.

Het kinderdagverblijf en het bedrijfsrestaurant bevinden zich eveneens op de gelijkvloerse verdieping.

Het ziekenhuis in een levenscentrum  

Vanaf de ingang zullen er verschillende winkels zijn die “patiënt-georiënteerd” zijn : een apotheek, een  
bandagist, een boetiek voor vrouwen met kanker en voor zwangere vrouwen, een opticien, een winkel voor 
gehoorapparaten, een kleding- en accessoireswinkel voor vrouwen, een bank, een Carrefour Express en 
een ontspanningsruimte : de “Tasty” heeft een oppervlakte van 900 m2 voor kleine restauratie, kranten /  
magazines, boekenshop, geschenken, et cetera.

0 = Onthaal - Opname - Dialysedienst -  
Bedrijfsrestaurant - Kinderdagverblijf - 
Winkels - Administratie van de site

+1 = Verdieping voor consultaties

ospital Group

 DES ALCOVES COMME DES ECRINS 



+1 : Verdieping voor consultaties

De verdieping van de consultaties (11.000 m2) is verdieping +1, die in clusters met eigen secretariaten is 
opgedeeld. De wachtzalen bevinden zich rondom het centrale atrium. 
In het totaal zullen er een honderdtal consultatieruimtes zijn en een twintigtal lokalen voor techniek of voor 
zorg.

De locomotorische cluster zal over een revalidatiezwembad beschikken.

Bepaalde clusters, zoals de locomotorische en oncologische, krijgen eigen zalen voor medische beeldvor-
ming zodat de patiënten niet naar verdieping -1 moeten gaan voor hun radiologisch onderzoek. 

De oftalmologiezone op verdieping +1 heeft niet alleen consultatieruimtes, maar ook ambulante operatie-
zalen en een uitslaapkamer. Dit ambulant operatiekwartier met vijf zalen zal ook door de Pain Clinic worden 
gebruikt.

0 = Onthaal - Opname - Dialysedienst -  
Bedrijfsrestaurant - Kinderdagverblijf - 
Winkels - Administratie van de site

+1 = Verdieping voor consultaties

ospital Group

Cluster Hoofd-Hals   
 NKO
 Stomatologie
 Tandheelkunde
 Cervico-maxillo-faciale chirurgie

Afdeling Metabolisme :
 Inwendige Geneeskunde
 Nefrologie
 Endocrinologie

Oogheelkunde
 

Afdeling Neurowetenschappen
Neurologie - Neurochirurgie - Neuropediatrie 

Psychiatrie - Neuropsychologie
Algologie - Pijnkliniek

Slaaplabo (polysomnografie)

Viscerale Cluster
Gastro-Enterologie 
Chirurgie
Digestieve Chirurgie 
Urologie
Gynaecologie

Dienst Dermatologie 
Dienst Plastische chirurgie

Cluster Moeder-Kind
Pediatrie
Medisch Begeleide Bevruchting

Cluster Locomotoriek
Orthopedie - Traumatologie
Fysiotherapie - Revalidatie - Reumatologie 

Thoracale & 
Vasculaire Cluster
Cardiologie
Pneumologie
Thoracale chirurgie
Vasculaire chirurgie 

Preoperatieve raadplegingen 

Afdeling Oncologie
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+2 : Hospitalisatieafdelingen - Administratie Chirec

• Twee materniteitsafdelingen van elk 30 bedden.
• Een afdeling voor hoogrisicozwangerschappen  

van 10 bedden.
• Een dienst neonatologie N * van 8 bedden.
• Een dienst neonatologie NIC van 15 bedden. 
• Alle kamers hebben daglicht en de ouders kunnen comfortabel bij hun kind blijven overnachten.
• Het verloskwartier telt 8 verloskamers, een operatiezaal voor keizersneden en een geboortehuis  

(een veilige en niet-klinische omgeving zodat toekomstige moeders hun zwangerschap anders kunnen 
beleven en om op een natuurlijke manier te bevallen).

Alles werd eraan gedaan om de verschillende diensten rond de geboorte bij elkaar te brengen, om zo een 
maximale veiligheid voor de moeders en voor de baby’s te garanderen. 

Op deze tweede verdieping zullen er ook twee chirurgische hospitalisatieafdelingen zijn, elk met 30 bedden. 
Eén van deze diensten zal eerder voorbehouden zijn voor bariatrische chirurgie.

+3 : Hospitalisatieafdelingen

De dienst kindergeneeskunde zal zich boven de materniteit bevinden, met een optimale verticale doorstro-
ming tussen beide diensten. De dienst pediatrie zal 20 bedden tellen voor een klassieke opname en 7 bedden 
voor daghospitalisatie. 

Op deze verdieping is er eveneens :

• Een geneeskundige-chirurgische hospitalisatieafdeling van 30 bedden.
• Een medisch dagziekenhuis en een slaaplabo voor volwassenen : 20 bedden en 2 zalen die elk met 5 

comfortabele zetels zijn uitgerust.
• Twee hospitalisatieafdelingen voor het chirurgische dagziekenhuis, elk met 30 bedden. 
• Een dienst endoscopie met 8 zalen, waarvan één voor retrograde cholangiografie en één zaal voor  

lithotripsie. Op deze dienst zal er ook een uitslaapkamer zijn voor patiënten die onder verdoving werden 
onderzocht en een zone met zetels waar patiënten na hun onderzoek kunnen uitrusten.

+4 : Hospitalisatieafdelingen :

• Twee geriatrische hospitalisatieafdelingen met elk 25 bedden.
• Een geriatrisch dagziekenhuis van 4 bedden en 4 zetels.
• Twee revalidatieafdelingen van elk 22 bedden.
• Twee hospitalisatieafdelingen voor orthopedie met elk 30 bedden.

+5 : Auditorium en rookkamer :

• Een moduleerbare grote conferentiezaal met een capaciteit voor bijna 120 personen met een terras dat 
een zicht op Brussel biedt.

• Om te vermijden dat patiënten aan de hoofdingang roken is er een rookkamer op deze verdieping  
voorzien.

+2 = Hospitalisatiediensten - Administratie Chirec

+3 = Hospitalisatiediensten

+4 = Hospitalisatiediensten

+5 = Auditorium en rookkamer

ospital Group



TOEGANKELIJKHEID & OMGEVING

De Delta-site wordt ruimschoots door het openbaar vervoer bediend, er is een directe verbinding met de 
E411 en er zijn comfortabele parkingmogelijkheden. Het ziekenhuis maakt integraal deel uit van een stedelijk 
complex met heel wat bijkomende diensten : rust- en verzorgingstehuis, hotel, kinderdagverblijf, winkels en 
restaurants, … 

De hoofdingang bevindt zich op de Triomflaan 201 in 1160 Oudergem. 

Met de wagen : 

• Vanaf de E411 is er een onmiddellijke toegang tot de ondergrondse parking, recht tegenover de hoofdin-
gang van het ziekenhuis. 

• Vanaf de Triomflaan is er toegang tot het ziekenhuis, ongeacht de rijrichting en dit dankzij nieuwe  
verkeerslichten. 

• Er is een speciale toegang voor patiënten voor de diensten spoedgevallen, dialyse of radiotherapie. In de 
nabijheid van deze diensten zijn er parkeerplaatsen voor hen voorbehouden.

Met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets :

• Buslijnen 71 et 72 rijden in de Triomflaan. Metrostation Delta (lijn 5) is in de onmiddellijke nabijheid van 
de ziekenhuissite (500m).

• In de buurt zijn er twee treinstations : stations Delta en Etterbeek. 
• Aan beide kanten van de Triomflaan is er een fietspad met toegang tot de fietsparking op het voorplein.

ospital Group

Triomf aan

SPOEDGEVALLEN

Dialyse

Fraiteur brug

Plein

Radiotherapie



  
Voor meer informatie :
Dienst Communicatie

 
Pascale Berryer Laurence van Drooghenbroeck 
Directrice Communicatie Persrelaties 
pascale.berryer@chirec.be laurence.vandrooghenbroeck@chirec.be 
+ 32 2 434 45 00 + 32 2 434 45 05  
+32 475 71 95 30 + 32 474 86 77 54

CHIREC (Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell) telt vandaag de dag vier ziekenhuissites in Brussel en één in Waals-Brabant, alsook 2 poliklinieken in Brussel. 
CHIREC biedt patiënten hoogkwalitatieve zorg aan in een gepersonaliseerde relatie.

De poliklinieken : 
• Europa-Lambermont Medisch Centrum
• City Clinic CHIREC Louiza

Nieuw ziekenhuis op de Delta-site
Triomflaan 201 - 1160 Brussel
Opening voorzien in 2017

De ziekenhuissites :
• Ziekenhuis Edith Cavell
• Ziekenhuis Park Leopold
• Ziekenhuis Basiliek
• St-Anna St-Remi Ziekenhuis
• Hôpital Braine-l’Alleud – Waterloo

ospital Group



www.chirec.be

ospital Group

EDITH CAVELL Ziekenhuis
Edith Cavellstraat, 32
BE - 1180 Brussel
T. : +32 434 41 11

PARK LEOPOLD Ziekenhuis
Froissartstraat, 38
BE - 1040 Brussel
T. : +32 434 51 11

BASILIEK Ziekenhuis
Pangaertstraat, 37 - 47
BE - 1083 Brussel
T. : +32 434 21 11

ST-ANNA ST-REMI Ziekenhuis
Jules Graindorlaan, 66
BE - 1070 Brussel
T. : +32 434 31 11

BRAINE-L’ALLEUD - WATERLOO Ziekenhuis
Rue Wayez, 35
BE - 1420 Braine-l’Alleud
T. : +32 434 91 11

EUROPA-LAMBERMONT Medisch Centrum
Penséesstraat, 1-5
BE - 1030 Brussel
T. : +32 434 24 11

CITY CLINIC CHIREC Louiza
Louizalaan, 235 B
BE - 1050 Brussel
T. : +32 434 20 00

Nieuwe DELTA Ziekenhuis 
Triomflaan, 201
BE - 1160 Brussel
Opening voorzien in 2017


