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Nieuwe hart bijna klaar

LAURENTIUS ZIEKENHUIS

door Remco Koumans

H

Nieuwe hart
De operatiekamers zijn gereed, de muren geschilderd en de
technische apparatuur wordt getest. De bouw van het nieuwe
gedeelte van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond is in
de afrondende fase beland.

H et springt meteen in
het oog in de nieuw-
bouw van het Lauren-
tius Ziekenhuis in
Roermond: het kleur-

gebruik. De muren zijn lichtgroen,
lichtblauw, paars, roze. Alleen het
plafond is nog ‘ouderwets’ zieken-
huiswit. „Daar viel niet aan te ont-
komen, want veel apparatuur die
in of aan het plafond bevestigd is,
is alleen maar in het wit te krij-
gen. Dan zou het niet mooi uit-
zien als het plafond een andere
kleur zou hebben”, laat een woord-
voerder van het ziekenhuis weten.
De kleuren zijn samengesteld

door kleurendeskundige Peter
Struycken. De kleurstelling is ook
een van de onderdelen waar omge-
vingspsychologe Fiona de Vos zich
in de ontwerpfase over boog. „Op
basis van wetenschappelijk onder-
zoek kijk ik naar hoe de inrichting
van een gebouw bij kan dragen
aan het welzijn van iemand. De
healing environment. Op afdelingen
zoals de intensive care ondervin-
den mensen veel stress. Dan wil je
elke andere vorm van prikkels weg-
nemen en kies je voor zachtere
kleuren. Bij de ingang en de alge-
mene ruimtes kun je iets fellere
kleuren gebruiken”, zo verduide-
lijkt De Vos. „Een ander voorbeeld
zijn de grote ramen. Onderzoek

wijst uit dat uitzicht op groen, po-
sitief bijdraagt aan het herstel.
Ook met het bepalen van duidelij-
ke looproutes en het plaatsen van
kunst kun je stress wegnemen.”
De bouw van de zogenoemde ‘Hot-
floor’, het nieuwe hart van het zie-
kenhuis en de plek waar alle kriti-
sche functies zoals spoedeisende
hulp en operatiekamers zijn onder-
gebracht, startte in 2014 en is nu
bijna klaar. Binnen het budget van
dertig miljoen euro. Technisch ge-
zien herbergt de nieuwbouw de
modernste apparatuur. Zo wordt
in het gebouw overal steriele lucht
de ruimtes ingeblazen, zodat mul-
tiresistente bacteriën zo min moge-
lijk kans krijgen. En uiteraard zijn

de hoeken tussen wanden en
vloer afgerond, zodat er zich
geen vuil in kan nestelen. Om
die reden ontbreken ook radiato-
ren, want op de stofnesten die
er meestal achter hangen, zit in
een ziekenhuis niemand te wach-
ten.
De verwarming van alle ruimtes
wordt via de luchtinstallatie gere-
geld. De enorme apparatuur
daarvoor is ondergebracht op de
bovenste verdieping.
Naar verwachting medio januari
kan de spoedeisende hulp ver-
huizen naar het nieuwe gebouw.
De bedoeling is dat naast de Eer-
ste Hulp-afdeling ook de huisart-
senpost wordt ondergebracht,
maar daarover lopen nog onder-
handelingen tussen huisartsen
en ziekenhuis.
Na de verplaatsing van de afde-
lingen zijn de vrijgekomen ruim-
tes in het oude gebouw aan de
beurt om gerenoveerd te wor-
den. Om het ziekenhuis heen
wordt dan meer groen geplant.

bijna
De indeling van de Hotfloor

ijna klaar
In de nieuwe Hotfloor van het Laurentius Ziekenhuis
zijn straks de zogeheten kritische functies onderge-
bracht.
� Kelder: Magazijn, keukens.
� Begane grond: De spoedeisende hulp (acht behandel-
kamers), de huisartsenpost, de acute opname afdeling
(twintig bedden voor mensen die vanuit de spoedei-
sende hulp worden opgenomen) en een restaurant.
� Eerste verdieping: Zeven operatiekamers, zestien
bedden op de recovery-afdeling, negen eenpersoons
intensive care-kamers.
� Tweede verdieping: Eerste hart hulp (zes eenper-
soonskamers), Coronary Care Unit (hartbewaking, zes
eenpersoons kamers), verpleegafdeling cardiologie
(tweeëntwintig bedden), centrale sterilisatie afdeling
waar medische instrumenten worden gesteriliseerd.
� Derde verdieping: Technische installaties.
Op het moment dat deze afdelingen vanuit het oude
gebouw naar het nieuwe gedeelte zijn verhuisd, zal
het oude gebouw stapsgewijs worden gerenoveerd. De
totale (ver)nieuwbouw (kosten: 100 miljoen) en de
bouw van een zorghotel zou eind 2018 klaar moeten
zijn.
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