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Doelstellingen gedefinieerd 
en gerealiseerd
Slechts enkele maanden voor de opening van het fusieziekenhuis AZ Alma wordt 
duidelijk dat de bij de start van de conceptuele fase gedefinieerde doelstellingen ook 
effectief gehaald worden. De werf is al ontzettend ver gevorderd en het opzet dat we 
ons nu vijf jaar geleden lieten uit de doeken doen heeft concreet en nauwgezet vorm 
gekregen. Een integrale eigen opvolging van het volledige bouwtraject van concept   
tot oplevering met inbegrip van alle deelfacetten is daar niet vreemd aan.

D e huidige campussen Sijsele en Eeklo 
telden samen 50.000m². Het nieuwe 
AZ Alma beslaat 60.000m² en ver-

wacht bijkomend patiënten aan te trekken, ook 
uit Nederland, dat op slechts enkele kilometers 
ligt. Henk Vincent, Directeur Departement 
Facilitaire diensten & Masterplan: “Een gebouw 
moet idealiter ontwikkeld worden vanuit de 
proceswerking en niet omgekeerd. In 2004   
werd elke dienst die deel zou uitmaken van het 
nieuwe fusieziekenhuis uitgenodigd, wat leidde 
tot een 160-tal deelnemers verdeeld over liefst 
24 werkgroepen. Iedereen bedacht binnen zijn 
werkgroep zijn eigen dienst”. 

Functionele architectuur
De architectuur is zo ontwikkeld dat overal in het 
ziekenhuis maximaal daglicht kan doordringen, 
zelfs op het niveau -1. Daartoe zijn o.a. de zit-
eilanden in het atrium uitgevoerd als ‘licht-
trechters’ die het licht naar het lager gelegen 
niveau zuigen. 
De vele en grote glaspartijen die de architectuur 
kenmerken vereisten vooruitziendheid voor wat 
het onderhoud betreft. “Elke vierkante centimeter 
glas is bereikbaar” claimt Henk Vincent. 

“Er is een brug die over het volledige atrium 
loopt en ruitenwasinstallaties met opgehangen 
was-wagens bestrijken de buiten- en binnenzijde 
van het gebouw”.
Op elke hoek van het atrium zit een batterij van 
3 of 4 liften, waarvan één gereserveerd voor 
goederen- en één voor patiëntentransport.           
Alle dienstruimtes van elke zorgafdeling liggen 
gecentraliseerd aan de toegang, op slechts  
10m wandelafstand van de liften.
Er is een ruim restaurant met terras en uitkijk op 
de omgeving, wat zo is bedacht dat het lijkt alsof 
de ruimte overvloeit in het groene decor.
De buiteninfrastructuur voor circulatiewegen en 
parkings, evenals de groenaanleg, werd al in 
een zeer vroeg stadium aangelegd, wat heeft 
bijgedragen tot een propere werf. Enkel de zone 
voor de helihaven kon niet vooraf worden 
aangelegd, omdat dienaangaande er nieuwe 
wetgeving is gekomen.

Uitgekiende organisatie
“Binnen het concept voor het nieuwe AZ Alma 
zijn niet alleen alle afdelingen optimaal ingeplant 
binnen het geheel, maar werden ook alle 
afdelingen op zich geëvalueerd met het oog op 
een optimale indeling en ruimtegebruik” licht 
Henk Vincent toe. 
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AZ Alma Eeklo ontstond in 2003 uit de fusie van de Heilig-Hartkliniek 
in Eeklo (Oost-Vlaanderen) en het Elisabeth Ziekenhuis te Sijsele 
(West-Vlaanderen). Het nieuwe ziekenhuis opent officieel zijn deuren 
in maart 2017.
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Patiëntenkamers, huiselijk en smart bedacht
Elke patiëntenkamer is voorzien van domotica, bediend via aanraakschermen, voor het regelen van de 
verlichting - LED-verlichting is de algemene regel voor het volledige gebouwencomplex - en beperkt 
ingrijpen op de temperatuur in de kamer (± 3°C). Overal zijn conditioneringsbalken geïnstalleerd. 
Nog een comfortdetail: elke patiënt beschikt over een kluisje met stopcontact voor het laden van een 
smartphone of tablet. De badkamers bieden een in een hoek geplaatste inloopdouche, waarvan de twee 
glazen panelen vlak tegen de wanden kunnen draaien om het schoonmaken sneller en gemakkelijker       
te laten verlopen. De spiegel aan de wastafel is lichtjes gekanteld opgehangen, zodat universele, rolstoel-
vriendelijke oplossing wordt geboden.

“Een gebouw moet idealiter ontwikkeld worden 
vanuit de proceswerking en niet omgekeerd“.

De sterilisatieruimte sluit aan op het operatie-
kwartier, waar 8 traditionele operatiekamers       
en één hybride-OK zijn ingericht. Bovendien zijn 
er nog 5 zalen voor ingrepen zonder algemene 
narcose. Alle operatiekamers zijn met een 
dubbele glaswand waarin een lamellengordijn     
is opgenomen gescheiden van een gang aan    
de buitenzijde van het gebouw. Zo kan ook hier 
daglicht doordringen. Dat geldt ook voor de 
‘recovery room’ die aansluit op het atrium. Er zijn 
tal van liftsystemen aangebracht voor het tillen 
en verplaatsen van de patiënten, zodat de 
medewerkers gespaard worden en de kans op 
ziekteverzuim wordt teruggedrongen. Een niet 
publiekelijk toegankelijke gang verbindt de 
‘recovery room’ met intensieve zorgen. 

Verder sluit nog een dagkliniek aan bij het 
operatiekwartier. De polikliniek ligt onder de dag-
kliniek. De dialyseafdeling beschikt over een 
eigen parking en directe toegang op het gelijk-
vloers. Keuken, apotheek en magazijn zijn op     
-1 ondergebracht en uitgewaaierd rond een 
gemeenschappelijke laad- en loszone.

De keuken is uitgerust met een dubbele vaat-
waslijn, één voor de plateaus en één voor het 
servies. In nood zijn beide lijnen uitwisselbaar 
voor het verzekeren van de dienst. Alle orga-
nisch keukenafval wordt vermalen en afgevoerd 
in een tank. 
Er is ook een ‘car wash’ voor de karren die         
het transport van de maaltijden ondersteunen.           
De karren maken gebruik van CO2 ‘sneeuw-
koeling’ i.p.v. elektrische koeling. 
Door de efficiënte organisatie van de ruimte kan 
een plateau in 17” worden klaargezet. 
De magazijndiensten nemen ook de maaltijd-
distributie op zich. Het magazijn werd als eerste 
afdeling verhuisd, vijf maanden voor de definitieve 
ingebruikname van het ziekenhuis.

Daglicht als genezende kracht
De patiëntenkamers - 50/50 opgedeeld in 1- of 
2-persoonskamers - zijn rond het atrium geschikt 
en gescheiden door een gang, waardoor een 
deel uitkijkt over het atrium en een deel de 
omgeving als decor heeft. Daglicht stroomt in 
elke kamer rijkelijk binnen. Patiëntenkamers 
hebben een deur met houtlook; dienstruimtes 
zijn meteen herkenbaar aan de witte deuren.        
De deuren van de patiëntenkamers kregen een 
verticale metalen beschermstrip aangemeten 
om beschadiging door karren, rolstoelen en 
bedden te vermijden. De vloerbekleding is naad-
loos doorgetrokken op de wanden als een soort 
beschermende lambrisering tegen krassen en 
stoten.

Op de fijne rasters van de verlaagde plafonds zijn 
voor patiënt en bezoeker amper zichtbare labels 
aangebracht om aan te duiden waar kranen of 
aansluitpunten zitten, zodat ze bij een eventueel 
probleem snel door de technische medewerkers 
kunnen worden gelokaliseerd.
Elk lokaal heeft een eigen unieke QR-code als 
identificatie en directe link naar alle informatie 
(plans, technische uitrusting, aansluitpunten,…).

Henk Vincent stond zelf in voor de coördinatie 
met de architect en Sweco Belgium voor de 
budgetopvolging. Detailbijsturingen tijdens de 
werfevolutie bleven binnen plan en vooropge-
steld budget. Hij besluit: “Het ging over zorg-
verstrekking, duurzaamheid, efficiëntie, functi-
onaliteit, bouwtechnieken, uitstraling, evenals 
projectmanagement. Tijdens het bouwproces 
evolueren heel wat zaken, waaronder de wet-
geving rond veiligheidsaspecten. Dat is lastig       
en vereist de nodige alertheid en flexibiliteit. Onze 
tevredenheid over de uitvoering is voor een 
belangrijk deel het resultaat van zorgvuldig 
uitgeschreven lastenboeken”.

Eduard Coddé ✍
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