
 

 

Startschot verbouwing acute cluster 

 

Woensdag 22 februari 2017 start de verbouwing van het acute cluster van Maastricht UMC+. Het 

gaat in totaal om 2.500 vierkante meter bij de hoofdingang van het academisch ziekenhuis. Onder 

meer de Spoedeisende Hulp (SEH), de Huisartsenpost (HAP)en de Acute Opname Afdeling (AOA) 

gaan flink op de schop om volledig te worden gemoderniseerd. Straks resulteert dat in een betere 

infrastructuur, slimmere logistiek, meer ruimte, nieuwe apparatuur en zijn de SEH en HAP beter 

gescheiden. Paul Breedveld (medisch hoofd acute cluster), Ed Slangen ( verpleegkundig hoofd SEH), 

Alex Duijzings (projectleider) en Erica Posma (directeur-bestuurder HAP) vertellen over alle ins en 

outs van de komende verbouwing. 

 

Het acute cluster is al een paar keer gemoderniseerd, maar desondanks is het nu toch echt 

gedateerd. Er resteerden twee keuzes: een volledige nieuwbouw of een ingrijpende verbouwing van 

het acute cluster. “Een nieuwbouw zou veel sneller klaar zijn geweest”, vertelt Paul Breedveld. “Maar 

het ontbreekt in de omgeving van MUMC+ aan een geschikt terrein om zo’n nieuwbouw te 

realiseren. Tevens zou het verplaatsen van het acute cluster enkele tonnen duurder uitpakken dan 

een verbouwing, dus de keuze was uiteindelijk snel gemaakt. 

 

24/7 door 

De verbouwing vindt plaats terwijl er gewoon 

wordt doorgewerkt! “We verbouwen bij wijze 

van spreken de complete auto, terwijl hij al die 

tijd door blijft rijden”, zegt Ed Slangen, 

verpleegkundig hoofd van de SEH(rechts op de 

foto. “Alles gaat hier ook tijdens de 

moderniseringsslag gewoon de hele week 24 

uur per dag door.”  

Alex Duijzings( links op de foto): Bijzonder is 

dat de lange belangrijke gang van de SEH 

constant kan blijven worden gebruikt. Boven die gang wordt daarvoor speciaal een werkvloer 

gerealiseerd, waarboven bouwvakkers aan de gang gaan. Het werk onder ze gaat gewoon door! 

Ondertussen vernieuwen monteurs boven ons hoofd kabelgoten, databekabeling, 

sprinklerinstallaties en luchtbehandeling. Dit gebeurt met behulp van een uitgekiend industrieel, 

modulair systeem.” 

Nadelen kent deze bijzondere aanpak echter ook. Zo’n ingewikkelde, gefaseerde verbouwing duurt 

vooral aanzienlijk langer dan het realiseren van een complete nieuwbouw. Naar verwachting zal alles 

eind december 2018 klaar zijn. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken is er een ingenieus 

schuifplan ontwikkeld. Projectleider Alex Duijzings: “Het schuifplan houdt in dat in het acute cluster 

steeds een aantal ruimtes wordt vrijgemaakt die onder handen worden genomen.” 

Zin in verbouwing! 

De verbouwing start woensdag de 22ste met het plaatsen van een grote tijdelijke huisvesting voor 

het callcenter en de koffiekamer naast de entree van de SEH. Het medium care-deel van de 

spoedeisende hulp zelf verhuist in dit bijzondere schuifplan twee keer. Dankzij de gedetailleerde 



voorbereiding en een zeer uitgebreide risicoanalyse gaan medewerkers en patiënten van de 

verbouwing straks zo min mogelijk merken. “De huisartsenpost hoeft gelukkig maar één keer te 

‘schuiven’ en dat gebeurt pas aan het einde van het traject, ongeveer over een jaar”, vertelt Erica 

Posma, directeur van de HAP. Geen van de vier geïnterviewden ziet tegen deze ingrijpende 

verbouwing op. Sterker nog: ze verheugen zich stuk voor stuk op de komende werkzaamheden. “De 

voorbereiding was spannend om mee te maken”, vertelt Erica Posma. Deze mensen zijn uiteraard 

ook wel de nodige turbulentie gewend op de diverse spoedeisende afdelingen. “Ik maak me eigenlijk 

nooit zorgen”, vertelt Breedveld ontspannen. “Alles is ten slotte tot in de puntjes voorbereid! We 

zien deze verbouwing als een uitdaging en verheugen ons op een nieuw acuut cluster dat straks weer 

aan alle moderne eisen en wensen zal voldoen!” 

De veranderingen die gaan plaatsvinden zijn dan ook niet mals. Behandelkamers en wachtkamers 

worden vernieuwd, gemoderniseerd en een stuk groter. Er komt een heldere scheiding tussen de 

huisartsenpost en de SEH, terwijl die twee afdelingen nu nog enigszins door elkaar lopen. 

“Spoedeisende patiënten slaan straks vanuit de centrale balie rechtsaf, terwijl mensen voor de 

huisartsenpost naar links gaan”, vertelt Erica Posma. Tevens komt er nieuwe apparatuur (monitors 

kunnen straks gewoon naar beneden worden getrokken!), worden alle leidingen en kabels opnieuw 

gelegd en wordt de monitoring van patiënten verbeterd. Ed Slangen: “Je ziet bijvoorbeeld straks 

meteen op een monitor dat die mevrouw op kamer 16 een hartstilstand heeft gekregen. Nu weet je 

dat pas als het alarm afgaat of als een medewerker die kamer binnengaat. Ook alle medewerkers 

kunnen digitaal gevolgd worden, dus je weet altijd waar iemand zich bevindt als je hem of haar nodig 

hebt.” 

Lean logistiek 

Nieuw wordt straks ook de moderne inrichting en de speelse heldere routing met diverse kleurtjes. 

Ook de vloeren van de verschillende afdelingen krijgen ieder een eigen tintje. In de wachtkamers, 

één voor de SEH en één voor de HAP, komt wifi, is koffie en worden de klanten met narrowcasting op 

de hoogte gehouden. Erica Posma: “Er komt dus van alles om het de bezoekers zo naar de zin 

mogelijk te maken." 

 Dankzij een gezamenlijke fraaie overlegruimte, kunnen collega’s elkaar straks ontmoeten in een 

prettige ambiance. Voor patiënten die overlijden, is er in de nieuwe situatie een rustige plek, zodat 

ze op een waardige wijze kunnen sterven. De logistieke processen worden slimmer ingericht en 

verbeterd op basis van een aantal gerichte Lean-sessies in het verleden. Lean is een bekende 

managementsystematiek, waarmee je processen zo efficiënt en handig mogelijk in kunt richten. 

 

Risicoanalyse 

Uit die sessies kwam ook naar voren dat het ambulancevervoer tijdens de werkzaamheden in de 

centrale gang van de SEH tijdelijk gesplitst wordt in EHBO-vervoer en besteld vervoer. Het besteld 

vervoer, bijvoorbeeld een ritje naar een verpleegkliniek, wordt op die manier dan bij die belangrijke 

gang weggehouden tijdens de verbouwing. Aangezien dit de belangrijkste ambulancestroom is, kan 

het rond de SEH in die fase redelijk rustig worden gehouden. 

Voor elke fase van de verbouwing is een uitgebreide risicoanalyse gedaan. Paul Breedveld: “We 

weten precies wanneer zich welke risico’s kunnen voordoen, 95% van wat er kan gebeuren is 

zorgvuldig in kaart gebracht. In iedere fase wordt er voor gezorgd dat er nooduitgangen zijn, dat de 

arbeidsomstandigheden voldoende op niveau zijn én wordt de ziekenhuishygiëne op elk moment 

gewaarborgd. Zodra er noodsituaties zijn, leggen de bouwbedrijven werkzaamheden tijdelijk stil. Eén 

telefoontje is dan voldoende!” 

 


