
Update bouw 
Op deze pagina informeren we u over de bouw-

werkzaamheden die in ons ziekenhuis plaatsvinden. 

Oplevering OK laatste fase (Centrale 
Sterilisatie Afdeling en berging)

Na bijna 2 jaar nieuwbouw en verbouw is de laatste fase van 
het OK en CSA-complex gereed. In het laatste deel van de 
renovatie van de OK zijn operatiekamers voor het kort circuit, 
de katheterisatiekamer, de steriele berging en de centrale 
sterilisatie opgeleverd en in gebruik genomen. Hiermee komt 
een groot, mooi en intensief project tot een einde.  

Volgende fase

De volgende fase is inmiddels gestart. De voormalige 
telefooncentrale, beveiligingsloge en patiëntenvoorlichting 
worden afgebroken en daarna verbouwd. 
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Verhuizing C3 
en voorbereiding 
verhuizing C2 

Weer een mooie mijlpaal voor ons 
ziekenhuis: op 15 juli is verpleeg-
afdeling C3, voor patiënten van 
orthopedie, chirurgie en urologie, 
in gebruik genomen. De eerste 
patiënt was mw. Van Dam. Zij is 
door het team verwelkomd op de 
nieuwe afdeling en begeleid naar 
haar kamer, waarvan zij zeer onder 
de indruk was.

De verhuizing van afdeling C2, 
voor interne geneeskunde en 
oncologische dagbehandeling, 
volgde daarna.

Begin september zijn patiënten 
naar de nieuwe afdeling verhuisd. 
Hiermee is ook het 3e bouwdeel 
van de klinische afdelingen
volledig in gebruik genomen. 

De aanpassingen in de centrale hal zijn zichtbaar voor 
iedereen die de hal binnen komt. Met op de begane grond 
de nieuwe witte balie voor receptie/informatie, beveiliging, het 
servicecentrum en patiëntenvoorlichting, het IJsselplein 
met horeca, en boven een etage met zitgelegenheid, krijgt 
de hal een frisse en ruimtelijke uitstraling.

Veel partijen en afdelingen hebben hard gewerkt om dit 
allemaal voor elkaar te krijgen. 

Ingebruikname delen centrale hal

Verhuizing naar verpleeg-
kamer afdeling C3

Een nog lege verpleeg-
afdeling C2 voor de 
verhuizing

Mw. Van Dam was de eerste patiënt op de 
in gebruik genomen verpleegafdeling C3

De functionaliteiten in de hal


