Nieuwe verpleegafdelingen MCH Antoniushove
Op naar
de
toekomst!
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Verbeter zorg, werk
samen en verlaag kosten
Zorgorganisaties in heel Europa maken gebruik van de video
oplossingen van Polycom om patientenzorg en communicatie
tussen verschillende medische disciplines verder te verbeteren en
zorgkosten te reduceren. Er kunnen meer patienten persoonlijk
worden behandeld, terwijl het niveau van de zorg toeneemt, tijd
wordt bespaard en levens worden gered. Wilt u meer weten over de
resultaten en voordelen voor zorgverleners en patienten, ga dan naar
www.polycom.com/healthcare
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‘Een belangrijke stap voor het MCH’
‘Een belangrijke stap op weg naar de
toekomst. Die zet Medisch Centrum
Haaglanden met de bouw van de nieuwe
verpleegafdelingen van MCH Antoniushove.
Het officiële begin hiervan, op 13 juni 2013,
betekent een belangrijk moment voor ons.
Aan dit moment zijn jaren van voorbereiding
vooraf gegaan. Als de bouw klaar is –
volgens de planning in 2015 – kunnen we
ook weer jaren vooruit.
Of het nu gaat om de patiënt,
verpleegkundige of specialist; voor iedereen
biedt het beddenhuis grote voordelen. In
deze uitgave vertellen we u daar graag
meer over.’
Willem Geerlings,
voorzitter raad van bestuur
Medisch Centrum Haaglanden

Het Medisch Centrum Haaglanden bestaat uit MCH
Westeinde in Den Haag en MCH Antoniushove in
Leidschendam. Acute zorg, oncologie en infectieziekten
zijn de drie speerpunten. Het MCH had in 2012 een omzet
van 275 miljoen euro, het aantal eerste polikliniekbezoeken
was 190.788 en het aantal opnames 30.623. Bij het MCH
werken 3.085 medewerkers.
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Het bouwteam
voordelen voor iedereen

Het nieuwe beddenhuis verrijst op de plek
waar nu de parkeerplaatsen en tramhalte
zijn, voor het bestaande gebouw van MCH
Antoniushove. Op de begane grond komen
de centrale hal, bloedafname, apotheek,
huisartsenpraktijk en restaurant. Op de eerste en tweede verdieping bevinden zich de
verpleegafdelingen. Deze bestaan voor het
merendeel uit ruim opgezette eenpersoonskamers met eigen badkamers. Op de eerste
verdieping komt ook een binnentuin.
De entree komt in de verbinding tussen het
nieuwe en het huidige gebouw, dat dertien
verdiepingen telt. De poliklinieken blijven in
het bestaande pand.

nog maar twee. Deze liggen vlakbij de operatiekamers, intensive care en spoedeisende
hulp en vaak ook op dezelfde verdieping.
Voor medewerkers scheelt dat lopen en
wachten op de lift.

Veel voordelen

Meer parkeerplaatsen

Het nieuwe gebouw heeft grote voordelen
voor patiënten, maar ook voor medewerkers.
Patiënten hebben door de eenpersoonskamers meer privacy en een betere nachtrust,
wat leidt tot sneller herstel. Ook de kans op
kruisinfecties is kleiner.
Nu heeft MCH Antoniushove zeven verpleegafdelingen, in de toekomst zijn dat er

In de kelder en deels op de begane grond
komt een parkeergarage met meer parkeerplaatsen dan de huidige. De tram rijdt in
de toekomst geen lus meer – wat voor veel
geluidsoverlast zorgde – maar rijdt heen en
terug op de Burgemeester Banninglaan. Dat
is mogelijk doordat de nieuwe trams van de
RandstadRail ook achteruit kunnen rijden.
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Het ontwerp en de bouw worden in
goede banen geleid door het bouwteam
van MCH Antoniushove: Yvonne van
Geenhuizen, Marieke Smit, Cees van der
Meiden, Coks Bosman, Patrick de Bruijn,
Jurriën van Zutphen.
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De patiënt
meer privacy en sneller herstel

Meer privacy, betere nachtrust en sneller
herstel. In het nieuwe beddenhuis staat met
name één persoon centraal: de patiënt.
De meest opvallende verandering in vergelijking met de huidige verpleegafdelingen
is het grote aantal eenpersoonskamers. 92
van de 124 bedden staan in zo’n kamer.
Deze zijn voorzien van eigen badkamer, tv,
koelkast en wifi.
Meer privacy

Door de eenpersoonskamers hebben patiënten meer privacy. Uit enquêtes is gebleken
dat hier behoefte aan bestond. Bijvoorbeeld
omdat dit prettig is tijdens gesprekken met
artsen en verpleegkundigen. Die zich zo ook
beter op de patiënt kunnen concentreren.
Verder hebben patiënten een betere nachtrust, wat leidt tot een sneller herstel. Ook
is de kans op kruisinfecties en medische
fouten kleiner.
De andere kamers bieden wel plek aan
meerdere patiënten. In sommige gevallen
hebben zij steun aan elkaar, bijvoorbeeld na
operaties in verband met obesitas.

Zithoekjes

Ook in andere opzichten is het nieuwe
beddenhuis een aangename plek. In de binnentuin, het restaurant en de vele zithoekjes
kunnen patiënten, al dan niet met familieleden, hun tijd doorbrengen op een plek die
minder ziekenhuissfeer uitstraalt.
Dat het nieuwe beddenhuis optimaal
wordt afgestemd op de behoeften van de
patiënt, komt voor een deel doordat de
patiëntenadviesraad actief heeft meegedacht over het gebouw.
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De binnentuin wordt geschonken door de stichting
Fonds St. Antoniushove. Met de middelen uit dit fonds
worden zaken bekostigd die het leven van patiënten
in het MCH aangenamer maken. ‘De tuin krijgt een
dubbelfunctie’, vertelt Wil de Vreeze, lid van de
stichting en oud-voorzitter van de raad van toezicht
van MCH Antoniushove. ‘Het wordt een kijktuin
voor patiënten die er vanaf de verpleegafdelingen
op uitkijken. Voor hen die zich lopend door de tuin
kunnen bewegen, moet het ook een prettige plek om
te verblijven zijn. Het is daarom bijvoorbeeld belangrijk
spaarzaam te zijn met hoge objecten, omdat deze het
kijkgenot kunnen aantasten.’
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De chirurg-oncoloog
nauwer samenwerken in nieuw gebouw

Bronovo, GHZ en MCH hebben de krachten
gebundeld in de Coöperatie van A12 Ziekenhuizen. Samen willen zij nieuwe, betere en
goedkopere zorg bieden.
Een van de gebieden waarop dit gebeurt,
is oncologie. Sinds 2012 vinden de operaties voor long- en blaaskanker van de drie
ziekenhuizen plaats in het A12 Oncologisch
Centrum in MCH Antoniushove. Deze worden uitgevoerd door gespecialiseerde operatieteams van de Coöperatie. De bedoeling
is dat hier straks de operaties van meer
vormen van kanker voor Coöperatieziekenhuizen plaatsvinden.
Kwaliteitsslag

Die samenwerking is voor een deel ingegeven door noodzaak. Ziekenhuizen moeten
namelijk een minimum aantal operaties per
jaar uitvoeren.
Tegelijkertijd heeft het bundelen van de
krachten tot een kwaliteitsslag geleid,
zegt Onno Guicherit, chirurg-oncoloog en
medisch manager van het A12 Oncologisch
Centrum. Er zijn dedicated teams ontstaan die veel ervaring hebben in bepaalde
operaties. In multidisciplinaire overleggen
bespreken de drie ziekenhuizen de situatie

van patiënten. Verder exploiteren ze samen
een PET/CT-scanner in Gouda.
MOOI perspectief

En straks is er dus dat nieuwe beddenhuis.
In feite is dat niet noodzakelijk voor de
samenwerking, zegt Guicherit. ‘Alles wat in
2015 moet gebeuren, kan nu ook al. Het is
wel een mooi perspectief dat we niet alleen
bij elkaar gaan zitten en een kwaliteitsslag
maken, maar ook een mooi, nieuw ziekenhuis krijgen.’
Overigens blijft het niet bij het nieuwe beddenhuis. Aan de andere kant van het huidige
gebouw wordt ook een nieuw gedeelte met
een radiotherapeutisch centrum gebouwd.
Nu zitten de bestralingsbunkers nog in MCH
Westeinde. Guicherit: ‘Dat is helemaal de
icing on the cake.’

‘Het is een mooi perspectief
dat we straks samenwerken in
een mooi, nieuw ziekenhuis.’
Onno Guicherit, chirurgoncoloog en medisch manager
van het A12 Oncologisch
Centrum.
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De arts-microbioloog
minder kans op infecties

Infecties belemmeren de genezing van de
patiënt. Dat geldt in het bijzonder als er
sprake is van een Bijzonder Resistent Micro
Organisme (BRMO), de verzamelnaam van
bacteriën die resistent zijn voor antibiotica.
Het nieuwe beddenhuis is zo ontworpen
dat er minder kans is op infecties en dat
mogelijke besmettingen met een BRMO
makkelijker te bestrijden zijn. ‘Er is hier zo
veel aandacht voor omdat de behandelmogelijkheden door een infectie met een
BRMO sterk worden beperkt, waardoor het
beloop van het ziekteproces en de genezing
extra worden gecompliceerd’, vertelt artsmicrobioloog Casper Jansen.
Zo laag mogelijk

Het beleid in Nederland is erop gericht het
aantal resistente bacteriën in ziekenhuizen
zo laag mogelijk te houden. Een preventieve
maatregel daarvoor is het gebruik van eenpersoonskamers. Patiënten met een infectie
kunnen in een eenpersoonskamer minder
snel anderen besmetten.
‘Indien de patiënt tijdens het verblijf in het
ziekenhuis, ondanks alle infectiepreventiemaatregelen, toch een infectie ontwikkelt,
heeft verpleging op een eenpersoonskamer
de voorkeur’, legt Jansen uit. Bij degenen

die een onbekende infectieziekte hebben
opgelopen op een (sub)tropische bestemming gebeurt dat altijd.
Opsplitsen

Patiënten met een verhoogd risico om
een BRMO mee te nemen van buiten het
ziekenhuis komen in een eenpersoonskamer
te liggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om
personen die in een ander (buitenlands) ziekenhuis of in een verpleeghuis opgenomen
zijn geweest.
Patiënten met een infectie worden overigens
in de meeste gevallen opgenomen in een
isolatiekamer, een eenpersoonskamer met
een sluis en drukverschil met de overige
ruimtes. In MCH Antoniushove komen acht
van deze kamers, vier op elke verpleegafdeling.
Mocht dat nodig zijn, dan kunnen de verpleegafdelingen in de nieuwe situatie ook
gemakkelijk worden opgesplitst. Zo kunnen
delen van de afdeling efficiënt gedesinfecteerd worden en blijft de kans op verdere
verspreiding beperkt tot een minimum.
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‘Het is noodzakelijk de
verpleegafdelingen in een
modern ziekenhuis in te
richten met zoveel mogelijk
eenpersoonskamers. Infecties
zijn een belangrijke reden
hiervoor. Zij compliceren het
beloop van het ziekteproces
en de genezing van de
patiënt.‘ Casper Jansen, artsmicrobioloog.
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De architect
gebouw met gastvrije uitstraling

‘Een licht en open gebouw met een gastvrije
uitstraling. Dat was het uitgangspunt bij het
ontwerp van de nieuwbouw van MCH Antoniushove’, zo vertelt Remco Landman van
Prent - Landman Architecten BNA.
Die uitstraling wordt op een aantal manieren
bereikt. De omgeving wordt groen en parkachtig en de huidige parkeerplaats verdwijnt
onder het gebouw. Deze nieuwe parkeergarage is van buiten niet zichtbaar, maar
wel gemakkelijk te vinden. Achter de gevel
op de begane grond zijn voor het grootste
deel functies gepland zoals een huisartsenpraktijk, apotheek en bloedafname. ‘Hierdoor ontstaat een vriendelijk gezicht naar
de straat’, zegt Landmans collega Nienke
Ettema.
Hoge en open entree

De entree wordt hoog en open. Deze komt
in de aansluiting tussen de nieuwbouw en
het huidige gebouw. Overzichtelijkheid is
hier het toverwoord. De centrale balie is
het eerste dat men ziet bij binnenkomst,
verder bevinden zich hier de liften naar het
beddenhuis en de entree naar de bestaande
poliklinieken. Ettema: ‘Dat scheelt gezoek en
gedwaal.’

Door de grote binnentuin hebben alle kamers daglicht. De ramen zijn bijna kamerbreed en -hoog. Ze liggen vrij diep, zodat er
een overgang is van binnen naar buiten. ‘Dat
geeft een gevoel van privacy en veiligheid’,
legt Ettema uit.
Bijzondere gevel

Een ander bijzonder onderdeel van het
gebouw is de gevel. Alle verdiepingen hebben een horizontale belijning, die past bij de
bestaande hoogbouw. ‘Maar je ziet duidelijk
het verschil tussen de functies op de begane
grond en de beddenkamers op de twee
verdiepingen daarboven’, zegt Landman. De
begane grond bestaat voornamelijk uit doorgaande stroken glas. Het uiterlijk van de verdiepingen daarboven wordt mede bepaald
doordat alle kamers een eigen, herkenbaar
raam hebben. De horizontale stroken worden hier onderbroken door terugliggende
penanten, waardoor het mogelijk is de eigen
kamer van buiten aan te wijzen.
De geveltegels zijn speciaal voor dit gebouw
ontwikkeld. De lichte kleur past bij de architectuur in de omgeving. Van een afstand lijken ze één tint te hebben, maar van dichtbij
wordt de subtiele kleurschakering zichtbaar.

‘Het wordt een vriendelijk
uitziend gebouw met een
gastvrije uitstraling.’
Remco Landman en Nienke
Ettema, Prent - Landman
Architecten BNA.
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De arts en verpleegkundige
prettiger en efficiënter werken

Ook voor het personeel op de verpleegafdelingen verandert er veel in het nieuwe gebouw. Artsen en verpleegkundigen kunnen
prettiger en efficiënter werken.
Het grote aantal eenpersoonskamers heeft
voordelen voor patiënten, zoals een betere
nachtrust, maar zeker ook voor medewerkers. Zij worden minder snel afgeleid en
kunnen zich beter op hun patiënten concentreren. Ook is er voldoende ruimte voor
familiegesprekken.
Niet meer wachten op lift

In het huidige gebouw zijn er zeven verpleegafdelingen, in het nieuwe beddenhuis
zijn er nog maar twee etages waar patiënten
verpleegd worden. Deze liggen allebei vlakbij de operatiekamers, intensive care, radiologie en spoedeisende hulp. Dat scheelt veel
lopen en wachten op de lift.
De kamers en gangen zijn ruimer dan nu het
geval is. Hierdoor hebben de medewerkers
meer bewegingsruimte en kunnen ze prettiger werken.
’s Nachts zijn er minder medewerkers nodig,
doordat er minder afdelingen permanent
bemenst hoeven te worden.

Betere samenwerking

Ook de communicatielijnen tussen teams
worden korter. De afdelingen bestaan uit
meer medewerkers en patiënten dan nu
het geval is. Ze worden aangestuurd door
twee zorgmanagers en bestaan uit meerdere
teams. Als een daarvan met een tekort aan
medewerkers kampt, kan er gemakkelijk een
beroep worden gedaan op een ander team
van dezelfde afdeling.
Het nieuwe gebouw heeft nog vele andere
voordelen voor de mensen op de werkvloer.
Zo komen de voorraden op elke afdeling op
één vaste plek te liggen.
Input personeel

Tijdens het ontwerp van het nieuwe gebouw
zijn artsen en verpleegkundigen expliciet om
advies gevraagd. Dit heeft tot een flink aantal belangrijke wijzigingen geleid. Met andere
woorden: het nieuwe gebouw is ook optimaal afgestemd op de wensen en behoeften
van de mensen op de werkvloer.

‘Alle verpleegkundigen kijken
ernaar uit in het nieuwe gebouw
te werken. Alles wordt nieuw,
fris en netjes en we kunnen de
patiënt meer service bieden.
We vonden het leuk om als
verpleegkundige bij het ontwerp
betrokken te zijn geweest en
dat heeft zeker tot nuttige
aanpassingen geleid.’
Anneke van der Roest en
Leonie Seliers, beide senior
verpleegkundige.
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De bezoeker
praktische zaken goed geregeld

Tijdens de bouw blijven de praktische gevolgen voor patiënten en andere bezoekers
beperkt. Het ziekenhuis is even goed bereikbaar als altijd. Wel bevindt het parkeerterrein
zich op een nieuwe plek.
Het parkeerterrein is verplaatst naar het
vroegere parkje voor de hoofdingang. De
ingang is niet meer aan de Patrijslaan, maar
aan de Gruttolaan. Het ziekenhuis blijft
tijdens de verbouwing altijd tot aan de deur
bereikbaar voor autoverkeer.

WEBSITE

Het MCH heeft op zijn website een speciale
deelpagina ingericht met actuele informatie
over de bouw. Foto’s tonen de voortgang en
verder is hier een antwoord op veelgestelde
vragen te vinden. www.mchaaglanden.nl/
nieuwbouw-antoniushove

Zorg gaat gewoon door

De ingang van de spoedeisende hulp heeft
tijdens de verbouwing een andere plek:
naast de huidige hoofdingang. Op het gebied van zorg verandert er tijdens de bouw
niets voor patiënten. Tijdens de verbouwing
zijn de verpleegafdelingen in het huidige
gebouw gewoon open.

Het MCH probeert de overlast tijdens de
bouw zoveel mogelijk te beperken. Toch
kan het voorkomen dat omwonenden
(geluids)overlast van de verbouwing ondervinden. Is deze overlast buiten proporties,
dan kunnen zij dat telefonisch melden via
telefoonnummer 070 - 357 44 44.
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Zie voor actuele informatie onze website:
www.mchaaglanden.nl/nieuwbouw-antoniushove

Kalisvaart Technisch Beheer B.V.
levert al meer dan twintig jaar
technische diensten aan bedrijven,
overheid én particulieren.
Wij hebben de juiste mix van
expertises in huis om ieder
probleem op te lossen: van
riolering tot dakpan. Onze kracht:
korte lijnen, servicegerichte
vakmensen en bewezen kwaliteit.
Kalisvaart Technisch Beheer B.V.
is een betrouwbare partner die
ieder technisch project tot een
goed einde brengt. Onze mensen
zijn experts op hun vakgebied en
gebruiken de beste materialen
om voor iedere uitdaging een
oplossing te vinden.
Kalisvaart is een energiebewust
bedrijf dat energiezuinige
installaties levert. Wij
installeren zonneboilers,
warmteterugwintunits en
zonnepanelen. Daarnaast geven wij
onze klanten energiebesparende
adviezen.
Kalisvaart is lid van UNETO-VNI,
de ondernemersorganisatie
voor installateurs en technisch
detaillisten. Wij mogen het
‘Financieel gezond’-certificaat van
Graydon voeren. Dat houdt in dat
u zaken doet met een bedrijf dat
financieel gezond is.

Op het gebied van zorg verandert er
tijdens de bouw niets voor patiënten. De
verpleegafdelingen in het huidige gebouw
blijven gewoon open.

Zilverstraat 126
2544 EL Den Haag
T 070-3234848
www.kalisvaart.info
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HET mch bedankt zijn partners voor het mog

Sinds 1996 is Medicare Uitgeest B.V. succesvol actief op de
markt voor medische apparatuur. In relatief korte tijd hebben
wij ons een goede positie kunnen verwerven als leverancier
van onder andere beademingssystemen, regelapparatuur
en gasafname systemen. Al onze medewerkers hebben een
Medicare Uitgeest B.V.
Postbus 95
1910 AB Uitgeest Nederland

eeN zorg MINder

jarenlange ervaring in de productie, service en verkoop van
medische producten. Naast ons eigen pakket bieden wij tal
van oplossingen aan van diverse andere fabrikanten. Met trots
kunnen we melden dat we nagenoeg alle ziekenhuizen tot
onze klantenkring kunnen rekenen.

Populierenlaan 45
1911 BK Uitgeest

t +31 (0)251 316358
F +31 (0)251 315201
e info@medicare-uitgeest.nl

www.MedIcAre-UItgeeSt.Nl

afvalinzameling

Omega feliciteert MCH met zijn nieuwbouw.

In medisch gebruikte ruimten moet de veiligheid van patiënten welke
behandeld worden met medisch elektrische toestellen worden gewaarborgd.
Deze veiligheid kan worden bereikt door de medisch elektrotechnische
installatie volgens de norm uit te voeren.
Frijdastraat 20a
2288 EZ Rijswijk
Postbus 3182
2288 GD Rijswijk
T 070-3995721
E info@labro-elektro.nl

Het gebruik van medisch elektrische toestellen vereist een verhoogde mate
van betrouwbaarheid, continuïteit en veiligheid van elektrische installaties in
ziekenhuizen.

LABRO ELEKTRO
ELEKTRO-TECHNISCH AANNEMER

Labro Elektro kan u van advies tot uitvoering bijstaan om uiteindelijk samen
met u een hoogwaardig, functioneel, betrouwbaar en veilige medisch
elektrotechnische installatie te realiseren.
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De zorg verandert, de gebouwen ook. En dus de installaties. Dat vraag om visie en ervaring, maar vooral om flexibiliteit.
Verzorgingshuizen, aanleunwoningen en ziekenhuizen. Maar ook ‘zorghotels’, dagbehandeling en andere combinaties. Gebouwen in de
gezondheidszorg zijn er in alle soorten en maten. En het worden er steeds meer. De zorg verandert. Standaardoplossingen voldoen dan
ook niet meer. Ook installatietechnisch niet. De budgetten zijn nog altijd beperkt. Dat vraagt dus om creativiteit. Bestaande kennis en
ervaring combineren met nieuwe inzichten en ideeën. Ons doel: passende, betaalbare oplossingen. Flexibel en bedrijfszeker.
Voor de gezondheidszorg van vandaag én morgen.

Rijswijk • Apeldoorn • Eindhoven • Amsterdam • Groningen • www.valstar-simonis.nl

GEOMETRIC COLLECTION
Geïnspireerd door ‘abstract art’ bedacht sarco een heel
nieuw concept voor uniformen in de zorgsector. strakke
lijnen en felle kleuraccenten vormen de rode draad in
deze nieuwe collectie.

www.sarco.be

0180414
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53845
845364
364
MM 06
info@etol.nl
E E info@etol.nl
www.etol.nl
WW www.etol.nl

Postbus 411
2260 AK Leidschendam
T (070) 357 44 44
F (070) 357 41 14
www.mchaaglanden.nl

Concept: JS Media Tools A/S • 61591 • www.jsnederland.nl

MCH Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam

