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LIESBETH VAN HEEL
programmasecretaris ONE

“  Hoe bijzonder is het om de droom van zoveel jaren geleden: 
een heel nieuw ziekenhuis, nu in werkelijkheid te zien staan 
met alles wat daarin functioneert. Hoe trots ben ik als ik 
mensen spontaan sfeer en comfort als kwaliteiten hoor 
benoemen. Het zijn elementen waar we in het gebouw- en 
inrichtingsontwerp naar gestreefd hebben, en die in onze 
nieuwe zorgprocessen zijn geïntegreerd. Hoe fantastisch 
dat we met elkaar innovatieve technologieën en werkwijzen 
hebben samengevoegd en ons eigen hebben gemaakt, met 
als resultaat: zichtbaar betere patiëntenzorg. ”
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gericht op vergroting van de patiëntveiligheid. En we duiden de 
voordelen van het nieuwe werken dankzij nieuwe ICT, nieuwe teams 
op de OK’s en IC’s, en intensieve samenwerking op poliklinieken rond 
complexe patiënten.

Alle thema’s en ondersteunende afdelingen hebben zich ingezet voor 
dit nieuwe state of the art academisch ziekenhuis, waar we decennia 
lang topzorg kunnen bieden. Het teamwork heeft ons ook als organi-
satie sterker gemaakt. Een andere toegevoegde waarde is dat met 
de verhuizing van de locatie Daniel den Hoed nu alle oncologische 
expertise op één locatie geconcentreerd is.

De verhuizing naar de nieuwbouw in mei 2018 is goed verlopen. 
De reacties van medewerkers en patiënten zijn overwegend positief, 
maar uiteraard zijn er ook opstartproblemen. Nieuwe processen 
kunnen pas nu echt geïmplementeerd worden, dus we blijven de 
komende maanden als organisatie nog verder leren en verbeteren. 
Maar als ONE-team zijn we nu al trots op Ons Nieuwe Erasmus MC 
en dat delen wij graag met u.

Raad van Bestuur Erasmus MC en partners in de Programma-
organisatie ONE

Hoe zorg je ervoor dat de patiënt niet alleen centraal staat, maar zich 
veel meer partner in zijn zorgproces en klant voelt? Welke infrastruc-
tuur en aankleding zijn nodig voor een healing environment voor 
patiënten en bezoekers en optimale werkplekken voor medewerkers? 
Na bijna twintig jaar brainstormen en plannen maken presenteren 
we de oplossing: Ons Nieuwe Erasmus MC.

Het ontwerp en de uitwerking liepen over twee sporen. Terwijl archi-
tecten en technisch adviseurs de eerste tekeningen maakten voor 
een efficiënt en duurzaam gebouw, bogen gebruikers en experts zich 
over het nieuwe werken in de nieuwbouw. 

De gebouwkwaliteiten van het nieuwe ziekenhuis - veilig, duurzaam, 
gezond - kwamen al uitgebreid aan bod in de brochure ‘Toekomst-
bestendige bouw’ uit 2016. Sommigen belichten we opnieuw in dit 
tweede boekje, zoals aantrekkelijke verblijfsgebieden en regie bij de 
patiënt. 

Wat we nu veel meer centraal stellen zijn de gebruikskwaliteiten: 
soepel, comfortabel, innovatief. Bijvoorbeeld: een gastvrij dagbehan-
delcentrum, en privacy en logeermogelijkheden op de eenpersoons 
patiëntenkamers. We staan stil bij technologische vernieuwingen 

TRANSITIE GESLAAGD
Klaar voor de toekomst 
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Patiënten en bezoekers die voor het eerst via de hoofdingang of de 
parkeergarage het Erasmus MC binnenkomen, kijken verrast om 
zich heen. In de Passage, die de verschillende gebouwen met elkaar 
verbindt, hebben zij niet het gevoel in een ziekenhuis te zijn. 
Door de winkeltjes en horeca in de plinten lijkt het hier meer op een 
vertrekhal van Schiphol, of op Rotterdam-Centraal.

Hoge plafonds, een wijds uitzicht en uitnodigende zitjes maken van 
het publieksgebied ondanks de onmiskenbare dynamiek ook 
een rustgevende plek. Duna, het zeven meter hoge beeld van een 
meisjesgezicht, symboliseert de dialoog tussen lichaam en geest. 
Als een gastmuzikant de grote witte vleugel bespeelt, zorgt de akoes-
tiek voor een extra dimensie. Passanten lopen beheerst van A naar 
B, een golfkarretje helpt patiënten en bezoekers grote afstanden te 
overbruggen. En er is altijd een gastvrouw of gastheer in de buurt die 
zoekenden op hun gemak stelt en wegwijs maakt.

Bewegwijzering
Voor het ondersteunen van de patiëntenlogistiek maakt het nieuwe 
Erasmus MC gebruik van aanmeldzuilen. Het lijkt op het Airport Gate 
System op grote luchthavens. Bij de entree scant de patiënt eerst een 
identiteitsbewijs voor een dagticket. Daarop staan dan een gebouw-
code en etage waar het spreekuur, de behandeling of de opname 
plaatsvindt, bijvoorbeeld Ng4 of Rg8. 

Verspreid over het hele ziekenhuis geven ook borden de route aan 
naar de poli of andere bestemmingen. Nieuwe patiënten gaan langs 
een inschrijfbalie, soms is eerst bloedafname of radiologie nodig. 
Vijftien minuten voor de afgesproken tijd meldt de patiënt zich op 
de locatie. Is er tijd over, dan kan men gebruikmaken van de voorzie-
ningen in de openbare ruimten of een rustmoment pakken.

Groene verblijfsgebieden
In de Passage tussen de ingang Sophia en de ingang Museum park 
is al enkele jaren geleden een verblijfsgebied ingericht met veel 
bamboe en met houten bankjes en tafels die ook als ontmoetings- 
en werkplek dienen. Het ontwerp is van de landschapsarchitect die 
ook het voorplein heeft vormgegeven. Ook langs de glazen wand 
bij de parkeergarage en verderop in de atria langs de Arcade zorgen 

PUBLIEKSGEBIED
Gastvrije entree
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RENÉ LIGTHART
gastheer lounge Thema Thorax

“  Als gastheer ontvang, spreek en help ik patiënten die 
opgenomen worden. ‘Ben ik hier in goede handen?’, 
vragen sommigen. Ik kan hen dan geruststellen. In de loop 
der jaren heb ik vijf hartklepoperaties ondergaan in het 
Thoraxcentrum. Als vrijwilliger kan ik nu iets terugdoen voor 
het personeel en de patiënten van ‘mijn’ ziekenhuis.  
Zelf voel ik me ook gewaardeerd. Zoals laatst toen ik een 
patiënt stimuleerde naar de daktuin te gaan. ‘Het was fijn’, 
zei hij naderhand. ”

klinische en klinische afdelingen. In de toekomst kunnen met nieu-
we software ook andere innovaties worden toegepast. Een paspoort 
of rijbewijs voor identificatie is wellicht op den duur niet meer nodig. 
Technisch is het al mogelijk dat nieuwe patiënten zelf de inschrij-
ving regelen, bijvoorbeeld thuis, via het Zorgportaal. Omdat het ook 
voor patiënten tijdwinst oplevert, wil het Erasmus MC dit meer gaan 
stimuleren. 

exotische planten voor een groene omgeving. Hier begint al de 
healing environment die op veel plaatsen in de inrichting en aankle-
ding van de nieuwbouw is verweven.

Vrijwilligers
Het uitgangspunt ‘zelfredzaamheid en autonomie van de patiënt’ 
wordt in het nieuwe ziekenhuis ondersteund door de aanmeldzuilen. 
Voor wie hulp nodig heeft, in welke vorm dan ook, is er altijd een 
helpende hand in de buurt. Het Erasmus MC heeft extra vrijwilligers 
geworven voor een gastvrije, persoonlijke ontvangst. Zij assisteren 
bij de aanmeldzuilen en lopen rond in het publieksgebied. Ook bij 
entrees en decentrale aanmeldzuilen op de polikliniek, de kliniek en 
diverse locaties voor dagbehandeling worden patiënten en begelei-
ders verwelkomd met een glimlach of een bemoedigende blik 
van een vrijwilliger. Hier hebben de gastheren en -vrouwen meer 
gelegenheid voor een kort gesprekje wanneer iemand gespannen 
is of emotioneel; ze zijn getraind om goed in te kunnen schatten 
hoeveel en welke ondersteuning in een bepaalde situatie gewenst is. 

Toekomstige techniek
Het systeem met aanmeldzuilen maakt het mogelijk tot op het 
laatste moment te schuiven met capaciteit op de verschillende poli-  
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HiX
Uniform registreren met nieuw ZIS/EPD

Het was voor de gebruikers maar ook voor alle ICT’ers in het 
Erasmus MC best wennen: van een geleidelijk zelf ontworpen 
ziekenhuis informatiesysteem (ZIS) en Elektronisch Patiënten 
Dossier (ElPaDo) naar een standaard oplossing van ChipSoft. 
Toch is de overgang in juni 2017 soepel verlopen. Spannend was 
het wel, want ruim voor de verhuizing naar de nieuw bouw moest 
iedereen vertrouwd zijn met HiX. Immers, gelijktijdig verhuizen én 
werken met een nieuw systeem zou te riskant zijn.

De keus voor één systeem, met één database en één dossier, is 
evident. In de oude situatie werd in verschillende systemen gewerkt 
en werden patiëntengegevens door sommige specialismen 
aangevuld met specifieke data. Enkelvoudig vastleggen voor multi-
disciplinair gebruik zorgt voor minder risico’s op fouten en ook voor 
tijdwinst. 

Er is een basisdossier en per specialisme zijn beperkt aanpassingen 
mogelijk in het nieuwe EPD, ook voor de paramedische specialismen. 
Voor verpleegkundigen is het basisdossier aangevuld met extra 
registratiemogelijkheden en functionaliteiten.

De onderdelen van het basisdossier zijn qua structuur en inhoud 
gebaseerd op de informatiebouwstenen van de Nederlandse 
Federatie van Universitair medische centra, waardoor data ook 
extern uitwissel baar zijn.

HiX staat voor Healthcare Information X-change. Het systeem wordt 
in meerdere ziekenhuizen in Nederland en België gebruikt, maar de 
overgang in het Erasmus MC was het grootste implementatieproject 
van een nieuw EPD in de zorg.
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Op de polikliniek op de eerste drie etages van het nieuwe ziekenhuis 
zorgen veel licht en aangename kleuren voor een rustgevende sfeer. 
De spreek- en onderzoekskamers zijn standaard ingericht, zodat ze 
flexibel kunnen worden ingezet. Toch ga je als patiënt niet bij elk 
bezoek naar een ander gebouwdeel.

De specialismen zijn aan de hand van ziektebeelden gegroepeerd in 
‘vlekken’. Maag-, darm- en leverziekten zit bijvoorbeeld dichtbij chi-
rurgie, de spreekuren van hart- en vaatziekten zijn in dezelfde gang 
als die van cardiologie. Het werken rond ziektebeelden stimuleert de 
samenwerking tussen zorgverleners, rond de patiënt die steeds vaker 
een meervoudige zorgvraag heeft. Een goed voorbeeld is de trauma-
poli, die korte lijnen heeft met orthopedie en plastische chirurgie.

Er zijn op de polikliniek al diverse multidisciplinaire spreekuren, 
waar patiënten tijdens één bezoek aansluitend meerdere artsen, 
gespecialiseerde verpleegkundigen en/of paramedici zien. Ook 
wordt een bezoek aan de behandelaar zoveel mogelijk gecombineerd 
met eventuele radiologie of bloedprikken. Dat vereist een naadloos 
systeem voor het maken van afspraken. Het nieuwe ziekenhuis-
informatiesysteem ondersteunt dit. Onderzoeksresultaten zijn in het 
elektronisch patiëntendossier snel beschikbaar, terwijl de verschil-
lende zorgverleners - mits daartoe geautoriseerd - ook van de laatste 
bevindingen van collega’s op de hoogte kunnen blijven. 

POLIKLINIEKEN
Nieuwe interactie

Aanmelden en bloedprikken
In de beleving van een patiënt zijn er bij een afspraak op de polikli-
niek diverse dingen veranderd in de nieuwbouw. Om te beginnen de 
aanmeldzuilen; bij aankomst in het publieksgebied kan je hier met 
een identiteitsbewijs eenvoudig een dagticket printen met de locatie. 
Aangekomen in het gebouwdeel waar het spreekuur plaatsvindt, 
meld je bij een volgende zuil dat je er bent. Op veel plaatsen is er 
een balie of kan een gastheer of -vrouw helpen. Voor wie zelf de weg 
vindt en plaatsneemt in de wachtruimte is het eerste contact de 
handdruk met meestal de arts. 

Nieuwe patiënten moeten zich eerst inschrijven, anders herkent 
de aanmeldzuil het identiteitsbewijs niet. Inschrijven kan thuis 
online of bij de loketten ‘Inschrijven’ in het publieksgebied van het 
ziekenhuis. Is bloedprikken voorafgaand aan het polibezoek nodig, 
dan staan daarvoor op het dagticket instructies. De bloedafname 
gebeurt niet meer op de verschillende poli’s maar op de centrale 
‘Bloedafname’ (twee locaties). Hier wordt ook direct een infuusnaald 
geplaatst bij patiënten van wie al bekend is dat ze een infuus krijgen, 
zodat ze maar eenmalig geprikt hoeven te worden.
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DIRK BROUWER
patiënt neurologie

“  Het nieuwe gebouw is open en patiëntvriendelijk, met  
veel licht. De metrohalte is dichtbij en je komt binnen in  
een grote, transparante ruimte met winkeltjes en horeca.  
Bij elke ingang zijn er aanmeldzuilen en mensen die je 
kunnen helpen, een patiëntenkaart is niet meer nodig.  
Ook de wachtruimte op de polikliniek is mooi en ruim,  
met veel daglicht. Op een scherm is te zien of er uitloop is. 
Wel jammer dat veel spreekkamers inpandig zijn, dat lijkt  
me voor de artsen niet fijn. ”
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JOKE HENDRIKS
vaatchirurg

“  De spreekkamers op de poli’s zijn een prettige werkplek,  
fris en ruim. Het is heel praktisch dat we snel kunnen  
in- en uitloggen met onze pas en op een volgende werkplek 
het laatste scherm weer in beeld krijgen. Ik merk dat de 
patiënten het nieuwe ziekenhuis ook prettig vinden.  
Door het flexgebruik mis je als specialisme wel een eigen 
identiteit. Maar door de samenwerking rond ziektebeelden 
ontstaat steeds meer synergie, dus een hogere kwaliteit  
van zorg. ”

Na het aanmelden en eventueel inschrijven en bloedafname gaat 
men naar het gebouwdeel voor het consult of een behandeling. 
Op de polikliniek hangen informatieschermen waarop de patiënt 
kan zien of een spreekuur onverhoopt uitloopt. Is dat het geval, 
dan kan de wachttijd comfortabel worden doorgebracht in het 
centrale publieksgebied op de eerste etage met horeca en andere 
voorzieningen. 

Alles op de pc
Ook voor veel artsen zijn de spreekuren op de polikliniek een nieuwe 
ervaring. De spreek- en onderzoekskamers zijn ruim en netjes inge-
richt, een hele vooruitgang ten opzichte van de oudbouw. Vrijwel 
alles gaat digitaal, de arts logt in met de Erasmus MC-pas en kan 
de patiëntgegevens inzien op de monitor. Op een tweede scherm 
kunnen gelijktijdig bijvoorbeeld radiologiebeelden worden bekeken. 
Het systeem geeft een seintje als de patiënt zich in de wachtruimte 
heeft aangemeld en kan worden opgehaald.

Het gesprek tussen arts en patiënt is niet wezenlijk anders, al heeft 
de nette, frisse omgeving een rustgevend effect. Er is minder papier; 
tijdens het gesprek en na lichamelijk onderzoek registreert de arts 

nieuwe gegevens via de computer in het elektronisch patiëntendos-
sier. Ook recepten en orders voor vervolgactiviteiten zoals radiologie, 
een ECG, of een preoperatieve screening worden aangemaakt in 
het ziekenhuisinformatiesysteem. Recepten worden nog tijdens het 
spreekuur uitgeprint en meegegeven. 

Vervolgafspraak en apotheek
Nieuw is dat patiënten voor een nieuwe afspraak niet meer naar 
de balie hoeven. Daarover krijgen zij een brief. Alleen voor vervolg-
afspraken binnen acht tot dertien weken moet direct een afspraak 
worden gemaakt. Hiervoor zijn aparte afsprakenkamers ingericht. 
Daardoor zijn er op de poli minder of geen wachtrijen, dus minder 
stress voor zowel patiënten als artsen en ander personeel. 

Patiënten die een recept hebben meegekregen, kunnen de medicatie 
onderweg naar de uitgang ophalen in de poliklinische apotheek in 
de Passage. Dat scheelt een bezoek aan de eigen apotheek. Bovendien 
heeft de poliklinische apotheek een groot assortiment en mogen ook 
grotere hoeveelheden tegelijk worden verstrekt. Veel patiënten zijn 
enthousiast over deze dienstverlening, vandaar ook een filiaal van de 
poliklinische apotheek in de plint aan de Zimmermanweg. 
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NATHASJA VAN HUET-HABRAKEN
polikliniek-assistent

“  Vergeleken met de Daniel is alles nieuw en licht. Fijn dat je  
naar buiten kunt kijken en mensen ziet lopen. Dat maakt  
het levendig. We zitten niet meer bij elkaar, je moet soms ver 
lopen om collega’s te spreken. Ik werk vooral in de af spraken-
kamer en de back-office. We zouden in de nieuwbouw meer 
assisteren op de spreekuren, dat lukt nog niet omdat we veel 
vragen en telefoontjes krijgen. Mensen moeten nog wennen. 
Als iedereen z’n draai heeft gevonden, kunnen we meer gaan 
genieten van het mooie nieuwe ziekenhuis. ”

Dossier inzien en videoconsult 
Online je medisch dossier inzien - met DigiD via Mijn Erasmus MC 
- is voor alle patiënten mogelijk. Hiervan wordt vooral gebruikge-
maakt door patiënten met een chronische ziekte die thuis of op een 
andere locatie bijvoorbeeld bloeduitslagen willen inzien of brieven 
van de specialist aan de huisarts willen nalezen.

Een poli-controle via een videoconsult met de arts gebeurt klein-
schalig als proef. Dit kan vooral voor patiënten die buiten Rotterdam 
wonen veel tijd schelen. Voor kinderen met CF zijn er al poli-con-
troles via videocontact. Binnenkort start ook een proef met video-
consulten voor volwassenen, maar deze mogelijkheid komt nog niet 
direct voor iedereen beschikbaar.

Bellen voor complexe afspraak
Online afspraken maken wordt nog niet gestimuleerd omdat dit voor 
complexe afspraken niet haalbaar is. Vaak gaat het niet alleen om 
een afspraak bij de arts, maar moet gelijktijdig of ruim tevoren ook 
bloedafname of een CT-scan worden ingepland. Patiënten kunnen 
voor het maken of wijzigen van een afspraak het beste eerst bellen 
met de back-office van de polikliniek.
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De dagbehandeling is in de nieuwbouw grotendeels gehuisvest op 
de vierde etage. Hier is een groot dagbehandelcentrum voor patiën-
ten van verschillende snijdende en beschouwende specialismen. 
De oncologische dagbehandeling en het endo scopiecentrum zijn 
gehuisvest in een aangrenzende vleugel; interactie tussen de drie 
compartimenten is mogelijk.

Het nieuwe dagbehandelcentrum biedt patiënten een gastvrije en 
prettige verblijfplaats met altijd een verpleegkundige en een facili-
tair zorgmedewerker dichtbij. Bij binnenkomst op de vierde etage 
meldt de patiënt zich aan bij de aanmeldzuil tegenover de balie en 
neemt plaats in de wachtruimte. De verpleegkundige die deze dag 
de patiënt verzorgt krijgt een melding en begroet en begeleidt de 
patiënt naar een lounge of eenpersoons patiëntenkamer.

Voor bepaalde behandelingen – bijvoorbeeld voor een infuus – kan 
de patiënt in de lounge of op de kamer blijven. Meer ingrijpende 
behandelingen vinden plaats in een klein OK klasse 2-complex 
van het dagbehandelcentrum met vier operatiekamers, een 
mobiele niersteenvergruizer en een verkoever. Drie poliklinische 
verrichtingskamers voor kleine chirurgische ingrepen zijn identiek 
ingericht. Verder is er een vernevelkamer voor patiënten van interne 
geneeskunde, longgeneeskunde en reumatologie.

Huiselijke sfeer
In de lounges wordt zoveel mogelijk een huiselijke sfeer geboden. 
Er is daglicht met uitzicht naar buiten of in het atrium. De stoelen 

DAGBEHANDELING
Comfortabel en gastvrij

en bedden zijn nieuw en comfortabel. De verpleegpost is binnen de 
lounge en met één verpleegkundige voor maximaal vier patiënten 
is er veel persoonlijke aandacht. Via een tablet, met ook alle multi-
media faciliteiten voor ontspanning en contact met de buitenwereld, 
kan de patiënt om hulp vragen. Een verzoek om voeding of drank 
gaat naar een facilitair zorgmedewerker, die ook de zorgtrolleys vult 
en de bedden verschoont.

De bedden voor dagbehandeling zijn lichter dan de bedden op de 
kliniek. Ze zijn net zo comfortabel, maar lichter en wendbaarder. 
Daardoor kunnen ze bij een transport gemakkelijk door één verpleeg-
kundige worden bestuurd. 

Privacy
Op acht eenpersoons patiëntenkamers in het dagbehandelcentrum 
kan privacy worden geboden, bijvoorbeeld voor gesprekken met 
de behandelaar of familieleden. Er is een aparte huiskamer voor 
patiënten met een kwaadaardige huidaandoening die naar het 
dagbehandelcentrum komen voor moh’s chirurgie. Zij kunnen er 
na een ingreep wachten op de uitslag, terwijl in een klein lab 
naast de moh-behandelkamers (ook OK klasse 2) direct wordt onder-
zocht of de huidranden schoon zijn. Indien nodig kan aansluitend 
een nabehandeling plaatsvinden.
Een belangrijk voordeel voor de patiënt zijn ook de langere ope-
ningstijden: op werkdagen tot 20.00 uur. Voor de beschouwende 
specialismen van het Erasmus MC, zoals interne geneeskunde en 
neurologie, is dat nieuw.

Kennis delen
Voor de medewerkers betekent het dagbehandelcentrum anders 
(samen)werken, in een team van ruim vijftig collega’s met uiteen-
lopende functies: verpleegkundigen, facilitair zorgmede werkers, 
secretaresses, doktersassistenten, twee dedicated (medisch verant-
woordelijke) internisten, een stafmedewerker en een manager. Zij 
zijn afkomstig van negen verschillende klinische afdelingen en 
worden gaandeweg voor alle specialismen ingezet; vooralsnog delen 
ze hun kennis met elkaar. Om de kwaliteit en veiligheid van de 
patiëntenzorg te waarborgen, werken de verpleegkundigen de eerste 
tijd nog specialisme gericht.  
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JOSÉ STEENBRUGGEN
facilitair zorgmedewerker

“  In de oudbouw werkte ik als zorgassistent. De taken variëren 
nu van voorraadbeheer tot bedden verschonen, en van uitleg 
geven over de tablet tot eten en drinken brengen. Het werk 
is professioneler geworden. Dat komt door de opleiding 
voor deze functie, maar ook door de nieuwbouw en nieuwe 
materialen. We hebben bijvoorbeeld een hele mooie brood-
buffetwagen, je kunt het hele assortiment laten zien. Nu ik 
steeds meer gewend raak, wil ik ook met m’n hart werken. 
Meer tijd nemen voor het contact met de patiënten. ”
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ROOS DREXHAGE
internist/endocrinoloog Dagbehandelcentrum

“  Het werk op het dagbehandelcentrum is enorm gevarieerd. 
Hiervoor was ik nog internist in opleiding, het is leuk om 
direct met deze brede functie aan de slag te gaan.  
Meestal gaat het om patiënten die zich niet lekker voelen, 
door bijvoorbeeld pijn op de borst. Geen geplande problemen 
en elke dag andere patiënten. Je loopt tegen dingen aan 
die je niet verwacht, dat is een extra uitdaging. Het is ook 
bijzonder om hier te werken, zo’n groot dagbehandelcentrum 
is voor Nederland uniek. ”

Bij de twee andere grote dagbehandelingen op de vierde verdieping 
is het personeel meeverhuisd en is de werkwijze minder ingrijpend 
veranderd. Bijvoorbeeld bij incidentele capaciteitsproblemen 
is samenwerking mogelijk; doordat overal dezelfde stoelen, stret-
chers en bedden in gebruik zijn, kunnen patiënten tijdelijk op een 
aangrenzende locatie worden opgevangen. Het dagbehandelcentrum 
is het langste open en zo nodig verzamelen hier de laatste patiënten 
vanuit de andere dagbehandelingen aan het eind van de dag.
De specialismen die hun dagbehandeling ook in de nieuwbouw bij 
de eigen (poli)kliniek hebben, zijn onder andere cardiologie, geriatrie 
en hemaferese.
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RADIOLOGIE
Centraal gelegen hot floor

De CT- en MRI-scanners van radiologie zijn in de nieuwbouw 
geconcentreerd op de vijfde etage. Voorheen moest voor elke nieuwe 
scanner ergens in het ziekenhuis plek worden gevonden. Door een 
slimme inrichting zijn de apparaten, de bedieningsruimten en de 
wachtruimten meer geclusterd, wat enorme voordelen biedt.

Nu er bijvoorbeeld drie MRI’s naast elkaar staan, kunnen deze 
worden aangestuurd vanuit een gezamenlijke bedieningsruimte. 
Er is ook een interventiekamer met aan de ene kant een MRI-scanner 
en aan de andere kant een CT-apparaat om direct beeldonderzoek 
te kunnen doen tijdens een interventie. De kamers zijn zo geposi  tio-
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neerd dat er op termijn plaats is voor een geïntegreerde CT- en 
MRI-scanner, een apparaat dat nog in ontwikkeling is.

Het interventiecentrum, waar patiënten met een herseninfarct 
worden behandeld in de nabijheid van beeldapparatuur, ligt 
aan de acute kolom. Met de lift is het vanaf de Spoedeisende Hulp 
en de OK-afdeling heel snel bereikbaar. De horizontale patiënten-
logistiek op de vijfde verdieping kent zoveel mogelijke gescheiden 
routes en wachtruimten voor enerzijds poliklinische patiënten (te 
voet) en anderzijds klinische patiënten (bedden en rolstoelen).

Licht en donker
Bij de ruimteverdeling is ook gestreefd naar zoveel mogelijk daglicht 
in de wachtruimten, waar fotobehang bijdraagt aan een rustgeven-
de omgeving. Bekijkruimten zijn inpandig. Immers, radiologische 
beelden kun je beter beoordelen in het donker. Elders is veel licht. 
In de interventiekamers zijn skyceilings geplaatst om patiënten posi-
tieve afleiding te bieden tijdens hun onderzoek.

Radiologie heeft voor de verhuizing de helft van de apparaten ver-
nieuwd. Een deel van de bestaande apparatuur is verhuisd. Zo kan 
er meer verspreid worden vervangen en is er geregeld gelegenheid 
verbeterde versies aan te schaffen. Fonkelnieuw is de 3 Tesla MRI-
scanner. Die kon er komen dankzij een ‘state of the art-clausule’ in de 
Europese aanbesteding in 2014, waarbij bij de fabrikanten het recht 
werd bedongen op de meest geavanceerde modellen.
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DAVID DE VRIES
unitmanager Radiologie

“  De skyceilings komen van een bedrijf in Amerika. Een kenner 
merkte op: die boom komt in Europa niet voor. De natuur-
foto’s zijn van een fotograaf uit Noord-Nederland. Dat zie  
je vaak terug in de landschappen, al hangt bij ons ook  
een foto van de Kralingse Plas. Onderzoek op onze afdeling 
kon niet aantonen dat de skyceilings stress-reducerend  
zijn. Maar iedereen vindt ze mooi en prettig, en ik ben blij  
dat we ze hebben. ”

17



RADIOTHERAPIE
Daglicht tot in souterrain 

Wie voor radiotherapie komt, daalt in het nieuwe ziekenhuis niet 
meer af naar een donkere kelder. In de centrale hal van gebouwdeel 
Nt, slechts een halve verdieping lager dan de entree aan de Zimmer-
manweg, komt volop daglicht binnen. Brede gangen leiden naar de 
wachtruimtes en de bestralingsbunkers. Ook in het personeelsgebied 
schijnt regelmatig de zon door de hoge ramen van het atrium.

De bundeling van de radiotherapie van de locatie Daniel den Hoed 
en het voormalige Dijkzigt heeft naast de frisse en ruime verblijfs-
ruimten ook andere pluspunten. Voor de nieuwbouw zijn zes 
identieke bestralingstoestellen aangeschaft. In vergelijking met de 
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oude versnellers is de behandeltijd korter. Alle laboranten werken 
nu met dezelfde apparatuur, met uitzondering van een klein groepje 
laboranten die de meeverhuisde Cyberknifes voor precisiebestraling 
bedienen. Zij werken ook voor de brachytherapie en de hyperthermie, 
twee andere behandelvormen van de radiotherapie die op de vijfde 
etage en op de OK-afdeling plaatsvinden.

Artsen en technici dichtbij 
Op de bestralingsafdeling zijn vijf spreekkamers voor de artsen. 
Daardoor hoeven patiënten voor therapiecontrole niet meer naar 
een hogere etage. Ook anders dan in de oude situatie: de technici 
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DANIËLLE TIMMERS
radiotherapeutisch laborant

“  Door de aparte ingang kunnen we net als in de Daniel den 
Hoed een eigen sfeer behouden. Het gebouw op Zuid  
was echt aan vernieuwing toe. Hier zijn de bunkers en  
bedie nings ruimten groter. De patiënten waarderen dat er 
nog steeds een persoonlijke benadering is. Ze vinden het fijn  
dat er naar hen geluisterd wordt en hebben niet het gevoel 
een nummer te zijn. Dat is ook voor mij heel belangrijk. ”

voor de apparaten, de eigen ICT’ers en andere personeelsleden heb-
ben eveneens een werkplek in het souterrain. Voor administratieve 
en back-office werkzaamheden heeft radiotherapie kantoren op de 
vijfde etage.

De reacties van patiënten zijn over het algemeen positief. Ze zijn blij 
met de nieuwe meubels en apparaten, de kortere behandeltijd, en de 
verrassende hoeveelheid (dag)licht. Wat patiënten vinden van alle 
aandacht die is besteed aan de inrichting van de nieuwe bestralings-
bunkers - met onder meer natuurposters - wordt wetenschappelijk 
onderzocht.  

Het Erasmus MC heeft meerdere locaties voor radiotherapie. In 
Dordrecht kunnen patiënten uit de regio terecht op de locatie 
Dordrecht, naast het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Voor protonen-
bestraling is er een behandelcentrum in Delft, gerealiseerd in samen-
werking met het LUMC en de TU Delft. 
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KANTOORCONCEPT

Verspreid in het gebouw zijn ruimten en gebieden ingericht voor 
kantoorhuisvesting. De inzet was om een prettige omge ving te 
realiseren die bijdraagt aan een efficiëntere manier van werken en 
multidisciplinair samenwerken, waarbij elkaar ontmoeten centraal 
staat.

Werkplekken worden zo mogelijk flexibel gebruikt. Medewerkers 
kiezen hun plek gericht op hun activiteit: voor vertrouwelijk en 
geconcentreerd werken, algemeen bureauwerk, of om collega’s te 
ontmoeten en te ontspannen Op iedere werkplek kan de medewer-
ker bij de eigen bestanden en applicaties. Er is een kastplank 
beschikbaar voor een persoonlijk archief en een persoons- of niet 
persoonsgebonden locker voor kostbare bezittingen. Vergader- en 
overdrachtsruimten (vanaf tien personen) worden gedeeld. 

Bij het toewijzen van werkplekken en vierkante meters aan units 
en afdelingen is per functie een zogenoemde flexibiliteitsfactor 
gehanteerd, uiteenlopend van 0,9 voor administratieve functies, 
0,7 voor medisch specialisten tot 0,1 voor verpleegkundigen; zo 
wordt een optimale bezetting van de vierkante meters bevorderd. 
Per functie zijn ook randvoorwaarden geformuleerd. Een secreta-
resse moet bijvoorbeeld beschikken over een werkplek in een vast 
domein, op een zichtbare locatie. Er moet een afsluitbare kast zijn 
en een mogelijk heid om uit te wijken naar een besloten ruimte voor 
privacy gevoelige telefoongesprekken.

Vanzelfsprekend is bij de aanschaf van meubilair en de inrichting 
van de werk- en vergaderruimten gekeken of aan de arbo-normen 
wordt voldaan. Verder is een belangrijk onderdeel van het kantoor-
concept de mogelijkheid om voor een afdeling of sector toch ook een 
eigen identiteit te creëren. Dat kan bijvoorbeeld door kunst of foto’s 
in de kantoorhuisvesting te plaatsen of boeken of proefschriften op 
een centrale plek tentoon te stellen.

Flexibel werken

21



22



Vernieuwend op de Intensive Care units op de vierde en zesde etage 
is vooral de werkwijze. Op de ruime gang bevindt zich tussen elke 
twee IC-boxen een werkplek waar verpleegkundigen de patiënten 
door een ruit kunnen observeren. Vaak kijken artsen mee en wordt 
hier het beleid rond een patiënt bepaald. 

In de oudbouw werkten de verpleegkundigen vanuit een centrale 
bewakingsdesk voor acht tot twaalf patiënten en waren niet alle 
stafartsen voor langere tijd in een team ingedeeld. Sinds de verhui-
zing hebben de units vaste verpleegkundigen én vaste artsen, dus 
dedicated teams.

Overleg vindt plaats bij de patiëntkamers en in de multifunctionele 
ruimte van de unit. Nieuw is ook dat er 24/7 apothekers assistenten 
op de afdeling zijn voor het bestellen en gereedmaken van de 
medicatie. Dat ontlast de verpleegkundigen. De IC heeft, anders dan 
andere klinische afdelingen, haar eigen team zorgassistenten. Zij 
vullen bijvoorbeeld de trolleys en hebben uiteenlopende facilitaire 
én zorgtaken.

INTENSIVE CARE
Bewaking aan de kamers
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JOSÉ HERFKENS
IC-verpleegkundige

“  Ik ben blij met de nieuwe afdeling: lekker licht en ruim.  
De indeling van de boxen en de plaatsing van het bed 
werken prettig. We werken in kleinere teams met vaste 
artsen, dat zal de continuïteit van zorg verhogen.  
Het is wel even wennen om in koppels te werken aan  
een nis. Het contact met collega-verpleegkundigen blijft 
belangrijk. Hoe zou jij het doen? Of als je iets meemaakt… 
Dan helpt het als je erover kunt praten. ”

Dichtbij voor acute zorg
Uniformiteit is ook op de IC een belangrijk uitgangspunt. Elke unit 
is zoveel mogelijk hetzelfde ingericht, waardoor het personeel 
en de patiëntencategorieën uitwisselbaar zijn. Er is vanwege 
de situering wel enig onderscheid. De IC-units op de zesde etage 
bevinden zich naast de OK’s en het cardiologisch interventie-
centrum. Deze bedden zijn vooral bedoeld voor thoraxpatiënten 
en acute hartpatiënten van buiten het ziekenhuis. Als de directe 
zorg op cardiologische gebied is gestabiliseerd, kunnen ze bij 
plaatsgebrek worden overgeplaatst naar de vierde verdieping, waar 
twee keer zoveel plaatsen zijn. Deze units zijn op hun beurt snel te 
bereiken vanuit de Spoedeisende Hulp.

De Intensive Care op de vierde etage is verdeeld in vier units, 
compartimenten die bij een onverhoopte uitbraak kunnen worden 
afgesloten voor ontruiming en desinfectie, terwijl de overige 
units ongestoord verder werken. Elke unit heeft twee gesluisde 
kamers. Op beide etages zijn enkele kamers inpandig. Deze hebben 
daglichtarmaturen en skywindows voor een zo prettig mogelijke 
beleving door de patiënt. Eén inpandige kamer op de zesde is 
gereserveerd voor de opname van kinderen na een hartoperatie en 
voor personeel dat vanuit het Sophia Kinderziekenhuis meekomt 
voor deze patiëntjes. 

Minder prikkels
Nieuwe bezoekers van de IC worden vanaf een centrale ontvangst, 
waar ook meerdere familiekamers gesitueerd zijn, door een 
gastheer of -vrouw begeleid naar de patiëntkamer. Daar staat het 
bed parallel aan het raam zodat de patiënt naar buiten kan kijken. 
Doordat de kamers akoestisch goed geïsoleerd zijn, komen er 
minder prikkels binnen.

De nieuwe werkwijze met een werkplek aan de kamer zorgt ervoor 
dat een vaste verpleegkundige de patiënt nauwlettend kan volgen. 
Overdag is de bezetting één verpleegkundige op één of twee 
patiënten. Als hij of zij niet in de buurt is of bezig, komen alarmen 
en signalen binnen op de myco van een naaste collega. Ook die 
back-up is onderdeel van een nieuwe dynamiek op de Intensive 
Care. 

Door de acute kolom in de nieuwbouw is de bereikbaarheid van de 
IC sterk verbeterd. Vanaf de Spoedeisende Hulp op de begane grond 
kunnen patiënten snel naar de IC-units op de vierde, de (inter-
ventie)radiologie op de vijfde, of naar de OK’s en het cardiologisch 
interventiecentrum op de zesde etage.
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Logistiek: goederen- en beddentransport uit het zicht
In het logistiek concept van het nieuwe gebouw was al een uit-
gangspunt om de routes voor personen en goederen te scheiden. 
Een logistieke verbindingsgang op de begane grond (onder de 
Passage) verbindt de goederenontvangst aan de Westzeedijk met 
de stijgpunten in de nieuwbouw. Ook het vervoer van en naar de 
beddenwascentrale - eveneens op maaiveld - blijft op die manier 
zoveel mogelijk uit het zicht van patiënten en bezoekers. Er is in 
deze verbindingsgang al wel techniek aangebracht voor onbemand 
goederenvervoer, maar vooralsnog blijft dit mensenwerk.

Pharmafilter: eigen afvalverwerking
In de nieuwbouw kan vrijwel alle afval ter plekke in een vermaler 
tot pulp worden vermorzeld, om vervolgens via een intern 
rioleringssysteem naar de vergistingsinstallatie van het Pharma-
filter te worden afgevoerd. Daarmee heeft het Erasmus MC als 
eerste academisch ziekenhuis in Nederland een eigen duurzame 
afvalverwerkingsinstallatie. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt 
met biologisch afbreekbare disposable producten, zoals borden en 
bestek, maar ook po’s en urinalen, die tijdens de vergisting energie 
opwekken. Ook etensresten en ziekenhuisafval – denk aan verband, 
gaasjes, spuiten en infuusmateriaal – kunnen in het Pharmafilter. 
Chemicaliën en medicatieresten zijn uit het afvalwater gehaald op 
het moment dat er geloosd wordt op het gemeentelijk riool.

ACHTER DE SCHERMEN

Buizenpost: razendsnel naar het lab
Voor spoedmedicatie, maar ook voor bijvoorbeeld snel vervoer van 
bloed- en urinemonsters, wordt gebruikgemaakt van buizenpost. 
Er is er een wijd vertakt buizennetwerk dat vanuit een centrale 
controlekamer wordt gemonitord. Patiëntenmateriaal gaat razend-
snel naar onder meer het laboratorium van de afdeling Klinische 
Chemie, waar aan het begin van de robotstraat een tube unloader 
de inkomende buisjes uitpakt en registreert. Doordat het AKC-lab 
in de nieuwbouw grotendeels is geautomatiseerd, zijn uitslagen in 
heel korte tijd in het patiëntendossier beschikbaar.
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Daglicht en strakke brug 

In het OK-complex op de zesde etage zien we voorbeelden van een 
optimale werkomgeving en faciliteiten voor de medewerkers. 
Wat direct in het oog springt: ruime kamers met grote ramen en 
veel daglicht. Jaloersmakend voor collega’s van andere ziekenhuizen, 
blijkt tijdens rondleidingen. Chirurgen, anesthesiemedewerkers en 
operatie-assistenten zijn doorgaans te geconcentreerd aan het werk 
om van het uitzicht te genieten. Maar er is méér.

Op videoschermen in alle operatiekamers zijn live operatiebeelden, 
eerder gemaakte echo’s of scans en belangrijke waarden gelijktijdig 
zichtbaar. Naast een groot 42 inch scherm heeft de nieuwe brug 
vier 24 inch schermen. Op touch screens kan papierloos worden 
geregistreerd, de whiteboards zijn niet meeverhuisd. Gazen tellen of 
bloedverlies en spoelvloeistof noteren gebeurt digitaal; er zijn zelfs 
digitale ‘geeltjes’.

Via de brug heeft elk apparaat een koppeling met het elektronische 
patiëntendossier in het nieuwe ziekenhuisinformatiesysteem HiX. 
Ook andere belangrijke gegevens zijn op de OK’s direct in te zien, 
zoals spoedtelefoonnummers voor de chirurgen. De multimedia-soft-
ware biedt toegang tot bijvoorbeeld intranetpagina’s en radiozenders 
voor achtergrondmuziek.

Het lijkt een wirwar van techniek, toch vinden medewerkers de 
nieuwe brug strak en overzichtelijk. De carré van drie-bij-drie op 
ruim twee meter hoogte heeft ook alle faciliteiten aan boord. Denk 
aan een inblaasplenum voor schone lucht, zuurstof, rookgasafzuiging 
en extra netwerkpunten. Alles is binnen handbereik.

Uniforme inrichting
Een ander pluspunt op de OK-vloer is de aparte opdekruimte tussen 
elke twee operatiekamers. Hier kunnen medewerkers de instrumen-
ten en materialen in alle rust uitpakken en ordenen onder een eigen 
inblaasplenum, terwijl op de kamers de andere voorbereidingen 
plaatsvinden.

OPERATIEKAMERS
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JOLANDA DE VISSER
anesthesiemedewerker

“  Vreemd genoeg had ik, na dertig jaar in het oude Dijkzigt, 
geen sentiment bij de verhuizing. Alles is fris en super 
futuristisch. Via een camera die inzoomt op de wond kan het 
hele team meekijken tijdens de operatie. Doordat we vanuit 
vier locaties bij elkaar zijn gekomen, heb ik veel leuke nieuwe 
collega’s. Ik doe ook andere operaties. Het voelt net alsof je in 
een ander ziekenhuis werkt, ik ben er heel blij mee! ”
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Prettig is verder dat alle OK’s uniform zijn ingericht; alles staat of 
hangt op dezelfde plaats. Uitzonderingen zijn de brachy-OK met 
bestralingsapparatuur en de hybride OK’s, waar naast reguliere 
operaties ook minimaal-invasieve ingrepen plaatsvinden met behulp 
van de nieuwste technologieën. 

CSA en PACU dichtbij
De concentratie van tweeëntwintig operatiekamers en vier interven-
tiekamers voor de verschillende specialismen op één vloer betekent 

‘OK TO GO’ OP DE ZESDE
Ook aan de inwendige mens is gedacht. 
Met drie koffiekamers is er op de operatie-
laag altijd een plek in de buurt voor 
een maaltijd of koffie-break. Een kantine-
juffrouw was niet haalbaar, maar omdat 
er behoefte blijkt aan versaanbod wordt 
onderzocht of Albert Heijn bij wijze 
van proef één van de koffiekamers kan 
bevoorraden. OK to go op de zesde etage - 
ofwel ‘fast food’ - scheelt weer een heleboel 
stappen én wachten op de lift!
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een uitgestrekte afdeling en langere loopafstanden. Dat wordt deels 
gecompenseerd door de nabijheid van de CSA voor het reinigen van 
de instrumenten en de PACU met de uitslaapkamers. Zowel de Cen-
trale Sterilisatie Afdeling als de Post Anaesthesia Care Unit zijn in de 
nieuwbouw op dezelfde etage en nabij de OK’s gehuisvest. Voor fami-
liebezoek aan patiënten die tot 48 uur op de PACU kunnen verblijven, 
is er een aparte entree en wandelgang. De lijnen en looproutes zijn 
korter dan in de oude situatie. Ook de IC voor thoraxpatiënten is 
gelijkvloers bereikbaar, dus geen beddenverkeer via de lift.

Gespecialiseerde units
Eén OK-complex betekent ook dat er anders wordt samen gewerkt. 
Teams van de thema’s Dijkzigt, Daniel den Hoed en Thorax, die 
voorheen gescheiden opereerden, zijn voor de nieuwbouw gefuseerd. 
Om ervoor te zorgen dat iedereen alle innovaties en nieuwe 
technieken kan bijhouden binnen het eigen werkveld, is besloten 
om de operatie-assistenten te clusteren in vier units met soortgelijke 
medische specialismen. Incidenteel elkaar vervangen bij perso neels-
krapte of voor het op pijl houden van kennis moet kunnen. 
De anesthesiologen blijven overal inzetbaar. Alleen Erasmus-Sophia 
heeft nog een aparte OK en eigen operatiemedewerkers.

Vanwege de impact van de fysieke veranderingen is gewacht met de 
unitvorming tot na de verhuizing. Nieuwe samenwer kingsverbanden 
vergen immers onvermijdelijk energie en tijd. Nieuwe leerlingen 
kunnen in de nieuwe setting breder ervaring opdoen en gemakke-
lijker kiezen: ‘de grote OK’ of de OK Sophia.

 
JEANNE BEZSTAROSTI
afdelingshoofd OK

“  Ik ben vanaf 2011 betrokken bij het ontwerp van het nieuwe 
OK-complex. Nu het er staat ben ik supertrots! Iedere 
operatiekamer heeft daglicht en de uitslaapkamer en PACU 
zijn op dezelfde etage. Dat we dichtbij elkaar zitten, heeft ook 
invloed op onze werkprocessen en gewoonten. We brengen 
allemaal een beetje onze eigen cultuur mee… Sommige 
collega’s zien hierin nieuwe kansen, anderen vinden dat best 
spannend. Dat begrijp ik wel, maar het komt zeker goed. ”
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KLINIEK
Rust in eigen kamer 

De comfortabele eenpersoons patiëntenkamers op de verpleeg-
units op etage 8 en hoger zijn de meest besproken innovatie in de 
nieuwbouw. Jarenlang was ‘100% eenpersoons kamers’ een punt 
van discussie, maar nu al wijzen vele reacties erop dat vrijwel alle 
patiënten rust en privacy verkiezen boven sociale contacten op zaal. 
Men ontmoet elkaar in een lounge of in de alom geprezen daktuin.

De eenpersoons patiëntenkamers in de nieuwbouw hebben ruime 
afmetingen, uitzicht op de stad of de daktuin, en een doordacht 
interieur. De badkamer met een toilet en douche is drempelloos, alle 
kamers hebben een tillift, en de patiënt kan zelf het raam openen 
voor frisse lucht. Een speciaal ontworpen zitelement is met enkele 
handelingen uitvouwbaar tot een extra slaapplaats voor bezoek. 
Op de verpleeg- en IC-units zijn ruime familiekamers ingericht; 
hier kunnen bijvoorbeeld ook gesprekken plaatsvinden met de arts. 
De familiekamers kwamen door fondsenwerving tot stand en zijn 
geadopteerd door Rotterdamse families. ‘

Voor de maaltijdvoorziening, medicatie-
verstrekking en het monitoren van de 
patiënt zijn op de eenpersoons patiën-
tenkamer de nieuwste technologieën 
geïnstalleerd. Toch is niet alles volauto-
matisch. Zo is bewust gekozen om geen 
afstandsbediening te installeren voor 
de gordijnen; de verpleegkundige komt 
altijd op de kamer voor een laatste 
check en persoonlijk contact voor het 
slapen gaan. 

Tablets en alarmknop
Via een tablet kan de patiënt overal op 
de kamer internetten, tv kijken, of een 
oproep sturen. Er is een bedraad alarm 
aan het bed, en via een kastje aan de muur kan ook het  
zorg personeel met een druk op de knop hulp inroepen of een  
reanimatieoproep plaatsen. Patiënten die mobiel zijn dragen een 
polsbandje waardoor ze niet alleen een melding kunnen sturen, 
maar ook vindbaar zijn voor de verpleging.
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DICK VERDUYN
patiënt urologie

“  De eenpersoonskamers zijn fantastisch. Met een eigen  
douche en toilet, grote televisie, en keus uit diverse warme 
maaltijden. Gisteravond heb ik andijvie stamppot gegeten 
met worst, appelmoes en vanillevla. En je hebt meer rust, 
vooral ‘s nachts. Niemand die de hele tijd hoest of alsmaar  
de verpleging roept. Als je gezelschap zoekt, kun je naar de  
lounge gaan. Of ik goed geslapen heb? Niet echt. Van perso-
neel hoorde ik dat ze zoveel stappen maken. Ik heb daar over 
na liggen denken en als tip opgeschreven: stepjes. ”
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Maaltijdservice
Nieuw is dat voor het ontbijt en de lunch een broodwagenbuffet 
naar de kamer komt; die service was er tot dusver alleen in Erasmus 
MC-Daniel den Hoed. Warm eten kiezen en bestellen kan eenvoudig 
via de tablet. Patiënten hebben keus uit 25 maaltijden en drie tijds-
blokken tussen 16.45 en 18.30 uur. Elke verpleegafdeling heeft een 
eigen keuken met een kok die de diepvriesmaaltijden opwarmt en op 
een bord schikt. De maaltijd kan op de kamer worden genuttigd of in 
de lounge.

Facilitair zorgmedewerker
Voeding en dranken serveren is een van de taken van de facilitair 
zorgmedewerker, een nieuwe functie in het Erasmus MC. Voorheen 
waren er zorg-, afdelings- en voedingsassistenten, hun taken-
pakketten zijn nu gebundeld. In de nieuwe taakverdeling ontlasten 
de faciliteit zorgmedewerkers nóg meer de verpleegkundigen. 
Ze ontvangen bijvoorbeeld een nieuwe patiënt en geven uitleg over 
de faciliteiten op de kamer en de maaltijden- en drankenronden. 
Op een eigen medewerkerstablet kan via het ziekenhuisinformatie-
systeem een dieet worden ingezien en bijgehouden. Verder vullen 
de facilitair zorgmedewerkers de zorg- en linnentrolleys en houden 
de familiekamers op orde. Schoonmaken hoeft niet, dat werk is uit-
besteed aan gespecialiseerde bedrijven.

Meldingen via de myco
Op de myco van de verpleegkundige of de facilitair zorgmedewerker 
komen alle signalen binnen van de patiënt. Van een alarm van de 
hartbewakingsapparatuur op en aan het bed tot een verzoek om een 

extra kussen. De myco geeft ook signalen door van de intercom 
en de buizenpost, en brandmeldingen. De hand held is iets dikker 
dan een smartphone en je kunt er ook mee bellen en scannen.

Voorheen kreeg de verpleegkundige alleen een signaal en moest 
vervolgens naar de kamer of bellen voor details. Nu is op de boven-
kant van de myco in één oogwenk te zien wat er aan de hand is. 
Bij thoraxpatiënten leest de verpleegkundige ook meteen waarden 
op de myco, die worden doorgeseind vanuit een telemetriekastje 
om de nek van de patiënt. Boven elke patiëntenkamerdeur hangt 
aan de gangkant ook een alarmlamp die knippert als er iets mis is; 
tegelijkertijd gaat dan een alarm af op de centrale verpleegpost.

Meer mogelijk met MICIS
De myco is onderdeel van MICIS, het Medisch Integraal Communi-
catie & Informatie Systeem. Dit ondersteunt op vrijwel alle zieken-
huisafdelingen de zorgprocessen en de communicatie tussen patiënt 
en zorgverlener, en zorgverleners onderling. Nu is het nog een 
basissysteem, maar in de toekomst zijn tal van nieuwe toepassingen 
mogelijk. Op patiëntenkamers is al techniek ingebouwd voor infra-
rood camera’s die bewegingen van de patiënt kunnen monitoren. 
Ook kan een early warning system met plakkers op het lichaam 
van de patiënt waarschuwen bij voortekenen van een complicatie. 
Op de smart room display, het digitaal bordje bij de kamerdeur, 
staat nu alleen de naam van de patiënt. In hoeverre aanvullende 
informatie uit het elektronisch patiëntendossier en ziekenhuis-
informatiesysteem HiX wordt opgenomen, bijvoorbeeld allergieën of 
besmettingsgevaar, is nog een punt van afweging. 
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RYAN RAMREKHA
verpleegkundige thema Thorax

“  De myco’s zijn een hele verbetering ten opzichte van de 
piepers. Je kunt erop internetten, de bereikbaarheidsgids 
inzien, collega’s bellen en alarmbandjes toekennen.  
Voor medewerkers is het wennen dat alles open is en in 
het zicht van patiënten en bezoekers. Er zijn maar weinig 
afgescherm de plekken voor bijvoorbeeld de overdracht.  
Van patiënten horen we dat het eten veel beter is dan 
voorheen. Ze zijn ook blij met de eenpersoonskamers, en  
dat de televisie nu gratis is. ”

Apparatuur aan bed
Los van MICIS is er op de operatiekamers, de Spoedeisende Hulp, 
de Intensive Care en de high care patiëntenkamers PDMS-bewaking. 
Het Patiënt Data Management Systeem toont en registreert gegevens 
over de toestand van de patiënt vanuit apparatuur aan het bed en is 
gekoppeld aan HiX. Ook informatie over de verzorging en behande-
ling van de patiënt wordt via de PDMS-module binnen HiX ingezien 
en opgeslagen, zoals medicatie en verpleegkundige zorg.

Voor het inzien en registreren in het ziekenhuisinformatiesysteem 
is er op de isolatiekamers een vaste computerwerkplek; er zijn ook 
intercomfaciliteiten voor de verpleegkundigen. Op medium care 
kamers werken verpleegkundigen met computers on wheels, voor 
onder meer het raadplegen en registeren in HiX en het scannen van 
medicatie.  

Smart bed, snelle wissel
Nieuwe bedden op de verpleegunits van het Erasmus MC hebben 
sensoren waarmee onder andere het gewicht van de patiënt wordt 
geregistreerd. De apparatuur signaleert desgewenst ook als een ern-
stig zieke patiënt in beweging komt. Wat nog wel mensenwerk is en 
blijft, is het snel wisselen van de bedden. Na vertrek van een patiënt 
wordt een bed direct naar de beddenwascentrale gebracht; afspraak 

is dat binnen een uur de kamer weer gereed is voor een nieuwe 
patiënt, met uiteraard een schoon bed. 

Veilig medicatietraject
Op de verpleegafdelingen werkt een eigen apothekersassistent of 
apotheker. Het bereiden van infusen en complexe medicatie gebeurt 
niet meer ter plekke maar in de Apotheek. De voorschrijfmodules 
hiervoor zijn geïntegreerd in het ziekenhuisinformatiesysteem, dus 
fouten door overtypen van protocollen zijn uitgesloten. Het voor 
toediening gereed maken vindt plaats in de VGTM-ruimte van de 
Apotheek. Dagelijks worden zo’n driehonderd infusen bereid volgens 
tweehonderd verschillende protocollen.

Ook het veilig verpakken van de 24-uurs medicatie per patiënt 
gebeurt centraal. Hiervoor is een pill picker robot aangeschaft, die 
elke eenheid sealt in een zakje met etiket. Per patiënt wordt een 
bakje voorbereid, met pillenzakjes, infuuszakken en/of druppels. Het 
vervoer naar de afdeling gaat met medicatietransportkarren, waarop 
onderin ook vloeistofflessen meegaan. Bij aankomst op de afdeling 
wordt de medicatie per patiënt overgeladen op een medicatieverdeel-
wagen en gescand. Bij toediening op de kamer scant de verpleegkun-
dige de medicatie in combinatie met het polsbandje van de patiënt. 
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NELLEKE MES
senior-apothekersassistent

“  In het oude ziekenhuis werkten de apothekersassistenten 
in een gezamenlijke ruimte. In de nieuwbouw is er op elke 
verpleegunit en op de dagbehandeling één apothekers-
assistente aanwezig die alle apotheekwerkzaamheden 
voor die unit uitvoert. De naaste collega’s zijn opeens geen 
beroepsgenoten meer maar verpleegkundigen en artsen.  
Met hen zijn er kortere lijnen, je staat ook dichterbij de 
patiënt. Ook de avond- en nachtdienst is nieuw, en we  
krijgen themaspecifieke bijscholing. Best wennen allemaal.  
Maar omdat je zoveel mogelijk op dezelfde plek werkt, voelt 
het snel vertrouwd. Het werk is anders, maar zeker niet 
minder leuk. ”

een overpeinzing of een goed gesprek. Voor medewerkers is er ook 
een kleinere, afgescheiden daktuin. Er zijn zitmeubels in de zon en 
schaduwplekken bij bomen en struiken. De beplanting is gevarieerd, 
met ook enkele uitheemse plantensoorten en geurende bloemen.

Door de intimiteit en de aangrenzende houten gevels van de 
verpleeglagen van het nieuwe ziekenhuis draagt de daktuin ook bij 
aan de menselijke maat. Hier lijkt de schaal van het gebouw veel 
kleiner dan vanaf de straat of op een luchtfoto. Maar bovenal is de 
daktuin een ultieme healing environment, een plek ook die het 
ziekenhuis duurzaam verbindt met de stad en alle mensen die er 
door crowdfunding aan hebben bijgedragen.

De totaal beveiligde medicatiecyclus in het Erasmus MC, ook wel 
closed loop genoemd, is eind 2018 volledig in werking.

Administratie en overleg
Verpleegkundigen en andere zorgverleners kunnen op aanlandplek-
ken tussen de beddenkamers administratieve taken uitvoeren. Ze 
blijven hier zichtbaar en aanspreekbaar voor patiënten en collega’s. 
Daarnaast zijn er back-office werkplekken in een deel van de ver-
pleegunit dat alleen voor medewerkers toegankelijk is. Zij moeten 
immers ongestoord leersituaties kunnen bespreken, complexe 
administratieve taken kunnen verrichten, of even een rustmoment 
kunnen nemen met een kopje koffie. In de back-office zijn ook 
voorzieningen, zoals kluisjes en een kopieerapparaat en grotere 
vertrekken voor klinische lessen of multidisciplinair overleg. 

Daktuinen
Op de achtste verdieping, de onderste verpleeglaag, is de daktuin 
een ideale plek om tot rust te komen. Hier kunnen patiënten en 
bezoekers even chillen in de buitenlucht of intimiteit vinden voor 
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MIJLPALEN
  December 2009 Start bouw
  23 juni 2017 Live-gang HiX Zilver
  5 december 2017 Oplevering gebouw
  18 mei 2018 Klinische verhuizing
  6 september 2018 Officiële opening

 522 medium care verpleegkamers
 38 IC-bedden
 18 ICCU-bedden
 8 PACU-bedden
 10 observatiebedden SEH
 94 dagbehandeling plaatsen

 22 OK’s waarvan 1 brachy en 2 hybride
 18 stations voor nierdialyse
 12 bunkers voor radiotherapie
 5 stations voor hemaferese

 72 nieuw ontworpen werkprocessen
 600 trainingsklasjes HiX Zilver
  313 live simulatiesessies, waaraan 3052 medewerkers  

deelnamen

 125 vrachtwagens meubilair
 3374 kantoorwerkplekken 
 2200 medische voorraadkasten
 2600 alcoholdispensers

FACTS & FIGURES COLOFON

  Uitgave:  Deze brochure is een productie van ONE, 
het coördinatieprogramma waarin de  
programma’s Inhuizing, Vernieuwend 
Werken en Zorgsuite, alsmede de  
pijlers Inkoop & Facilitair, Informatie & 
Techniek, Human Resources, en Kwaliteit 
en Patiëntenzorg van het Servicebedrijf  
de afgelopen jaren samenwerkten aan een 
veilige transitie naar de nieuwbouw, in 
opdracht van de Raad van Bestuur van het 
Erasmus MC.
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   Met dank aan patiënten en medewer-
kers van het Erasmus MC die meegewerkt 
hebben om deze teksten en sprekende 
beelden tot stand te brengen.
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