Het nieuwe
Erasmus MC

Hét academisch centrum van de 21e eeuw is vanaf deze week in gebruik

Innovaties
en vernieuwingen
Aboutaleb: Prestatie
van formaat
De verhuizing van
Daniel den Hoed
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VOORWOORD

MEDEWERKERS AAN HET WOORD

Welkom!

H

et Dijkzigt Ziekenhuis, de voorloper van het Erasmus MC, werd
opgeleverd in 1961. Daarna volgde uitbreiding op uitbreiding.
Het Sophia Kinderziekenhuis werd nieuw gebouwd. Er kwam
een Thoraxcentrum. Om de nieuwste diagnostiek en behandelingen
mogelijk te maken en meer patiënten te zien moesten we regelmatig
verbouwen. En op Zuid voegde de Daniel den Hoed Kliniek zich bij ons.
Al in de jaren 90 ontstond behoefte aan een nieuw, moderner gebouw.
Zelf was ik vanaf 2002 een van de leden van de Stuurgroep Nieuwbouw.
De eerste belangrijke vraag die we moesten beantwoorden: waar komt
het nieuwe ziekenhuis? Centraal gelegen in Rotterdam of aan de rand
van de stad? In samenspraak met de gemeente kozen we uiteindelijk voor
de eerste optie. Een keuze waar ik nog steeds erg blij mee ben.
De keuze om op de bestaande locatie te bouwen, betekende wel een flinke
logistieke uitdaging. Hoe moesten we alle bouwmaterialen aanvoeren
zonder de binnenstad op te zadelen met een verkeersinfarct? Hoe konden
we de bouwvakkers hun werk laten doen zonder de zorg en het onderwijs
en onderzoek teveel te belemmeren? Tijdens de bouwperiode wisten we
de zorg voor patiënten op hetzelfde hoge niveau te houden als altijd. En we
kregen het voor elkaar om binnen de planning én binnen het budget te
blijven. Voor deze enorme prestatie zijn we alle betrokken partijen dankbaar. Van bouwbedrijven Bam en Ballast Nedam tot de gemeente, van de
inspectie voor de gezondheidszorg tot de verzekeraars en de ziekenhuizen
in de regio. Maar de meeste dank zijn we verschuldigd aan al onze medewerkers, studenten, patiënten en omwonenden.

Het nieuwe Erasmus MC is anders
gebouwd: rondom de patiënt
Ziekenhuizen zijn van oudsher georganiseerd rondom medische specialismen. Interne geneeskunde, neurologie, dermatologie: ze hebben allemaal
hun eigen plekje. Het nieuwe Erasmus MC is anders gebouwd: rondom de
patiënt. Onze patiënten hebben vaak complexe ziektebeelden en worden
geholpen door meerdere specialisten. In het nieuwe gebouw hoeven ze
niet langer van de een naar de ander te lopen. Het behandelteam komt
naar hen toe. Specialismen die vaak samenwerken, zitten vlak bij elkaar.
Ook in de eenpersoons patiëntenkamers staat de patiënt voorop. Je krijgt
hier meer rust en privacy. En een familielid kan hier overnachten. Dat is
handig omdat veel patiënten heel wat kilometers hebben gereisd om bij
ons een specialistische behandeling te krijgen.

“Als facilitair zorgmedewerker ontvang
ik patiënten en hun naasten in de kliniek.
Ik begeleid ze naar hun kamer, leg ze uit
hoe de tablet werkt en maak ook rondes
met de broodkar. Ik doe een interne
opleiding om te leren over deze functie.
Het vak ‘Vakmanschap’ vind ik heel erg
leuk. Zo heb ik al veel geleerd over
bijvoorbeeld catering en huisvesting.
Als ik op vakantie ben, mis ik mijn
schooldag zelfs!”

“Als gastvrouw kom ik met allerhande
mensen in contact. Werknemers van een
cruiseschip, diplomaten, kinderen en hun
ouders. Iedereen heeft weer een andere
vraag. Soms is dat een simpele vraag,
zoals waar het toilet is. Maar soms moet
ik ook snel handelen, bijvoorbeeld als
iemand met een hoofdwond binnenkomt. Ik heb al een rondleiding door de
nieuwbouw gehad. Wat is het mooi
geworden! Voor de patiënten is er veel
verbeterd. Zoals het daglicht, de mooie
daktuinen en de eenpersoonskamers
voor meer privacy. Ik ben trots om in
het nieuwe Erasmus MC te mogen
werken en kijk uit naar de opening!”

Ans Rietdijk
Facilitair zorgmedewerker

Bente van Kralingen
vrijwilliger

HET NIEUWE ERASMUS MC IN CIJFERS

Het nieuwe Erasmus MC is echt een ziekenhuis van de 21e eeuw. Dat zie je
aan alles. Aan de moderne aanmeldzuilen, aan de pillenrobot die de kans op
medicatiefouten nog verder verkleint, en aan alle duurzame maatregelen,
zoals onze eigen waterzuivering. Stuk voor stuk een beter idee van het
nieuwe Erasmus MC. Delegaties uit de hele wereld komen kijken hoe wij
het hier voor elkaar hebben. Rotterdam is weer eens echt een voorloper.

207.000m2

522

vloeroppervlak

eenpersoons patiëntenkamers

Gelijk aan 29 voetbalvelden

Vorig jaar namen we meer dan 40.000
patiënten op

Als ik nu door het nieuwe gebouw loop, voel ik me enorm trots. Trots op de
ongelooflijke prestatie die we geleverd hebben. En op het enthousiasme
van alle betrokkenen. In deze krant leest u meer over alle vernieuwingen in
ons nieuwe Erasmus MC. Maar hoe mooi het ook is om erover te lezen,
het is nog mooier om het met eigen ogen te bekijken. Kom dus vooral eens
langs als u in de buurt bent.

Rotterdams mooiste werkplek
Wil jij werken in hét academisch ziekenhuis van de 21e eeuw?
Of ken je iemand voor wie dit iets is? We hebben vacatures op elk
niveau! Kijk op www.werkenbijerasmusmc.nl.

Prof. dr. Ernst Kuipers,
voorzitter raad van bestuur

Van plan
tot opening

2000

Startbrief VWS
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2005

Bouwrijp maken terrein

• Viering hoogste punt
• Plaatsing glazen dak Passage
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2001

Eerste plannen

2009
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INTERVIEW

Het nieuwe Erasmus MC
is een prestatie van formaat

H

et nieuwe Erasmus MC is vooral
een prestatie van de duizenden
professionals die er werken. Zij zijn
het die dagelijks de beste zorg leveren,
baanbrekend onderzoek doen en een
complexe organisatie draaiende houden.
Dat is een prestatie van formaat.
Tijdens de bouw hebben het Erasmus
MC en de gemeente nauw samen
gewerkt. Die samenwerking verliep
goed. Het voordeel is dat het Erasmus
MC gevestigd is op het voormalige
landgoed Hoboken. Door die centrale
ligging is het goed bereikbaar, en waren
het vooral medewerkers en studenten
die soms overlast ondervonden. De
omwonenden hadden vooral te maken
met bouwverkeer en af en toe geluidsoverlast, maar volgens mij bleef dat
binnen de perken. Uiteraard hebben
Stadsontwikkeling en Stadsbeheer van

de gemeente, en de milieudienst DCMR
meegedacht en geadviseerd over
de impact op de directe omgeving.
Het was altijd zo dat bijna iedere
Rotterdammer het liefst behandeld wilde
worden in het Erasmus MC, maar na
de behandeling of operatie liever in
een kleiner ziekenhuis wilde verblijven.
Het Erasmus MC heeft de nadelen van
grootschaligheid echter vakkundig
weggewerkt.
Een ziekenhuisopname is nooit iets om
naar uit te kijken, maar een verblijf in het
vernieuwde medisch centrum wordt in
ieder geval zo aangenaam mogelijk voor
je gemaakt. Dat je zelf kunt kiezen wat je
eet en wanneer, lijkt mij bijvoorbeeld een
enorme opsteker voor veel patiënten.
Rotterdam is een stad die in vele
opzichten vooruitloopt, of het nu gaat
om de energietransitie in haven en stad

of hoe we omgaan met ontwikkelingen
zoals klimaatverandering, digitalisering,
de nieuwe economie en globalisering.
Landelijk en internationaal is er veel
belangstelling voor hoe wij zulke
uitdagingen oppakken. Het Erasmus MC
heeft als faculteit en onderzoekscentrum
met een duidelijke visie op hoogwaardige gezondheidszorg Rotterdam
internationaal op de kaart gezet. Het is
en blijft een van de grootste en aantrekkelijkste werkgevers in de stad.
En de medische faculteit werkt als een
magneet op nieuwsgierige, ambitieuze
internationale studenten.
Het doet mij altijd goed om te zien dat
de studentenpopulatie van de Erasmus
Universiteit zo divers is: kleinkinderen
van ongeletterde migranten zijn de
medici van morgen. Dat draagt ook weer
bij aan een betere medische zorg voor

Het Erasmus MC
heeft Rotterdam
internationaal op
de kaart gezet
de generatie van hun ouders en groot
ouders, omdat er meer begrip is voor
hun achtergrond. Ik ben er trots op dat
Rotterdam zo’n gerenommeerd instituut
als het Erasmus MC binnen de stadsgrenzen heeft.
Ahmed Aboutaleb
Burgemeester van Rotterdam

Een beter idee: meer privacy
met eenpersoons patiëntenkamers
In het nieuwe Erasmus MC zijn straks enkel nog eenpersoons patiëntenkamers. Dat zorgt voor meer comfort en privacy.
Ook krijgen patiënten meer regie over hun verblijf in het Erasmus MC.
Meer privacy
In een kamer voor u alleen wordt u nooit
meer uit uw slaap gehouden door een
buurman of -vrouw. U kiest zelf of u uw
deur open of dicht wilt hebben. Zo rust u
beter uit. Dat is goed voor uw herstel.
Daar komt bij dat bacteriën en virussen
zich minder snel verspreiden, waardoor
de kans op infecties wordt teruggebracht. Een kamer voor uzelf betekent
ook dat uw naaste -in overleg met de
zorg- bij u kan blijven slapen op de
bedbank. En dat u vanuit uw bed in alle
rust met uw arts of verpleegkundige
kunt praten en uw vragen kunt stellen.
U beschikt ook over een eigen badkamer.

Genoeg gezelschap

behoefte aan gezelschap? We hebben
de bezoektijden voor familie en vrienden
verruimd. Ze zijn nu welkom van 11.00
tot 21.00 uur, als uw zorg dat toelaat.
Daarnaast kunt u andere patiënten
ontmoeten in de gezellige lounge of in
de nieuwe daktuinen.

Baas over uw verblijf
In de nieuwe patiëntenkamers hebt u
meer zeggenschap over uw verblijf.
Zo kunt u de temperatuur zelf regelen.
En bepaalt u zelf wanneer u tv kijkt, en of
het raam open of dicht moet. Eet u liever
om acht uur in plaats van om vijf uur?
U kunt zelf bepalen wanneer uw eten
gebracht wordt. U bent als het ware de
regisseur van uw eigen verblijf.

Keihard lachen om je eigen grappen,
daar heeft niemand last van

Meer privacy betekent niet dat u bang
hoeft te zijn om alleen te zijn. Hebt u

2013

Ingebruikname eerste bouwdeel

2016

Eerste etages vervroegd opgeleverd

2018

Voorbereiden op verhuizing

10 Mei
Verhuizing
poliklinieken

6 September
Officiële
opening

2018
2012

• O
 plevering Museumpark Paviljoen
• O
 plevering Onderwijscentrum

2014

• Plein en Passage open voor publiek
• Spoedeisende Hulp in gebruik genomen

2017

Oplevering nieuwbouw

12 Februari
Ingebruikname
radiologie
en radiotherapie

18 Mei
Verhuizing en ingebruikname
nieuwe ziekenhuis
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De eerste patiënten in
het nieuwe ziekenhuis
Sommige onderdelen van het ziekenhuis verhuisden
eerder dan andere. Zo kun je al een aantal weken in de
nieuwbouw terecht voor radiologie en radiotherapie.
Esther van Ravens en Pieter Venema waren er de eerste
patiënten. Hoe ervaarden zij het nieuwe Erasmus MC?
Blauwe lucht
Esther van Ravens, 36 jaar en afkomstig
uit Capelle aan den IJssel, kwam voor

haar jaarlijkse MRI-onderzoek.
“Het nieuwe toestel maakt andere
geluiden, wat hogere tonen. Maar het
ligt lekker zacht en de kamer is erg
mooi. Het nieuwe plafond toont een
fraaie blauwe lucht met bloesem, en ik
kan mij voorstellen dat dit wat afleiding
biedt tijdens het onderzoek. Behalve als
je, zoals ik, op je buik moet liggen.
Dan zie je het niet!”

Veel licht

Esther van Ravens in de MRI-scanner

Ook Pieter Venema, 68 jaar uit Schiedam, is onder de indruk van het nieuwe
Erasmus MC. Hij wordt als allereerste
patiënt ontvangen bij radiotherapie en
krijgt vóór zijn behandeling een korte
rondleiding. “Als gepensioneerd
bouwkundige kan ik dit wel waarderen.
Zoveel licht! Dat is een enorme verbete-

“Ik ben vanaf 2011 betrokken bij het
ontwerp van het nieuwe operatiekamercomplex. Nu het er staat ben ik er
supertrots op! Iedere operatiekamer
heeft daglicht. De uitslaapkamer ligt
binnen het complex en ook patiënten die
een nachtje extra bij anesthesiologie
moeten blijven, worden op dezelfde
etage opgevangen. Dat is veel praktischer. Dat we zo dicht bij elkaar zitten,
heeft ook invloed op onze werkprocessen en gewoonten. We brengen toch
allemaal een beetje onze eigen cultuur
mee... Sommige collega’s zien hierin
nieuwe kansen en anderen vinden dat
best spannend. Dat begrijp ik wel, maar
het komt zeker goed.”

Een feestelijk welkom voor Pieter Venema

ring ten opzichte van de bunkers in de
vroegere Daniel den Hoed Kliniek. En
dat de behandeling door de nieuwe
apparatuur maar vijf minuten duurt in
plaats van een kwartier is natuurlijk
mooi meegenomen!”

Jeanne Bezstarosti - van Eeden
Afdelingshoofd OK en Dagbehandeling

Een leeg gebouw
Dat zij nog in een verder ‘leeg’ gebouw
werden behandeld heeft de eerste
patiënten niet gestoord. Esther: “De
weg stond duidelijk aangegeven en het
ziet er allemaal supermooi uit. Bovendien staat er ook altijd iemand klaar om
je te helpen.” “Nee hoor”, geeft ook
Pieter aan. “Natuurlijk grapte mijn
vrouw wel even ‘ik hoop dat alles goed
is getest’, maar dat is allemaal uitgelegd, en ik ben uiterst vriendelijk
ontvangen”.

Daniel den Hoed verhuist mee
Erasmus MC-Daniel den Hoed, onderdeel van het toonaangevend Erasmus MC Kanker Instituut, verhuist mee naar ons nieuwe
gebouw. Van Rotterdam-Zuid naar het centrum. In 2020 verhuist ook het Familiehuis Daniel den Hoed naar het hart van de stad.
Alle zorg op één locatie
Erasmus MC-Daniel den Hoed verlaat de
locatie aan de Groene Hilledijk en neemt
half mei ook zijn intrek in het nieuwe
ziekenhuis. Alle zorgprofessionals van
het Erasmus MC Kanker Instituut werken
dan onder één dak. Zo kunnen zij nog
nauwer met elkaar samenwerken. Alle
kennis en zorg van de vertrouwde teams
zit bij elkaar. Ook hebben alle artsen
toegang tot de beste en modernste
apparatuur. Zo maakt Erasmus MC-
Daniel den Hoed een volgende stap in
de topzorg aan patiënten met kanker.

Alle dokters
onder één dak

Familiehuis verhuist later
In het Familiehuis Daniel den Hoed
logeren familieleden van kankerpatiënten. Zo zijn zij in een moeilijke tijd
dichtbij hun naasten. Op loopafstand

van het nieuwe Erasmus MC komt een
nieuw, uitgebreider Familiehuis. Als dat
gebouw klaar is, is er plaats voor twee
keer zoveel gasten. Medio 2020 is het
zover. Tot die tijd blijft het huidige
Familiehuis op Rotterdam-Zuid in
gebruik. Voor de gasten rijdt er een
pendelbusje op en neer naar het nieuwe
Erasmus MC.

Wat gebeurt er met het gebouw
op Rotterdam-Zuid?
Dat ligt op dit moment nog niet vast. De
gesprekken over de toekomstige
bestemming worden gevoerd met de
gemeente Rotterdam en een projectontwikkelaar.
Het lege pand zal in ieder geval tot het
voorjaar van 2019 afgesloten zijn en
voorzien van beveiliging.

HET NIEUWE ERASMUS MC IN CIJFERS

29

15.000 m2

2500 km

Operatiekamers

Laboratoria

Databekabeling

Vorig jaar opereerden wij bijna 60.000 uur

Met de nieuwste apparatuur voor nog
betere diagnostiek

Genoeg om een kabel te leggen tussen
Rotterdam en Moskou
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Duna is bij ons
In de Passage ontmoet u Duna, een meesterwerk
van de Spaanse kunstenaar Jaume Plensa. Het meisje
is 7 meter hoog, weegt 8 ton en is gemaakt van
gietijzer – maar ze oogt lief en zacht. Wat zegt de meester
er zelf over?
Uw beelden staan vaak op drukke plekken in miljoenensteden.
Hoe vindt u het dat Duna in een ziekenhuis staat?

Duna, 2014. Collection Erasmus MC, Rotterdam

Jaume Plensa: “Het is een erg ongebruikelijk plaats voor mij, maar ik vind het
geweldig. Ik tracht voor de ziel te zorgen en ik vind het fijn dat er ook iemand
voor het lichaam zorgt. Duna is gebaseerd op die dialoog tussen lichaam en geest.
Mijn speciale bedoeling is om dit beeld als een soort spiegel aan te bieden, waarin
iedereen zich kan spiegelen. Om je te proberen voor te stellen hoeveel mooie
dingen we binnenin ons houden.
Het ziekenhuis is een openbaar gebied, een plaats waar je kunt nadenken over de
mensheid en de maatschappij. Sommige mensen lijden en sommigen hebben het
geluk te weten dat alles slechts een vervelend moment was. Maar dat is het leven,
en waarschijnlijk is dat de kracht van het leven. Een plaats waar je het leven ten volle
ervaart. Ik hoop dat mensen bij Duna zullen samenkomen om te zitten en ervan
genieten. Mijn beelden zijn ervoor om gekoesterd en aangeraakt te worden.”

Kom Duna bekijken
Iedereen kan Duna komen bekijken. Voor bezoekers van de Kunsthal, museum
Boijmans Van Beuningen en het Architectuur Instituut is Duna een goede reden
om ook even langs het nieuwe Erasmus MC te lopen.

Een beter idee: meer regie met Mijn Erasmus MC
Iedere dag kijken zo’n 900 patiënten in Mijn Erasmus MC, hun online medisch dossier. Eén van hen is de 57-jarige Cor
Schenkenberg uit het Brabantse Ossendrecht. “Zo houd je de regie over je ziekte en behandeling een beetje in eigen hand.”
U checkt uw eigen bloeduitslagen?
Schenkenberg: “Ik ben in het Erasmus
MC onder behandeling voor chronische
myeloïde leukemie, een vorm van
bloedkanker. Daarvoor moet ik mijn
bloed vaak laten controleren. De bloed
uitslagen kan ik teruglezen in Mijn
Erasmus MC. Dat scheelt mij een boel
spanning. Vroeger moest ik soms wel 10

dagen wachten op de uitslag. Ik zat de
hele dag naast de telefoon tot de arts mij
belde. Nu kan ik de uitslagen zelf online
bekijken zodra ze bekend zijn. Dat vind
ik fijn. Ik ben al langer met deze ziekte
bekend, dus ik weet wanneer de bloedwaarden goed zijn en wanneer niet. Mijn
arts en ik hebben daarom afgesproken
dat zij mij niet meer belt bij goede

uitslagen. Alleen bij sterk afwijkende
waarden neemt zij contact op. We zijn
hier allebei tevreden mee, en zo houdt zij
meer tijd over voor andere patiënten.”

Wat doet u nog meer met Mijn
Erasmus MC?
“Ik kijk er ook mijn afspraken in na en ik
lees er de brieven die mijn specialist naar
mijn huisarts stuurt. Ook de communicatie tussen mijn specialist in het Erasmus
MC en mijn specialist elders kan ik inzien.
Het portaal is gemakkelijk in gebruik,
ik bezoek het haast iedere twee weken.
Doordat ik ook in mijn uitslagen kan
terugkijken ontdekte ik dat ik steeds in
dezelfde periode van het jaar een
verkoudheid of griep kreeg. Ik gebruik
het dus ook als naslagwerk.”

“Nu kan ik de
uitslagen zelf
online bekijken”

Gebruikt u uw portaal alleen thuis?
“Nee. Ik word ook voor mijn hart behandeld in het Amphia ziekenhuis in Breda.
Als er vragen zijn waar de cardioloog
daar graag antwoord op wil hebben, kan
ik ter plekke inloggen op Mijn Erasmus
MC en bepaalde bloeduitslagen direct
aan hem laten zien.”

Beeldbellen
Over enige tijd is het mogelijk om binnen
Mijn Erasmus MC te beeldbellen met de
specialist. Schenkenberg is hier enthou-

siast over. Hij hoeft dan niet meer uren te
reizen voor een gesprek in het Erasmus
MC. Straks kan hij in een videoconsult
overleggen met zijn specialist. “Mijn
Erasmus MC bespaart mij tijd, waardoor
ik een aantal uur per maand weer meer
mens kan zijn dan patiënt.” Het videoconsult start als proef en zal nog niet
direct voor iedereen beschikbaar zijn.
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Ambitieus plan voor
een vernieuwd Sophia
Kinderziekenhuis
Nederlands oudste en grootste kinderziekenhuis is toe
aan een renovatie. In 2021 start de verbouwing van
het kinderziekenhuis op de huidige locatie. De verwachting
is dat dit traject zo’n 6 jaar gaat duren.

Per raceauto naar
de OK? Dat vinden
wij heel normaal

Wat verandert er nu?
Het Erasmus MC-Sophia blijft op de huidige locatie zitten. Maar een paar dingen
veranderen wel. Zo zijn kinderen ouder dan 10 jaar voor een scopie welkom in
het nieuwe Erasmus MC endoscopiecentrum. Het kinderziekenhuis gaat ook werken
met het nieuwe aanmeldproces en de vernieuwde bewegwijzering.

Wat verandert nooit?
Dat een kind bij ons altijd ook echt kind kan zijn, en dat er volop ruimte is voor afleiding
en plezier.

Wat vindt ú een beter idee?
Ook nu het nieuwe Erasmus MC in gebruik is genomen, gaan we door met
vernieuwen. Van welk idee moeten we volgens u het eerst werk maken?

1

Consulten met je
zorgverlener
terugluisteren in je
online medisch
dossier

2

Beeldbellen:
videoconsult
met je zorgverlener

Wij filteren ons afval
voor schoner water

3

Automatisch naar
een vrije parkeerplaats met een
parkeergeleidingssysteem

Geef uw voorkeur aan op www.erasmusmc.nl/verhuizing
Als u stemt, maakt u automatisch kans op een verrassingspakket van de
winkeliers van het Erasmus MC of op een tribunekaart voor de feestelijke
officiële opening van het nieuwe Erasmus MC op 6 september aanstaande.
Meedoen kan tot 25 mei.

MEDEWERKERS AAN HET WOORD

Een beter idee: een
duurzaam ziekenhuis
We werken hard aan een gezonde samenleving. Én we
streven naar een gezond milieu. Het nieuwe Erasmus MC
hebben we daarom zo duurzaam mogelijk ingericht.
Een duurzaam bouwwerk
Al tijdens het ontwerp van ons nieuwe ziekenhuis stond duurzaamheid voorop.
Zo kan het gebouw zeker honderd jaar mee. Zelfs als we het in de toekomst
anders willen gaan gebruiken. De vloeren zijn bijvoorbeeld op zo’n manier
gemaakt dat we probleemloos nieuwe leidingen kunnen aanleggen.

Vele duurzame maatregelen

“De grote keuken op de centrumlocatie
gaat sluiten en we verhuizen naar
afdelingskeukens in de nieuwbouw.
Dit zorgt voor echte verbeteringen
voor de patiënt. Zij kunnen straks
kiezen uit negen verschillende maal
tijden. Ook kunnen ze zelf bepalen
wanneer ze willen eten.”

“In 25 jaar heb ik al veel veranderingen
meegemaakt. Met elke verandering
proberen we het voor de patiënt beter
te maken. Als ik door het nieuwe
Erasmus MC loop voel ik mij erg trots
hier te mogen werken. Je ziet in alles
dat de patiënt centraal staat.”

Floris Mellegers
kok

Edgar Plemper van Balen
kok

Ook in het gebouw namen we tal van maatregelen om het milieu zo min mogelijk
te belasten. Warmte van apparaten wordt zoveel mogelijk opnieuw gebruikt.
Dat scheelt veel energie. Slimme lampen gaan automatisch uit als er niemand in
een ruimte is. Op de herentoiletten staan waterloze urinoirs. En we hebben een
eigen afvalverwerkingsinstallatie die biologisch afbreekbare middelen recyclet.
Dit zogenaamde Pharmafilter kan onder meer overweg met servies, vazen en po’s
van natuurlijk materiaal of bioplastic.

We recyclen zelf
Het recyclen van afval gebeurt onderin het nieuwe ziekenhuis. Dit is goed voor
het milieu: het afval hoeft immers niet naar een andere plek te worden afgevoerd.
Het is ook veiliger, want mogelijk besmet en soms gevaarlijk ziekenhuisafval
wordt direct verwerkt. Zonder dat er mensenhanden aan te pas komen.
Chemische stoffen, zoals medicijnen, filteren we uit het water, voordat we dit via
het riool afvoeren. Het gezuiverde water is al bijna van drinkwaterkwaliteit!
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Nog meer betere ideeën
van het nieuwe Erasmus MC

Altijd iets te
doen tijdens
het wachten
Tijdens het wachten
even winkelen, koffie
drinken of gewoon
lekker zitten. Het kan
op het Plein, in onze
Passage en Arcade.

Meer daglicht geeft
je meer energie
Veel daglicht op alle etages
helpt om stress te verminderen
en je herstel en verblijf zo
prettig mogelijk te maken.

Eten dat
je zelf kiest
smaakt
beter
In het nieuwe
Erasmus MC
kies je zelf wat,
waar en
wanneer je eet.

Van bezoekuren
naar bezoek
wanneer je wilt
Je bezoek is welkom
tussen 11.00 en 21.00 uur.
En het is steeds vaker
mogelijk dat er iemand
bij je blijft overnachten.

Meer comfort maakt je
behandeling wat minder zwaar

De beste behandeling
kies je samen

We brachten verschillende dagbehandelingen
samenop één etage. We hebben er ruime en lichte
lounges met een fraai uitzicht op de stad.

Als je dat wenst beslis je mee over bijvoorbeeld
de voor jou beste behandeling. Samen met je hele
zorgteam én de mensen die dichtbij je staan.
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Een beter idee: een
healing environment
Als u in het ziekenhuis moet zijn, is dat al stressvol
genoeg. Daarom doen we er alles aan om dat verblijf zo
prettig mogelijk te maken. Hoe comfortabeler u zich
voelt, hoe beter dit is voor uw herstel. Het nieuwe
ziekenhuis is ontworpen als een zogenaamde ‘healing
environment’: een prettige, gezonde en veilige omgeving
die bijdraagt aan het herstelproces.

Van grijze
muren
naar groene
daktuinen

Meer regie over
je verblijf met de
patiëntentablet

Een beter idee:
je eigen tablet
Verblijft u als patiënt bij ons in het nieuwe Erasmus MC?
Dan krijgt u tijdens uw opname een tablet van ons te leen.
Alle informatie bij elkaar

We laten de zon binnen
Er zijn wetenschappelijke aanwijzingen dat daglicht bijdraagt aan het welzijn van
patiënten. Daarom krijgt de zon ruim baan in het nieuwe Erasmus MC. In alle
ruimten is veel natuurlijk licht. Van Passage tot aan polikliniekstraten, van
patiëntenkamers tot in de operatiekamers: overal ziet u daglicht. Dat is niet alleen
prettig voor u, maar ook voor onze medewerkers. In een fijne werkomgeving
voelt immers iedereen zich meer op zijn gemak.

Een rustgevende sfeer
De sfeer en beleving in een gebouw worden bepaald door zaken als materiaalen kleurgebruik, verlichting en temperatuur. In het nieuwe Erasmus MC dragen ze
bij aan een rustgevende sfeer. Mooie illustraties sieren de wanden van behandel
ruimtes. Hout, stof en andere natuurlijke materialen zorgen voor een vriendelijke
uitstraling. Geluiddempende plafonds verminderen de prikkels voor ernstig
zieke patiënten.

Makkelijk je weg vinden
Het scheelt veel stress als je niet naar de weg hoeft te zoeken. Daarom hebben
we gezorgd voor duidelijke bewegwijzering. Die heeft een logische opbouw.
Na binnenkomst via één van de acht ingangen, vindt u uw weg aan de hand van
een gebouwcode, een etagenummer en een bestemming. En lukt het toch even
niet? Dan staan er overal vrijwilligers klaar om te helpen.

Met de tablet kunt u onder andere de belangrijkste gegevens uit uw patiënten
dossier inzien en relevante informatie over uw verblijf in het ziekenhuis nalezen.
U kunt vierentwintig uur per dag inloggen op Mijn Erasmus MC, uw uitslagen
bekijken, of nog eens teruglezen wat er met de arts besproken is. U heeft daarbij
wel uw mobiele telefoon nodig, want veilig inloggen gaat met uw DigiD en
aanvullende sms-controle. En wilt u zich voorbereiden op een komend onderzoek? Op uw tablet vindt u onze website met patiënteninformatie.

Alles naar uw wensen
Schijnt de zon in uw gezicht? Met uw tablet doet u de zonwering omlaag. Daar
hoeft u uw bed niet meer voor uit. Is het wat frisjes? U past zo de temperatuur
aan. Ook uw maaltijd uitkiezen doet u gemakkelijk via de tablet. U krijgt elke dag
enkele maaltijdopties te zien, waaruit u kunt kiezen. Uiteraard helemaal afgestemd
op uw dieet. U kiest niet alleen wát u wilt eten, maar ook waar en wanneer. Met de
tablet past u uw verblijf dus helemaal aan naar uw eigen wensen. Wel zo prettig.

Service van een facilitair zorgmedewerker
Met uw tablet kunt u ook een serviceoproep doen. Bijvoorbeeld als u een extra
kussen of een deken wilt of een glaasje water. De facilitair zorgmedewerker
ontvangt uw vraag en komt u brengen wat u wenst. U hoeft de verpleging hier
niet voor te storen. Mocht u de verpleegkundige willen spreken, dan maakt u
gebruik van de bekende patiëntenbel naast uw bed. Of van uw alarm-armbandje.
Met dit armbandje kunt u overal op de etage de verpleegkundige oproepen.
Zo hebt u meer bewegingsvrijheid.

Onbruikbaar buiten onze deuren
De tablets zijn technisch zo ingesteld dat zij buiten ons ziekenhuis volledig
waardeloos zijn. Het ‘meenemen’ van een tablet is zinloos en loont niet. Zij werken
eenvoudigweg niet meer zodra ze de deuren van het Erasmus MC passeren.

Een ziekenhuis met groene vingers
Een groene omgeving heeft een bewezen positief effect op het herstel van
patiënten. Daarom vindt u zowel in als rondom het ziekenhuis veel bomen en planten. In de publieke ruimten en de atria kozen we voor bamboe en andere exotische
beplanting. Deze planten kunnen goed tegen temperatuurverschillen en gedijen
hier goed. Op de 8e etage zijn twee riante daktuinen aangelegd. Met 3.000 m2 zijn
dit de grootste tuinen van Nederland op deze hoogte. Hier vindt u achtendertig
appel- en perenbomen, en heeft u bovendien een prachtig uitzicht over de stad.
Zo ontsnapt u eventjes helemaal uit de medische omgeving.

Nieuw adres

COLOFON

Bezoekadres
Erasmus MC
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam
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Bereikbaarheid
Actuele informatie over verkeer en OV vindt u op
www.erasmusmc.nl/bereikbaarheid.
De nieuwe telefoonnummers van de poliklinieken vindt u op
www.erasmusmc.nl/verhuizing.

