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huisvesting

Van concept naar 
praktijk 

potentiële flexibiliteit nog maar ten dele benut. 

Dit komt onder andere doordat de druk op de 

beschikbare capaciteit niet dermate hoog is, dat 

het de gebruikers noodzaakt tot het maximaal 

benutten van de beschikbare ruimte. Bovendien 

stuurt het management niet actief op efficiënter 

ruimtegebruik. In sommige andere ziekenhuizen 

gebeurt dit wel, bijvoorbeeld door de huisvesting 

door te belasten naar de gebruiker of weinig ge-

bruikte ruimten aan een ander toe te wijzen. Hier 

liggen nog mogelijkheden tot verdere optimalisa-

tie van het ruimtegebruik.

heroverWeging kenniscentruM op 
afstanD 
Vanuit de gedachte om patiëntgebonden en niet-

patiëntgebonden activiteiten fysiek te scheiden 

en daarmee de bijbehorende huisvesting flexi-

beler te kunnen inzetten, is in het JBZ een ken-

niscentrum met werkplekken gerealiseerd. In de 

praktijk blijkt echter dat er door de zorgprofes-

sionals maar beperkt van dit kenniscentrum ge-

bruik wordt gemaakt.

Dit komt onder andere doordat er op dit mo-

ment voldoende ruimte beschikbaar is in het 

spreekuurcentrum. Mogelijk komt het kennis-

centrum in een ander daglicht te staan wanneer 

het aantal spreekuren in de toekomst toeneemt. 

Maar ook veranderende werkwijzen geven aan-

leiding tot heroverweging van dit concept. Door-

dat bijvoorbeeld de administratietijd sinds de 

invoering van het EPD meer over de dag wordt 

verspreid, is de wenselijkheid om daarvoor een 

D
it was ook het vertrekpunt voor de 

nieuwe poliklinieken van het Jeroen 

Bosch Ziekenhuis (JBZ), die sinds 2011 

in gebruik zijn. Ruim 10 jaar na aanvang van de 

planontwikkeling maken we samen de balans op. 

Hoe functioneert dit polikliniekconcept in de 

praktijk en wat kunnen we leren van het ruimte-

gebruik op de poliklinieken in het JBZ?

flexibiliteit Door stanDaarDisatie 
De poliklinieken zijn opgezet volgens een concept 

van ruimtelijke standaardisatie. De flexibiliteit en 

toekomstbestendigheid van dit concept heeft zich 

al vóór de realisatie van de nieuwbouw bewezen 

toen een optimalisatie in de polikliniekcapaci-

teit is doorgevoerd, wat heeft geresulteerd in het 

schrappen van een bouwdeel. De standaardopzet 

maakt het mogelijk de specialismen te herverde-

len zonder dat ingrijpende aanpassingen in het 

ontwerp nodig zijn.

Het gebruik van de standaard spreek-/onderzoek-

kamers verschilt per specialisme en individuele 

arts. Waar de één zich ogenschijnlijk moeiteloos 

de nieuwe werkwijze met niet-persoonsgebon-

den spreek-/onderzoekkamers eigen heeft ge-

maakt, heeft de ander zich toch min of meer een 

kamer toegeëigend. Dit sluit overigens niet uit dat 

bij afwezigheid van de ‘hoofdgebruiker’ de kamer 

door anderen wordt gebruikt.

De standaard opzet van de poliklinieken leidt dus 

inderdaad tot flexibel ruimtegebruik, al wordt de 

de WerkProceSSen in de zorg 

zijn voloP in BeWeging. een 

goede huiSveSting geeft oP 

PASSende Wijze ruimte AAn 

deze verAnderende 

ProceSSen en Biedt de 

mogelijkheid om het 

ruimtegeBruik SteedS te 

oPtimAliSeren.

evaluatie huisvestingsconcept poliklinieken jeroen bosch Ziekenhuis



FMT Gezondheidszorg 17

likliniekgebied. Idealiter worden de werkplekken 

ingepast in de standaardopzet van de spreek-/on-

derzoekkamers, zodat deze ruimten voor zowel 

patiëntgebonden als niet-patiëntgebonden werk-

zaamheden kunnen worden ingezet. De flexi-

biliteit van de huisvesting blijft op deze manier 

geborgd. Overigens worden niet alle activiteiten 

strikt noodzakelijk op de polikliniek uitgevoerd. 

Een callcenter of grote overlegruimte kan elders 

worden gesitueerd, zodat deze ruimten door ver-

schillende specialismen en voor verschillende 

doeleinden gebruikt kunnen worden.

processen ronDoM het spreekuur: 
van papier naar ict
De werkprocessen rondom ontvangst en af-

wikkeling van het spreekuur en bijbehorend 

ruimtegebruik zijn volop in ontwikkeling. De 

ontwikkeling en implementatie van nieuwe ICT-

toepassingen is hierin een belangrijke vertragen-

de dan wel katalyserende factor. Dit herkent u 

wellicht uit uw eigen organisatie.

Op basis van nieuwe werkwijzen, ondersteund 

door ICT, is in de nieuwbouw uitgegaan van een 

hen toch juist een primaire drijfveer is om in een 

ziekenhuis te werken. Al met al staat het kennis-

centrum tijdens kantooruren voor een groot deel 

leeg. Arts-assistenten (AIOS) maken overigens 

wel gebruik van het kenniscentrum en een deel 

van de - oorspronkelijk voor medisch specialist 

bedoelde - flexplekken wordt nu gebruikt door 

stafmedewerkers. 

Voorgaande leidt tot een andere visie op het 

scheiden van patiëntgebonden en niet-patiënt-

gebonden activiteiten, waarbij de werkplekken 

van specialisten worden opgenomen in het po-

werkplek in het kenniscentrum op te zoeken af-

genomen. De werkplekken in het kenniscentrum 

zijn vormgegeven in een open setting. Mensen 

hebben erg moeten wennen aan de afleiding en 

geluidsoverlast die hiermee gepaard kan gaan. 

Ook belemmert de fysieke afstand tussen spreek-

uurcentrum en kenniscentrum medewerkers om 

snel te kunnen schakelen tussen patiëntgebonden 

en niet-patiëntgebonden activiteiten, wat nade-

lig kan zijn voor de exploitatie. Daarnaast blijkt 

dat de medewerkers in het kenniscentrum min-

der het gevoel hebben deel uit te maken van het 

zorgproces rondom de patiënt, wat voor veel van 

Flexibele opzet
Flexibiliteit is een belangrijk uitgangspunt in het 
ontwerp van de spreekuurafdeling van het JBZ. Daar-
bij is het doel om veranderingen in vraag en aanbod 
als gevolg van productiegroei (of krimp), technolo-
gische ontwikkelingen en veranderende werkproces-
sen op te kunnen vangen. Het gaat daarbij om zowel 
de uitbreidbaarheid als de veranderbaarheid van de 
huisvesting.
Ten behoeve van de uitbreidbaarheid zijn, verspreid 
over de poliklinieken, multifunctionele ruimten opge-
nomen. Het structuurplan is zodanig van opzet dat 
eventuele uitbreiding in de toekomst mogelijk is.
De veranderbaarheid wordt geborgd door een hoge 
mate van ruimtelijke standaardisatie, van zowel 
de ruimten zelf (afmetingen, aansluitingen en in-
richting), als de opzet van de polikliniek als geheel. 
Ruimten zijn bestemd voor het uitvoeren van een ac-
tiviteit en worden niet toegewezen aan één persoon.

Ten tijde van de formulering van de uitgangspunten 
voor de nieuwbouw van het JBZ, ruim 10 jaar gele-
den, was dit een nieuwe manier van denken. Van-
daag de dag is de keuze voor maximale flexibiliteit 
op de polikliniek bijna vanzelfsprekend en wordt 
standaardisatie in steeds verdergaande mate ver-
ankerd in het ontwerp voor nieuwe poliklinieken.
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klaar voor De toekoMst
De ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in 

razend tempo op. Met name op het gebied van 

ICT lijken de mogelijkheden eindeloos. De im-

plementatie van nieuwe ICT-toepassingen en de 

bereidheid en het vermogen van mensen om het 

gedrag hierop aan te passen, zullen bepalend zijn 

voor het tempo waarin de polikliniek verandert. 

Het ruimtegebruik op de poliklinieken van het 

JBZ bewijst de flexibiliteit en toekomstbesten-

digheid van het toegepaste polikliniekconcept. 

De processen rondom het maken van vervolgaf-

spraken zijn nog in ontwikkeling en het gebruik 

van het kenniscentrum leidt weliswaar tot een 

heroverweging van dit concept, maar door de 

flexibiliteit kan de huisvesting op verschillende 

polikliniekconcept zonder fysieke balie. In de 

praktijk bevindt het JBZ zich echter in een over-

gangsfase en wordt er gedeeltelijk nog gewerkt 

met papieren dossiers en traditionele procedures 

rondom vervolgafspraken. Om die reden is als-

nog een fysieke voorziening in het leven geroe-

pen, in de vorm van een werkmeubel in de wacht-

ruimte. Dit meubel voorziet tevens in de behoefte 

aan een duidelijk herkenbare ontvangstlocatie, 

die met het schrappen van de balie was komen 

te vervallen. Het verschilt per specialisme hoeveel 

activiteiten er aan dit meubel plaatsvinden. In 

sommige gevallen lijkt het erop dat de klassieke 

balie is teruggekeerd. In de loop van de tijd zullen 

patiënten echter ook de vervolgafspraken steeds 

vaker zelf gaan maken, aan de digitale systemen 

waar ze nu al terecht kunnen voor wachttijdin-

formatie en aanmelding.

manieren worden ingezet, zonder dat daarvoor 

ingrijpende aanpassingen nodig zijn.

Door het toepassen van flexibele huisvestings-

concepten creëert u voor uw organisatie de mo-

gelijkheid om optimaal op de veranderende zorg-

vraag in te spelen, nu en in de toekomst.  <

huisvesting

Fysieke scheiding front- en backoffice
Om de flexibiliteit van de huisvesting te bevorde-
ren is een scheiding gemaakt tussen ruimten voor 
patiëntgebonden activiteiten en niet-patiëntgebon-
den activiteiten. Voorwaardelijk voor het functio-
neren van dit concept is dat de voorzieningen voor 
de niet-patiëntgebonden activiteiten goed en snel 
bereikbaar elders in het ziekenhuis zijn gesitueerd. 
Daarnaast zijn goed werkende ICT-voorzieningen 
een vereiste.

In het ontwerp voor het JBZ is deze scheiding vorm-
gegeven door middel van een kenniscentrum met 
werkplekken voor specialisten, vergader-. ontmoe-
tings- en onderwijsfaciliteiten. Dit kenniscentrum 
komt tevens tegemoet aan een ander belangrijk uit-
gangspunt: kennisuitwisseling en ontmoeting.

Polikliniek zonder balie
De ambitie van het JBZ is een digitaal ziekenhuis. 
De klassieke balie die veelal functioneert als het 
administratieve centrum van een papieren work-
flow rond statussen, ponsplaatjes en allerhande 
formulieren, heeft plaatsgemaakt voor een mo-
derner concept. Digitale beschikbaarheid van in-
formatie, intelligente planningsprogrammatuur en 
een meer op de klant gerichte benadering van de 
medewerkers moeten de basis vormen voor een ef-
ficiënter en klantvriendelijker afsprakensysteem. 
Patiënten kunnen via digitale systemen zelfstan-
dig, eventueel onder begeleiding van een gast-
vrouw, hun aanmelding en afspraken organiseren.

“Het ontwikkelen en realiseren van flexibele huis-
vestingsconcepten blijft wat mij betreft de grote 
uitdaging bij nieuwbouwplannen in de zorg. Wij 
bouwen voor zeer lange periodes tot wel 40 jaar, 
waarbij wij nu al weten dat de organisatie van 
morgen er anders uitziet dan die van vandaag. Met 
trots constateer ik dat het ontwikkelde polikliniek-
concept in hoge mate toekomstbestendig is. Groei 
en krimp van de polikliniekfuncties zijn in onze 
nieuwbouw uitstekend op te vangen. Mijn stelling 
is: kijk bij huisvestingsvraagstukken kritisch naar 
de omvang, maar bezuinig nooit op flexibiliteit.”

Peter Langenbach, Raad van Bestuur Jeroen Bosch 
Ziekenhuis


