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nieuwbouw

Door: pieterse terwel grevink

pieterse terwel grevink:

‘Het gaat om meer 
dan het gebouw 
alleen’

AmphiA betrok pieterse terwel grevink Al in 

2009 bij de plAnnen voor zijn vernieuwbouw. 

mede hierdoor werd een veel bredere visie 

op het project ontwikkeld, mede in het licht 

vAn het verAnderende ziekenhuislAndschAp.

Z
o werd meteen nagedacht over de herontwikkeling van andere 

locaties van Amphia dan alleen Molengracht. Ook kwam de vraag 

aan de orde hoe de financiële positie van het ziekenhuis na het 

bouwproces de mogelijkheid voor investeringen in de toekomst open kan 

laten.

pieterse terwel grevink is al betrokken bij de vernieuwbouwplannen van 

Amphia vanaf het moment dat er een eerste stedenbouwkundige visie lag 

van Urbis bureau voor stadsontwerp. Urbis had hierbij vooral gekeken naar 

hoe op de locatie Molengracht het best concentratienieuwbouw gereali-

seerd kon worden. Bert Jan Grevink, partner bij pieterse terwel grevink, 

zegt: ‘De terechte vraag die op dat moment voorlag was: als dit de steden-

bouwkundige visie is, is het dan ook mogelijk om binnen die visie een 

ziekenhuis te bouwen?

Onze eerste inbreng in dit kader was uitwerken wat de visie achter dat 

nieuwe concentratieziekenhuis moest zijn. Kon het bestaande gebouw nog 

op enige manier gebruikt worden? En hoe konden we het bestaande ge-

bouw samen met een nieuw gebouw tot een geheel smeden? Hier bestond 

geen referentiekader voor en er was geen inhoudelijke filosofie geformu-

leerd om dit te toetsen. Het gaat hierin om meer dan alleen de omvang van 

de huisvesting. Vanuit zijn invalshoek was het logisch dat Urbis van buiten 

naar binnen had gedacht om tot een schetsontwerp te komen, maar wij 

vonden dat we breder moesten kijken: ook naar de omgeving waarin het 

ziekenhuis functioneert en de ontwikkeling in de tijd. Amphia is een van 

de grootste niet-academische ziekenhuizen in ons land en heeft een belang-

rijke positie, maar het ziekenhuislandschap is wel aan verandering onder-

hevig. Je moet je dus afvragen of wat je nu ontwikkelt, over vijf of tien jaar 

nog steeds de logische oplossing is.’

InterventIezIekenhuIs
Die discussie, waarbij inmiddels ook Wiegerinck architecten en Deerns 

raadgevende ingenieurs waren aangesloten, leidde tot het inzicht dat de op 

dat moment voorliggende schets niet optimaal was. De discussie kwam in 
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een versnelling toen bestuurder Olof Suttorp van Amphia aangaf eigenlijk 

een interventieziekenhuis te willen. ‘Dat was het punt waarop wij aan de 

hand van een ansichtkaart van een Italiaanse stad, aangereikt door Suttorp, 

lieten zien welke structuurvisie aan een ontwerp ten grondslag kan liggen’, 

vertelt Grevink. ‘We moesten tot een structuurvisie komen waarin de ver-

schillende speerpunten van Amphia – oncologie, hart/long/vaten en vrouw, 

moeder en kind – de basis vormen. Daarmee lukte het om voor de nieuw-

bouw tot de huidige opzet te komen en ontstond het besef dat we in de 

oudbouw de functies moesten concentreren waarvan we wisten dat die aan 

verandering onderhevig kunnen zijn.’

Om de verdere uitwerking van de plannen in een programma van eisen en 

een ontwerp snel te realiseren, is gebruikgemaakt van de pressure cooker: 

“samen ontwerpen sessies” van maandag tot en met vrijdag met de be-

stuurders en specialisten, maar vooral ook met de eindgebruikers (mede-

werkers en patiënten) die hebben geleid tot een ontwerp waarin op basis 

van de speerpunten de inrichting is uitgewerkt. ‘Heel compacte en efficiën-

te sessies’, vertelt partner Michiel Sitsen, ‘maar ook intensief, want je vraagt 

in zo’n proces veel van mensen. Deze sessies verliepen gelijktijdig met de 

discussies over het technisch ontwerp, en om tijd te besparen hebben we 

die twee processen ook voortdurend aan elkaar gespiegeld.’

‘Zo creëer je snelheid in het proces zonder aan zorgvuldigheid in te boeten’, 

vult Grevink aan. ‘En snelheid was nodig, want Amphia werkte na de fusie 

die het net had doorlopen nog met twee locaties waarop acute zorg werd 

geboden. Uit het oogpunt van kwaliteit en veiligheid is dit onwenselijk en 

bovendien kostbaar. Dit wilde Amphia nadrukkelijk zo kort mogelijk laten 

duren en de parallelliteit in processen hielp daarbij.’

Banken en de gemeente
Tegelijkertijd moest ook naar andere facetten worden gekeken. ‘Ook de 

financiering is een issue’, zegt Grevink, ‘en dat onderwerp kan niet blijven 

liggen totdat de andere discussie afgerond is. De financiering is een proces 

van een jaar of twee waarbij tegenwoordig meerdere commerciële banken 

en andere potentiële financiers betrokken zijn. Dat proces moet logischer-

wijs afgerond zijn voordat de bouw kan starten.’

En ander belangrijk proces dat gelijktijdig met de andere processen ter 

hand genomen moet worden, is de afstemming met de gemeente. ‘Die heb 

je altijd als partner nodig’, vertelt Grevink. ‘Amphia bouwt weliswaar gro-

tendeels op eigen grond, maar er moest ook grond verworven worden en 

de openbare infrastructuur moet ook worden aangepast. De nieuwe par-

keerruimte wordt gerealiseerd op grond die ook verworven moest worden 

van de gemeente. Dit alles vraagt om een zorgvuldige afstemming zowel 

naar inhoud als naar proces.’

En dan was er nog het punt van de herontwikkeling van de andere locaties 

in Breda waar Amphia nog zorg aanbiedt. ‘Daarin zijn de banken en de 

gemeente ook geïnteresseerd’, zegt Grevink. ‘De gesprekken hierover heb-

ben dus ook weer te maken met de financiering en met de timing. Ten 

slotte is er nog de locatie in Oosterhout waarop een visie moest worden 

ontwikkeld. Dat is toch een gemeente van behoorlijke omvang en boven-

dien een belangrijk adherentiegebied voor Amphia.’ 

toekomstBestendIg
‘Hoe belangrijk het is om een bouwproject niet als een losstaande opdracht 

te beschouwen, werd halverwege de voorbereiding duidelijk toen de kre-

dietcrisis zich aandiende’, zegt Grevink. ‘Dat heeft veel invloed gehad op het 

proces, maar omdat we daarin adequaat hebben gestuurd, zijn we er toch 

in geslaagd de structuur voor het ziekenhuis intact te laten. De kern zit in 

hoe dynamisch je omgaat met je voorzieningen. Op vragen van de banken 

en de zorgverzekeraars konden we door de gekozen aanpak altijd de juiste 

antwoorden geven. Door de ziekenhuisactiviteiten die sterk aan verande-

ring onderhevig kunnen zijn te concentreren in de bestaande bouw, creëer 

je een situatie waarin je eventuele forse krimp in het zorgaanbod goed kunt 

opvangen, ook na het voltooien van het bouwproces. Het is in dit tijdsge-

wricht essentieel dat je ruimte voor investeringen in technologie en in je 

processen houdt, nu de ontwikkelingen daarin zo snel gaan. Je business 

case moet je bedrijfsvoering en je financiële structuur optimaal faciliteren. 

Toen we aan dit proces begonnen, had nog niemand het over een PET-scan 

of een hybride OK.’ Sitsen: ‘Nu wordt al gedacht aan een tweede hybride 

OK. De ruimte om daarin te investeren is er nu ook voor Amphia, er ligt 

een toekomstbestendig businessmodel.’  <
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een ontwerp ten grondslag kan liggen.

‘We moesten tot een 
structuurvisie komen 
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