
Terwijl toegewijde medewerkers van Medisch Centrum VieCuri in Venlo dag en nacht zorgen voor hun patiënten, werken 
technisch medewerkers van het ziekenhuis met dezelfde toewijding aan de vernieuwing en instandhouding  
van de technische installaties, samen met Kuijpers. Dat gebeurt vooral achter de schermen - of liever: in de kelder en 
het ketelhuis - maar hun werkzaam heden raken alle disciplines die het ziekenhuis rijk is. 
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Feiten

Volgens Henk van de Loo, OE manager Tech nische Dienst, is 

de realisatie van de nieuwe energiecentrale te vergelijken met 

een open hart-operatie. “Het ziekenhuis móet installatietech-

nische voorzieningen hebben. Anders kunnen we geen zorg 

verlenen. Dat betekent dat dit project omgeven is met voor-

zorgsmaatregelen. Zo hebben we gedurende het project 

steevast noodvoorzieningen bij onze gebouwen staan, zodat 

het ziekenhuis altijd over water, stroom en verwarming beschikt.”  

Tot nu toe merken patiënten en medewerkers niets van alle 

inspanningen. “Dat betekent dat we ons werk goed doen.”

Stroom voor noodgevallen
De bestaande elektro-installaties en stoom- en verwarmings-

ketels naderden een jaar of twee geleden het einde van hun 

levensduur. VieCuri besloot te vernieuwen én te verduurzamen. 

Henk: “We wilden ons installatiepark toekomstbestendig maken 

voor nog eens 25 jaar. Omdat we toch rigoureus aan het ver-

nieuwen sloegen, was dit meteen het moment om lang  

ge koesterde wensen in vervulling te laten gaan.” Het leidde tot 

duurzame en energiezuinige maat regelen, zoals de aanschaf 

van vijf compleet nieuwe stoom- en verwarmingsketels, inclusief 

bijbehorende infrastructuur, het aanpassen van alle lucht- 

behandelingskasten en onderverdeelstations. Naast het  

ziekenhuis kwam een gloednieuw energiegebouw te staan 

voor de wko-installatie en de installatie voor de noodstroom-

aggregaten. 

Vooral de elektriciteitsinstallatie is een huzarenstukje, vindt 

Henk. “Ze bevat een middenspanningsverdeler met een aan-

sluiting van maar liefst 10.000 volt. Dat is nauwelijks meer 

‘midden spanning’ te noemen. We zouden er met gemak een 

compleet dorp van zevenduizend inwoners mee kunnen  

bedienen.” De installatie met vier aggregaten (waarvan twee 

fonkelnieuw) moet VieCuri bij stroomuitval volledig van nood-

stroom voorzien. “Geen veertig of vijftig procent, wat je in veel 

ziekenhuizen ziet, maar honderd procent stroom in alle hoeken 

en gaten. Dat is momenteel uniek in Nederland.”

Comfort en welbevinden
Alle apparatuur is met elkaar verbonden via kilometerslang 

leidingwerk, regelkasten, buizen en kabels. De kelder is één 

grote puzzel. Althans, voor de leek. Want de medewerkers van 

Kuijpers weten er precies de weg in de soms krappe ruimtes. 

Overzicht houden begon al in de ontwerpfase. Pieter van 

Hout, hoofd projecten van Kuijpers: “Er is een bouwteam  

geformeerd, waarin Kuijpers met VieCuri, Sweegers en de Bruijn 

(adviseur) en Cornelissen aannemingsbedrijf het voorlopig  

ontwerp vertaalde naar een bestek, compleet met werkteke-

ningen. We hebben hier te maken met een bestaand gebouw. 

Daar zet je niet ‘even’ een installatie neer. Je moet rekening  

houden met wat er al is en daar laat je je ontwerp dan zo opti-

maal mogelijk bij aansluiten. Dat vraagt om veel creativiteit. 

Die zien we nu terug in bijvoorbeeld het leidingenwerk. Dat 

gaat in gigantische lengtes dwars door muren heen, talloze 

hoeken om en onder andere installaties door.” Samen met een 

specialist heeft het ontwerpteam tijdens de ontwerpfase  

continu gekeken naar de meest passende onderhoudsvrien-

delijke oplossing voor de lange termijn. “Waardevol”, vindt 

Henk. “Dat zijn de experts die weten wat de effecten van  

bepaalde keuzes zijn.” 

Een andere uitdaging was, om technieken te zoeken die aan-

sluiten op de processen in een ziekenhuis. Pieter: “Dit is een 

omgeving waar uitval van systemen direct invloed heeft. 

Daarom zetten we alleen medewerkers in die de taal van de 

gezondheidszorg spreken en weten hoe ze moeten handelen. 

Maar het is ook een omgeving waar innovaties razendsnel 

gaan.” Zo had VieCuri vier jaar geleden geen hartcatheterisatie-

kamers . Henk: “Nu hebben we er twee. Daar moet je met meer 

capaciteit of andere systemen op kunnen anticiperen.” En dan 

heeft hij het nog niet gehad over de patiënt zelf.  “Daar draait 

het uiteindelijk allemaal om. VieCuri besteedt veel aandacht 

aan het welbevinden van patiënten. Zij moeten zich hier veilig 

voelen. De ambiance moet daar dus naar zijn. In beje gening, 

maar ook in comfort, in aangename temperatuur, in verlich-

ting. En ook hier is het weer de techniek die daarbij helpt.” 

Het uur U
Het werktuigbouwkundige deel van de klus is nagenoeg  

geklaard, de elektrotechniek wordt in mei 2015 opgeleverd. 

Dan slaat direct ‘het uur U’ voor het ziekenhuis. Henk: “We  

hebben in mei een grootschalige test gepland om te kijken  

of de noodstroomvoorziening doet wat ze moet doen.  

We schakelen daarvoor heel even de stroom uit in het hele 

ziekenhuis.” Die test wordt nu al voorbereid met een flinke 

stapel draaiboeken. En de teams van VieCuri en Kuijpers?  

Die zijn er al klaar voor!  

Technische open hart-operatie in ziekenhuis 
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