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Nieuwsbrief Samen Bouwen
Een belangrijk speerpunt van Reinier de
Graaf is verbondenheid. Verbonden zijn
met elkaar. Dat geldt niet minder voor
bouwen; ook dat doe je met elkaar.
Teamwork. Het zijn de mensen die het
uiteindelijk moeten waarmaken. Deze
maand vertelt directievoerder Ad van Pelt
over zijn belangrijke bijdrage hierin.
Er zijn nog maar circa 60 werkdagen tot aan de geplande oplevering. De bouwcombinatie
doet er alles aan (ook ’s avonds en op zaterdag) om die deadline waar te maken. Er moet
nog heel wat gebeuren, maar veel onderdelen zijn gelukkig al opleveringsgereed. Zoals
het operatiecomplex op de vierde etage.
U leest in deze 17e nieuwsbrief verder dat de GGZ is vertrokken uit ‘De Gravin’ en dat de
renovatie in volle gang is. Hiermee wordt het mogelijk al in mei volgend jaar het
management en de stafdiensten van de oudbouw naar hun nieuwe werkplek te verhuizen.
U leest ook hoe ruim 2500 ruimtes voorzien gaan worden van raambekleding. Tenslotte
verwijs ik u graag nog naar een nieuwe website die gelinkt is aan
www.reinierdegraaf.nl namelijk www.verhalenuitReinier.nl. Hier kunt u uw herinneringen
aan de oude gebouwen Bethel en Hippolytus (met passende foto) uploaden. De mooiste
verhalen komen in het nieuwe jaar maandelijks in de Delft op Zondag te staan. Maar uw
bijdrage komt sowieso op de genoemde website te staan.
Veel leesplezier en inspiratie!

'Een tien, daar gaan we voor'

Hij kijkt vooruit, houdt continu de vinger aan de
pols en is een soort spin in het web bij de bouw
van het nieuwe Reinier de Graaf: projectmanager
en directievoerder Ad van Pelt. Zijn rol als
intermediair tussen het ziekenhuis en de
bouwcombinatie Hurks-Kuijpers is cruciaal.
Waarom? Hij zorgt ervoor dat de oplevering van
het gebouw volgens de gemaakte afspraken over
prijs, kwaliteit en tijdsduur gebeurt.
Ad van Pelt (adviesbureau Stevens Van Dijck) is
bepaald geen groentje op bouwgebied. Zo begeleidde hij onder meer de nieuwbouw van
Vrouw & Kind bij het Radboud UMC, het Deventer Ziekenhuis en voor de Isala Klinieken
in Zwolle. “Maar dit project is toch wel heel bijzonder. Niet alleen omdat ik dit traject vanaf
het Programma van Eisen echt van A tot Z meemaak. De zorg is enorm betrokken en
geeft zelfs nu nog input. Natuurlijk wordt daar naar geluisterd. Als er vragen vanuit de
zorg zijn, speel ik ze door naar de bouwcombinatie en kijken we samen of we zaken
kunnen inpassen binnen de planning. Zijn er nieuwe zorgontwikkelingen waardoor er een
aanpassing in het gebouw moet komen, dan gebeurt dat ook. Mits zo’n aanpassing van
groot belang is natuurlijk.”
medewerkers.” Lees verder.

Als eerste af en als laatste klaar
'De Volvo onder de
operatiekamers'
Het spiksplinternieuwe OK- complex
met acht operatiekamers is af. Maar het
duurt nog even voor
de eerste patiënt een
operatie ondergaat.
Centrummanager OK
Christa Tigchelaar en
bouwprojectleider
Ronald van Lier vertellen.
Het OK-complex is nu al klaar. Dat is heel snel. Waarom nu al?
Christa Tigchelaar: “De operatiekamers in het nieuwe Reinier de Graaf zijn inderdaad als
eerste af, maar als laatste klaar. Ze zijn klaar om ingericht te worden, maar operaties zijn
nog niet mogelijk. De komende maanden wordt alles uitgebreid getest, zodat we overal op
zijn voorbereid.” Lees verder.

Metamorfose gebouw De Gravin gestart

Maandag 3 november is de verbouwing
van ‘De Gravin’ gestart. Dit gebouw
staat tegenover de nieuwbouw en naast
het laboratoriumgebouw SSDZ.
Jarenlang huurde de GGZ Delfland het
gebouw. Nu maken we het geschikt
gemaakt voor het management en de
stafdiensten van Reinier de Graaf. In
mei 2015 verhuizen zij naar hun nieuwe
onderkomen.
Projectdirecteur nieuwbouw Cees van der
Zande vertelt waarom de ondersteunende
diensten niet in de nieuwbouw komen.
“Ziekenhuisnieuwbouw vierkante meters
zijn duur en we willen iedere vierkante
meter benutten voor de zorg. Daarom
komen het management en de
stafdiensten in het gebouw ‘De Gravin’ tegenover de nieuwbouw in plaats van erin. Ook
de GGZ Delfland kan het geld maar een keer uitgeven. Zij kozen daarom al eerder voor
inperking van hun vastgoed. Zij trekken zich dit najaar terug op hun eigen terrein aan de
St. Jorisweg in Delft.” Lees verder.

Eigen Reinier-stoffen voor bekleding ramen
'Waar patiënten slapen,
moet het echt donker zijn'
Raambekleding kiezen
voor de nieuwbouw:
simpel toch? De
werkelijkheid is anders.
Het nieuwe Reinier de
Graaf telt zo’n 2.500
ruimten en minstens het
dubbele aantal ramen aan
de buitenzijde van het
gebouw. De raambekleding, waarbij veel stoffen nodig zijn, moet passen bij elk
ruimtetype. “In totaal gaat het om ruim 12 kilometer stof”, vertelt facilitair
projectleider Marianca Leeuwenburg enthousiast.
Naast de luxaflex (tussen de dubbele beglazing) als zonwering is in de meeste ruimten
nog aanvullende raambekleding nodig. Wat waar komt, hangt vooral af van wat er in die
ruimte gebeurt. Is het een kamer waar de patiënt ook slaapt, dan moet het echt donker
kunnen worden. Is het een onderzoekkamer? Dan is een gevoel van privacy voor de
patiënt belangrijk. “In de patiëntenkamers komen overgordijnen, in de spreek- en
onderzoekkamers inbetweens en in de familiekamers lichte overgordijnen. We werken
momenteel aan de exacte invulling, maar we zoeken overal naar Reinier-herkenbaarheid

in de stoffen.” Lees verder.

Deel uw herinneringen aan de 'oude' gebouwen
In een ziekenhuis liggen verdriet en
vreugde dicht bij elkaar. Herinneringen
zijn talrijk en divers. De spanning van
een operatie, de blijheid na een
bevalling, de grappende
verpleegkundige, een gedeelde
kerstmaaltijd met ‘vreemden’ op de
kamer. Tienduizenden mensen hebben
de afgelopen bijna 45 jaar in het H- en
B-gebouw van Reinier de Graaf mooie,
ontroerende en bijzondere
herinneringen liggen.
Eind 2015 nemen we afscheid van de
oude gebouwen. De herinneringen blijven
gelukkig behouden. En die willen we graag
bundelen via een speciale website. Vanaf
1 december kunt u op de website verhalenuitreinier.nl uw herinneringen delen. En
uiteraard de verhalen van anderen lezen.
Jaren ‘70
De twee gebouwen die samen Reinier de Graaf vormen zijn elk meer dan veertig jaar
oud. Ze herbergen dus een schat aan gebeurtenissen en ervaringen. Het katholieke SintHippolytus ziekenhuis (huidige H-gebouw) verhuisde in 1970 naar de Reinier de
Graafweg en het protestantse Bethel ziekenhuis (huidige B-gebouw) opende haar
nieuwbouw in 1972. De mooiste verhalen op de website komen in 2015 ook in de Delft op
Zondag te staan.
Deel uw verhaal (bij voorkeur met passende foto) door het te schrijven op
www.verhalenuitReinier.nl. Schroom ook niet vrienden, kennissen of familieleden op te
roepen hun verhaal te delen. Zo krijgen we stap voor stap de kans langzaam afscheid te
nemen van de ‘oude’ ziekenhuisgebouwen B en H.

Nog meer nieuws

Werken bij Reinier de Graaf

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste
nieuws van Reinier de Graaf? Kijk dan op
de homepage van www.reinierdegraaf.nl.
'Ik doe liever iets voor kinderen'
Wereld COPD-dag in Reinier de
Graaf
Opereren in de tropen
Grensverleggende operatietechniek

Wilt u een baan in ons nieuwe ziekenhuis?
Kijk dan op de website voor alle vacatures.
Meld u aan voor de jobalert en ontvang
direct een email als er een nieuwe
vacature wordt gepubliceerd.

Volg Reinier op:
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Wilt u geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen? Meld u hier af.

