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Vanuit de Directiekeet
Wij sluiten met deze tiende nieuwsbrief een enerverend
bouwjaar af. Het jaar waarin het nieuwe Reinier gestalte
kreeg. Voor wie de webcam beelden heeft gemist. En voor wie
nog eens wil terugzien wat er in 9 maanden bouwen in 2013 is
gepresteerd, verwijs ik graag naar de link elders in deze brief.
Wij hebben namelijk een filmpje laten maken, dat u in 90
seconden 9 maanden laat zien. Laat u verrassen!
Verder berichten wij u over de werkgroepen die achter de
schermen de noodzakelijke voorbereidingen treffen voor het
nieuwe ziekenhuis. Onder andere over het nieuwe werken
op de verpleegafdelingen, maar ook over de facilitaire
voorzieningen.
Ook 2014 wordt weer een vol jaar; eind 2014 moet de afbouw
voor 90% gereed zijn. De buitengevels zijn al veel eerder
afgerond. Het glas zit er al bijna in. De gevelbekleding, die het
gebouw zijn karakteristieke kleur en uitstraling geeft, vordert
gestaag. Begin volgend jaar start ook de montage van de
loopbruggen tussen de gebouwdelen, die samen de centrale
as (‘Aorta’) vormen.

Kortom, er wacht ons nog een mooie uitdaging tot aan de
oplevering voorjaar 2015.
Voordat het zover is, zal het van 23 december tot 3 januari a.s.
stil zijn op de bouwplaats. Traditioneel ligt de bouw dan twee
weken stil en geniet iedereen van een welverdiende vakantie.
Namens het gehele bouwteam wens ik u goede feestdagen en
een gezond 2014!

Cees van der Zande, projectdirecteur Nieuwbouw.

De geboorte van de ruwbouw Reinier de Graaf
Aan de Reinier de Graafweg is binnen een jaar een nieuw
ziekenhuis verrezen. De buitenkant van het nieuwe Reinier
verwijst qua gevelopbouw met materialen en kleurnuancen
naar de Delftse grachtenpanden en de hoogbouw uit de
jaren zestig rondom de bouwlocatie. In een film van slechts
anderhalve minuut kunt u de bouwwerkzaamheden van
fundering tot hoogste punt, gedurende slechts 9 maanden,
zien.
De verwachting is dat in het voorjaar van 2015 het gebouw
wordt opgeleverd . Meer informatie kunt u vinden op
www.reinierdegraaf.nl >Algemeen> Nieuwbouw.

http://youtu.be/7YL1W4dtfQA
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Voorbereidend werk
De bouwwerkzaamheden gaan gestaag door en u kunt reeds
een prachtig gebouw zien. Najaar 2015 gaan we verhuizen.
Natuurlijk moet dit goed voorbereid worden. We stappen
over op een andere werkwijze waarbij we de patiënt en
haar bezoekers centraal blijven stellen. Binnen Reinier zijn
projectteams bezig om al die veranderingen en verhuizing
voor te bereiden. Deze projectgroepen zijn gesplitst in een
facilitaire- en een zorgonderverdeling. Hierbij kunt u denken
aan een inventarisatie van medische en ict-inventaris,
faciliteiten voor patiënten en bezoekers, beveiliging, toegangsen parkeerbeheer, horecavoorzieningen en de verhuizing.
Daarnaast zijn er nog werkgroepen harmonicamodel
verpleegafdeling (waarover u in deze nieuwsbrief meer kunt
lezen), multifunctioneel spreekuurcentrum (de poliklinieken
nieuwe stijl, waarover wij eerder berichtten) en flexibele

werkplekken. Het ontwerp van ons nieuwe ziekenhuis
vraagt om een nieuwe werkwijze en goed geoutilleerde
werkomgeving. Ook de komende maanden houden we u op
de hoogte van de ontwikkelingen binnen de werkgroepen.
Lees verder: www.reinierdegraaf.nl

Nog meer faciliteiten in de nieuwbouw
Enige tijd geleden konden we u trots melden dat in het
nieuwe Reinier de Graaf Gasthuis een bezoekersrestaurant,
espressobar en gift shop worden gerealiseerd, prachtige
concepten, met voor ieder wat wils.
Een nieuw gastvrij Reinier gaat volgens Robbert Jan van der
Ent Braat, manager Facilitair Bedrijf, veel verder, dit is ook
nodig om in 2016 een “5 sterren gastvrijheid” te bereiken.
Naast de faciliteiten annex de centrale hal, biedt Reinier
patiënten en bezoekers in de kliniek en polikliniek ook
uitgebreide zorgondersteuning. Lees verder...

Flexibele zorg in een harmonicamodel
Een mooi geheel wordt het nieuwe Reinier de Graaf
met multifunctionele spreekuren en verpleegafdelingen
die meebewegen met de zorgvraag. Flexibiliteit is
het sleutelwoord. Aan het woord is Colette van Driel,
centrummanager en nauw betrokken bij de nieuwbouw.
“Door een soepele organisatie willen we patiënten de best
mogelijke zorg bieden”.
Een kortere opnameduur, meer dagverpleging en poliklinische
behandelingen zijn trends in de gezondheidszorg. Deze
ontwikkelingen vragen van een ziekenhuis flexibiliteit. Het
nieuwe Reinier de Graaf Gasthuis speelt hier in de nieuwbouw
op in. Lees verder...
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