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Introductie Willem-Jan Hanegraaf
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Programmadirecteur Bouw
Vernieuwbouwprogramma Rijnstate: Multidisciplinair programma (Processen,  ICT en 
Medische Techniek, Inhuizing & Inrichting, Bouw). Tranche 1 beslaat circa € 160M.

Strategie & Investeringen

Aansturing Projectbureau Bouw

15 jaar ervaring in complexe (healthcare) vraagstukken, projecten en interim management

linkedin.com/in/willem-jan-hanegraaf



Huidige locaties en zorgprofielen Rijnstate

Locatie Arnhem:

• Hoofdlocatie

• Hoog gespecialiseerde & acute zorg

• Zorg waarvoor kostbare voorzieningen nodig zijn

Locatie Zevenaar:

• Poortfunctie

• Belangrijke toegangspoort voor medisch specialistische zorg dichtbij de inwoners 

van Duiven, Montferland, Rijnwaarden en Zevenaar

• Focus op planbare zorg & ouderenzorg

Locatie Velp:

• Hoofdlocatie voor de specialismen Oogheelkunde, Dermatologie en het Pijncentrum 

• Laboratorium voor medische microbiologie

Locatie Arnhem Zuid:

• Polikliniek Arnhem-Zuid is een toegangspoort voor Rijnstate, dichtbij de inwoners 

van Arnhem-Zuid, Overbetuwe, Lingewaard. 

• Naast de spreekuren voor verschillende specialismen zijn er faciliteiten voor 

radiologie en functieonderzoek en electieve behandelingen 3
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Grootschalig 

vernieuwbouwprogramma

▪ Veranderende omgeving

▪ Veranderende behoefte

▪ Veranderende markt

Rijnstate opgave
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Aanpak bij integrale ontwikkeling
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businesscase

zorgproces

zorgondersteuning

facilitair

ICT en medische 

technologie

huisvesting & 

inrichting

poliklinisch zorgprofiel 

Rijnstate

locatie- en 

huisvestings-

ontwikkeling

roadmap ‘realisatie digitale strategie’

ontwikkeling ICT en (medische) 

technologie
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▪ Locatie Arnhem (100.000 m2 

BVO)

▪ Tranche 1 ca. 40.000 m2 

vernieuwbouw

▪ Hoofdinfrastructuur installaties 

en ICT

▪ Toekomstgerichte oplossingen 

tot 2045

▪ Budget vastgesteld in 2016 

(niet indexeerbaar)

▪ Realisatie met de winkel open 

& productiestijging

Tranche 1 vernieuwbouwopgave Rijnstate



▪ 1.600 m2 vernieuwbouw

▪ Volledig operationeel houden 

van apotheek tijdens 

bouwperiode

▪ Uitvraag op basis van ambitie, 

concurrentie gerichte dialoog

▪ Samenwerking in Alliantie, 

transparantiemodel

▪ Ontwerpen met gebruikers

▪ Vooraf afstemming met IGJ 

over ontwerpkeuzes

Nieuwe Ziekenhuis apotheek
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▪ Samenwerking

▪ Duurzaamheid / circulariteit

▪ Innovatie

Drie thema’s binnen het programma
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▪ Het reactiverende ziekenhuis

▪ Digitale transformatie 

▪ Nieuw platform voor medische 

alarmering - Oplossingen buiten 

het ziekenhuis / @home

▪ Watervrij werken

▪ Interpretatie van richtlijnen

• IC

• Apotheek

• OKC

Toepassen van innovaties



▪ 5.500 m2 vernieuwbouw OKC en ca. 

2.500 m2 nieuwbouw techniek

▪ Volledig operationeel houden van 

het complex tijdens bouwperiode –

hoge mate van fasering

▪ Beperkte ruimte in bestaande 

omgeving

▪ Afstemming met IGJ omtrent 

oplossingsrichtingen

Zonering

Fasering en monitoring

Luchtbeheersing
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Nieuw OK Complex



Het OK-Complex is omgeving waar veilige en 

kwalitatief hoogwaardige zorg kan worden geboden 

in een moderne zorgomgeving. De belangrijkste 

onderwerpen voor de kwalitatieve ambitie zijn:

- Toekomstbestendig

- Voldoen aan wet- en regelgeving (nu en in de toekomst)

- Schaalbaar en flexibel (alle OK’s P1)

- Hygiëne / zonering

- Efficiency en samenwerking

- Veiligheid

- Privacy (rust)

- Scheiden van stromen

- Grotere OK’s en groter (schoon) werkgebied

Het OK complex hanteert de volgende kernwaarden:

Modern, Veilig, flexibel, schaalbaar.
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Ambitie



Oude situatie  OK Complex
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Huidige OK’s 36 m2 met UDF 
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Nieuwe OK’s 50 m2 waarbij gehele OK-team + 

instrumentarium in beschermd gebied
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Nieuwe OK Complex



Zonering
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Zonering OKC

Zonering binnen het OKC is 

onderverdeeld in 3 zones en 

daarbuiten de 4
e

zone, het 

buitengebied (de rest van het 

ziekenhuis). 

Het doel van de zonering is om 

een duidelijke scheiding aan te 

geven tussen het ‘meest’ 

schone gebied en het ‘vuile’ 

gebied.
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Nieuwe situatie

VKC -OKC



Uitwerking luchtbeheersing

Mogelijke systeemkeuzes:

- UDF

- Halton

- Opragon

Integrale oplossing voor OK’s en opdekgebieden
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Keuze voor Opragon:

▪ Aantoonbaar werkend systeem

▪ Groot schoon gebied

▪ Toepasbaar voor alle OK’s en opdek, 

ondanks beperkte ruimte

▪ Energetisch goede keuze

▪ Partnership / oplossingsgericht
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Overwegingen en keuze



▪ Positieve feedback gebruikers (o.a. 

door ontwerp/mockup sessies en 

trainingen)

▪ ‘Inleren’ technische dienst

▪ Validatie waarden beter dan 

verwacht

Aandachtsgebieden:

▪ Afhechting documenten validatie

▪ Ontwerpuitwerking volgende fasen

▪ Impact nieuwe richtlijn?
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Eerste ervaringen na 3 maanden gebruik en doorkijk
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Het nieuwe cleanroomcomplex

Benieuwd naar proces en het eindresultaat en naar 

ontwerpen met kunstmatige intilligentie

Symposium ziekenhuisapotheek op 2 oktober 2019


