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‘Het mooiste ziekenhuis van 
Nederland’ opent haar deuren

Er is lang naar uitgekeken, maar in het 

eerste weekend van augustus was het 

eindelijk zover: de opening van het nieuwe 

Isala Ziekenhuis in Zwolle. Zoals ook bij de 

bouw alles naar wens is verlopen, verliep 

ook de verhuizing op rolletjes. Een speciaal 

moment voor iedereen die jarenlang bij dit 

prestigieuze project betrokken was.

Ruim twee en een half jaar jaar lang is uitgekeken 
naar deze bijzondere momenten: de verhuizing 
en de opening van dit spraakmakende zieken-
huis. Niet alleen het gebouw is spraakmakend van 
vorm. Het is tevens op alle manieren toegerust 
om op moderne wijze de beste medische zorg te 
verschaffen. Daarnaast zijn ook de cijfers indruk-
wekkend. Met een vloeroppervlak van ongeveer 
110.000 vierkante meter, 5.000 medewerkers en 
900 bedden is duidelijk dat hier een blauwdruk 
voor de toekomst van de Nederlandse zorgsec-
tor is ontwikkeld. De architecten spraken vanaf 
het begin dan ook over het ontwikkelen van een 
beterhuis in plaats van een ziekenhuis. De om-
geving diende daarbij als bron van inspiratie. De 
dynamiek van de buitenwereld is mee naar bin-
nen genomen zonder dat het ergens hectisch of 
onrustig is. Het gevoel van leefbaarheid was overal 
het uitgangspunt.

Organische bouwstijl
Een van de meest spraakmakende aspecten blijft 
natuurlijk de organische bouwstijl van het ge-
bouw waarbij het open landschap en de oude 
stadskern van Zwolle belangrijke elementen 
zijn die in de architectuur terugkomen. Zo is het 
groene landschap terug te vinden in de diverse 
binnentuinen van het gebouw. Deze atria vormen 
overal in het ziekenhuis een overgang tussen de 
binnenzijde en de buitenwereld. Tevens zijn er di-
verse daktuinen en omsloten tuinen gerealiseerd. 
De achterliggende gedachte hierbij is dat een 

Isala Zwolle kan maatgevend zijn voor de toekomst 
van de zorgsector

Koningin Máxima opende donderdagochtend 17 oktober jl. het nieuwe ziekenhuis van Isala. 

Vervolgens bezocht koningin Máxima het Amalia kindercentrum en de Hartbewaking. Zij 
sprak daar met medewerkers, patiënten en kinderen.

Start van een mooie toekomst
Marjanne Sint gaf in haar speech aan dat Isala er wil zijn voor mensen op een cruciaal 
moment in hun leven. ‘Het geven van de beste zorg willen wij combineren met een per-
soonlijke benadering. Zodat wij niet alleen het mooiste ziekenhuis zijn, maar ook het beste 
worden.’ Ook haalde de bestuursvoorzitter aan dat het uiteindelijk de inwoners van Zwolle 
waren die kozen voor dit ontwerp. ‘Het traject wat begon met de fusie is nu klaar. Met de 
opening van dit ziekenhuis start een mooie toekomst.’ 

Koningin Maxima tijdens de opening samen met de voorzitter raad van Bestuur Marjanne Sint, in het Atrium.

natuurlijke omgeving een positieve invloed heeft 
op het algemene genezingsproces. In de diverse 
verblijfsruimten is fysiek of visueel contact met 
het landschap mogelijk. Dankzij de bijzondere 
bouwstijl krijgen bezoekers van dit grootschalige 
ziekenhuis aan de binnenzijde toch het gevoel dat 
ze door verschillende kleine gebouwen lopen en 
oogt het complex kleinschalig. Architectenbureau 
Alberts & Van Huut uit Amsterdam – dat samen 
met a/d Amstel architecten een maatschap voor 
deze bouw begon – doopte de diverse onderdelen 
al om tot vlinders. Paul Smaling, directeur bouw 
van de Isala Klinieken, noemde het gebouw zelfs 
al ‘het mooiste ziekenhuis van Nederland’. 

Vlinders
Wie aan de buitenzijde goed naar de bouwstijl 
kijkt, ziet dat nergens iets hetzelfde is. Ook in het 
gebouw hebben de vier vlinders – die elk een clus-
ter herbergen – een eigen identiteit met een eigen 
kleur. In Vlinder 1 vinden we de diverse laboratoria, 
het mortuarium en het logistieke centrum. Vlin-
der 2 is met acht bouwlagen de eyecatcher van 
het ziekenhuis. Omdat vooral de poliklinieken de 
grootste stroom bezoekers krijgen, zijn deze op de 
eerste bouwlagen geplaatst. De zware ziekenhuis-
functies vinden we terug in Vlinder 3. Denk hierbij 
aan Radiologie, SEH en Nucleaire Geneeskunde. 
Ook in Vlinder 4 zijn een aantal poliklinieken ge-
vestigd, evenals de therapiefuncties en verpleeg-

afdelingen. De hoofdingang is terug te vinden 
tussen Vlinder 3 en 4. De vlinders zijn met elkaar 
verbonden door de Passage. Dit is een straat met 
diverse voorzieningen zoals een restaurant, win-
kel, apotheek en toegang naar de andere vlinders. 

Isala Zwolle kan maatgevend zijn voor de toekomst 
van de zorgsector

Identiteit
Volgens het Amsterdamse architectenbureau is 
het er vooral in geslaagd om elk deel juist herken-
baar te maken zodat bezoekers en patiënten ner-
gens het gevoel krijgen dat ze verdwaald zijn.    ➤ 

‘wie aan de buitenzijde goed  
naar de bouwstijl kijkt ziet dat  

nergens iets hetzelfde is’
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Isala kiest voor Mitsubishi Elevator Europe

Om in de zorgverlening een optimale 
betrouwbaarheid te kunnen waarborgen 
heeft de Isala zeer hoge kwaliteitseisen 
gesteld aan de materialen en leveranciers 
waarmee men de kliniek in Zwolle gereali-
seerd heeft. Deze hoge kwaliteitseis heeft 
zich ook door vertaald in de keuze voor de 
liften. Zo was de eis dat de liften zich niet 
alleen kenmerken door een uitmuntende 
betrouwbaarheid, lange levensduur en 
duurzaamheid voor het milieu (bijvoorbeeld 
m.b.t. energieverbruik), ook moesten de 
liften eer doen aan het fraaie architectoni-
sche ontwerp van klinieken. 

Door deze zware eisen vielen veel liften-
leveranciers af en is de keuze gevallen op 
Mitsubishi Elevator Europe te Veenendaal. 
In totaal heeft Mitsubishi Elevator Europe 
zestien liften geplaatst, waaronder dertien 
liftinstallaties met machinekamer. 

maatwerk
Op nadrukkelijke wens van de adviseur en 
opdrachtgever moesten de liften absoluut 
voorzien zijn van een eigen machinekamer. 
Dit had te maken met het feit dat de 
liften altijd beschikbaar moeten zijn voor 
bijvoorbeeld spoedoproepen van het trau-
mateam. Door deze specifieke eisen was 
een standaard lift niet aan de orde en zijn 
er samen met de eigen engineerings- en 
productieafdeling van Mitsubishi Elevator 
Europe dertien maatliften gerealiseerd. 

duurzaamheid
Een opvallend aspect aan de zestien liften 
is de uitzonderlijke energiezuinigheid die 
voort komt uit een speciale Mitsubishi 
energieterugvoeding. Door dergelijke 
toepassingen en de hoogwaardige kwaliteit 
van Mitsubishi liften betalen de meerkosten 
van het maatwerk zich over de levensduur 
meer dan terug.

Het interieur van dit ziekenhuis vormt daarbij 
tevens een eenheid met de architectuur aan de 
buitenzijde. Zowel kleuren, meubilair en ander 
materiaal komen overeen met het organische ont-
werp. Vanzelfsprekend is daarbij wel gelet dat alle 
materialen voldoen aan de meest recente eisen 
die gelden voor de gezondheidszorg. Bacteriën 
kunnen zich niet nestelen in allerlei kieren of na-
den. Vloeren, wanden en plafonds zijn zeer een-

voudig te reinigen. Veiligheid en gezondheid van 
patiënten, bezoekers en personeel staat te allen 
tijde hoog aangeschreven. Zowel bij het ontwerp, 
de bouw als nu bij de dagelijkse praktijk.

Duurzaamheid
Behalve het hygiënisch aspect speelde ook de 
duurzaamheid een belangrijke rol bij de bouw. 
Een lange levensduur en een laag energieverbruik 

stonden bij keuzes centraal. Zo vinden we in de 
bodem een warmte-koudeopslag en is in de ge-
vels extra isolerend glas geplaatst. Hierdoor zijn 
de kosten voor koeling en verwarming van het 
gebouw lager.  

Tevens is bewust gekozen voor duurzame en na-
tuurlijke materialen zoals natuursteen, bamboe en 
pvc. Daar waar mogelijk was,    ➤
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Isala Klinieken
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Nijverheidsstraat 1
7482 GZ Haaksbergen

Tel:   +31 53 57 357 35
Fax:  +31 53 57 357 00

www.reinaerdt.nl 
info@reinaerdt.nl

Apotheek Isala Zwolle 

Isala, het grootste topklinische ziekenhuis 
van Nederland, opende in augustus 2013 de 
deuren van de nieuwe locatie. Het bijzondere 
organische en kleurrijke ontwerp draagt duide-
lijk de stempel van het architectenbureau van 
Alberts en van Huut. De ontwerpfilosofie is tot 
in detail doorgevoerd.

Zelfs in de klinische faciliteit van ziekenhuisapo-
theker Mannes Geurts is de signatuur van het 
architectenbureau terug te vinden. Cleanroom 
Combination Group heeft in opdracht van het 
bouwconsortium D2B de realisatie van de 
klinische farmacie en de cytostaticaruimten 
gerealiseerd. Bijna 1.000 m2 GMP ruimtes 
variërend van klasse D tot B bevinden zich 
op de derde verdieping, verspreid over 2 
van de 4 "vlinders". Bijzondere bouwkundige 
aspecten van de faciliteit zijn de met RVS 
omklede kolommen, de vlakke beglazing in de 
cleanroomwanden die het lijnenspel van de 
buitengevelkozijnen van Alberts en van Huut 
volgen en de twee productielocaties onder een 
LAF gebied. De faciliteit beschikt verder over 16 
doorgeefkasten van RVS en glas waardoor er 
een mooi ruimtelijk gevoel ontstaat in de relatief 
kleine ruimtes.

Trots op het resultaat

BAM Techniek kijkt met trots terug op dit omvangrijke en complexe project waarbij 
de focus lag op duurzaamheid en innovatie. Werktuigbouwkunde, elektrotechniek 
en ICT, meet- en regeltechniek en bouwexpertise: alles liep door elkaar heen op de 
bouwplaats. Met drie collega installatiebedrijven realiseerde BAM Techniek het karwei 
als penvoerder van  Installatie Combinatie Isala.

Het nieuwe ziekenhuis is duurzaam en energiezuinig. Dat zie je terug in het gebruik van 
duurzame materialen, maar ook in de energiebesparende verlichting, de intelligente zonwe-
ring, het isolerende glas en de duurzame energievoorziening. Isala is het eerste ziekenhuis 
in Nederland met een hogedruk watermistblusinstallatie. Bijzonder zijn de, door Interflow, 
op maat gemaakte OK-plenums. 

Het technisch beheer en onderhoud van gebouwen, installaties en omliggende terreinen van 
de Isala klinieken in Zwolle zal eveneens worden uitgevoerd door BAM Techniek. 

Het partnership tussen Isala en BAM kent zijn oorsprong in de excellente samenwerking 
tijdens de nieuwbouw van het Zwolse ziekenhuis. Goed opdrachtgeverschap en goed 
opdrachtnemerschap stonden daarin centraal, vervat in omgangsregels die BAM en Isala 
met elkaar ondertekenden. Een duurzame basis voor de continuïteit van het ziekenhuis en 
een voortzetting van het lange termijn partnership tussen Isala en BAM Techniek. 

is zelfs bouwafval hergebruikt voor bijvoorbeeld de 
onderlaag of als asfalt voor de wegen rondom het 
ziekenhuis. Op diverse plaatsen zijn daglichtafhan-
kelijke verlichtingsarmaturen geplaatst waardoor 
de lichtsterkte zich aanpast aan het binnenvallende 
daglicht. Door bewust te kiezen voor een samen-
werking met vooral regionale partners waren de 
transportafstanden zeer kort. Want minder trans-
port houdt in: minder milieuvervuiling.  Duurzaam-
heid was bij elk onderdeel en in elke fase een issue.

Op 17 oktober vond de officiële opening plaats 
door niemand minder dan Hare Majesteit Koningin 
Maxima. In de maanden voorafgaand dit heugelijke 
feit is gebleken dat de zowel patiënten als personeel 
zich al prima thuis voelen in dit nieuwe gebouw. Een 
gebouw waarmee Zwolle en omgeving op medisch 
gebied klaar is voor de toekomst.    n
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FEITEN EN CIJFERS

PROJECT: Isala Klinieken, Zwolle
Opdrachtgever: Isala Klinieken, Zwolle
Architect: Architecten Maatschap Isala (AMI)
Bestaande uit: Ingenieursbureau Van Huut & Part-
ners, A/D Amstel Architecten, Architectenbureau  
Alberts & Van Huut
Aannemer: Consortium Isala D2B
Adviseur installaties: Deerns, Rijswijk
Installatietechniek: Bam Techniek, Bunnik
Tilliften: Ergocare Vennik, Enschede
Apotheek: Cleanroom Combination Group, Bergeijk
OK Plenums: Interflow, Wieringerwerf
Deuren: REINÆRDT Deuren, Haaksbergen
Deur-sluitsystemen: Geze Benelux, Eindhoven
Liften: Mitsubishi Elevator Europe, Veenendaal
Bouwrijp maken: voor september 2009
Inrichting: In het eerste en tweede kwartaal van 
2013 richten we het ziekenhuis verder in, 
bijvoorbeeld door de medische apparatuur te 
installeren. Ook de vaste betimmering, balies 
en bedden krijgen een plek.
Verhuizing: In augustus 2013 verhuizen we. Mede-
werkers en patiënten van de locaties Sophia, Wee-
zenlanden en Stilobadstraat (laboratoria) gaan over 
naar de nieuwbouw.
Sloop: In 2014 slopen we het ‘oude’ Sophia. Aanslui-
tend maken we een begin met de inrichting van het 
middenterrein.
Totale oppervlakte gebouw: 
108.000 m2 aan vloeren

‘De Groene Deur’

De samenwerking tussen Reinærdt en GEZE Benelux zorgde ervoor dat de Isala klinieken 
met nog meer trots de deuren in augustus kon openen. Beide partijen willen een belangrijke 
bijdrage leveren aan de Healing Environment in het ziekenhuis.
 
Reinærdt ontwikkelde speciaal voor dit project ‘de groene deur’. De vijfduizend geleverde exem-
plaren bestaan namelijk voor het grootste deel uit bamboe. Duurzaam en milieuvriendelijk bouwen 
is zeker in de zorg van groot belang. Tevens was het belangrijk voor de opdrachtgever dat deze 
deurenspecialist het ziekenhuis volledig ontzorgt. Dus behalve de productie, levering en montage 
zorgde Reinærdt tevens voor het juiste hang- en sluitwerk. Mede daarvoor is de samenwerking 
met GEZE Benelux, specialist op het gebied van innovatieve automatische deursystemen en 
bouwbeslag, ontstaan. GEZE Benelux heeft een service afdeling die 24/7 bereikbaar is. Een 
aspect dat in de gezondheidszorg van groot belang is.
 
De complete levering bestaat uit 5.000 diverse deuren met verschillende eigenschappen. Behalve 
de optimale kwaliteit was de gebruiksvriendelijkheid van groot belang. Zo zijn bijvoorbeeld de 
hoogst kwalitatieve deurdrangers toegepast. “Normaal worden deze getest tot 200.000 bewegin-
gen; wij hebben een 
test van maar liefst 
1.000.000 bewegingen 
laten ondergaan,” 
zo laat Bart Spruit, 
Technical Manager bij 
Reinærdt weten. Beide 
bedrijven zorgen er 
tevens voor dat aan de 
hoogste eisen op het 
gebied van veiligheid, 
brandbeveiliging en 
barrièrevrijheid is 
voldaan.

Fysieke belasting bij tilliften omlaag

De voordelen van een plafondlift ten opzichte van een reguliere tillift zijn inmiddels ook tot 
de directie van de Isala kliniek doorgedrongen. Het team van ErgoCare nam zelf contact op 
het nieuwe Zwolse ziekenhuis en wist zowel de inkoopafdeling als de directie en arbo dienst  
te overtuigen.

“Eigenlijk was er geen budget meer voor extra inkopen,” zo vertelt Jan van Hannen,  ac-
countmanager bij ErgoCare weten.  “Door goede gesprekken te voeren met onder andere 
Peter van Hoof  bedrijfsfysiotherapeut Arbodienst heb ik het toch voor elkaar gekregen dat 
we ruim 500 tilsystemen mochten leveren. Dat zorgt in totaal voor ruim 3.200 meter rails. 
Deze rails zijn volledig geïntegreerd in het systeemplafond en onopvallend aanwezig.” 

Hannen noemde diverse voordelen. Zo is de fysieke belasting voor de medewerkers duide-
lijk lager. “Met normaal verrijdbare tilliften is de belasting bij een persoon van 80 kilogram 
105 Newtonkracht. Met ons systeem is dat slechts 5 Newtonkracht. Door vermindering van 
de fysieke belasting  neemt ook het ziekteverzuim duidelijk af. Dus leveren deze plafondlif-
ten op lange termijn ook nog geld op.”

In totaal zijn 22 personeelsleden getraind die vervolgens alle ruim tweeduizend zieken-
huismedewerkers leren hoe ze met dit systeem moeten werken. “Zie het maar als train de 
trainer. De geluiden die na de in gebruik name horen nu horen zijn in ieder zeer positief.”

Met de Power-Check-Up! van GEZE staat en gaat de deur altijd voor u open! 24/7.

GEZE opent deuren! Letterlijk. Dat is geen wonder, maar het resultaat van 150 jaar ervaring, vakmanschap en een 
sterke drang naar innovatie. Zo voldoen onze producten aan de hoogste veiligheidsnormen en comforteisen. En dat 
willen we zo houden. Uw deuren moeten tiptop in orde zijn. Op alle fronten. Daarom heeft GEZE  de Power Check-Up! 
in het leven geroepen. Ons gecerti� ceerde service- en onderhoudsteam van gedreven experts staat 24/7 voor u klaar. 
Preventief of bij een storing. Ervaar het nu zelf!

Meld u nú aan op www.geze.powercheckup.nl en geniet van onze 150 jaar ervaring. Registreert u zich binnen 
3 maanden na in gebruikname en sluit u een Service contract af dan verlengt u direct uw garantie van 12 naar 
24 maanden!

Sluit voor 1 februari 2014 een van onze service contracten af en u maakt kans op 2 tickets* 
voor de Efteling. Iedere 10e contract afsluiting komt hiervoor in aanmerking. 

GEZE Service

GEZE Benelux B.V. | Steenoven 36 | 5626 DK Eindhoven | www.gezebenelux.com

CHECK, CHECK, 
DOUBLE CHECK!
CHECK, CHECK, 
DOUBLE CHECK!

* tot de voorraad strekt
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