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2e half jaar 2015
Nieuwbouw gereed

Het Laurentius Ziekenhuis:

Colofon

Laurentius Ziekenhuis
• Erkende bedden:
• Aantal opnamen:
• Gemiddelde verpleegduur:
• Polikliniekbezoeken:
• Dagverpleging:
• Aantal medewerkers:
• Medisch specialisten:

Ger Biesmans,
manager bedrijfsvoering Facilitair bedrijf
en Bouw Laurentius Ziekenhuis
Michael Ehlen
Frank Pörtzgen,
Wiegerinck architectuur en stedenbouw
Rutger Kriek,
AT Osborne consultants & managers
Gerrit Afink
Peter Struycken
Fiona de Vos PhD, Studio dVO
Bart Vos
Michael van Gessel
Gerard Janssen,
Huygen en Royal Haskoning,
Eildert Boekholt, Arcadis
Roberto Traversari
TNO Dutch Centre for Health Assets
384
14.899
5,14 dagen
272.538
19.374
1577
116

(cijfers gebaseerd op 2012)

Het Laurentius Ziekenhuis heeft zijn verzorgingsgebied in de regio
Midden-Limburg.
1e half jaar 2017
Totale (ver)nieuwbouw
gereed

1e half jaar 2017
Inrichting zorgpark /
ziekenhuistuinen

Contact
Hebt u een vraag of suggestie? Dan kunt u een e-mail sturen of
bellen met het bouwbureau
E: bouwbureau@lzr.nl
T: 0475 - 38 24 03
Kijkt u ook eens op onze website: www.lzr.nl.
Ook daar vindt u meer informatie over de (ver)nieuwbouwplannen.

vernieuwen
én verbinden
Het Laurentius Ziekenhuis gaat (ver)nieuwbouwen. Daarmee willen wij ook in de toekomst hoogwaardige
zorg blijven bieden aan onze patiënten. De nieuwbouw biedt plaats aan zeer gespecialiseerde voorzieningen
als OK’s en Intensive Care. De verbouw zorgt ervoor dat straks ook de bestaande gebouwen weer volledig
ingericht zijn voor de toekomst.
Wij willen het verblijf voor patiënten in het vernieuwde ziekenhuis zo aangenaam mogelijk maken.
Tevens dragen de plannen bij aan een prettig werkklimaat voor specialisten en medewerkers.
Het Laurentius focust niet alleen op de eigen kracht maar maakt ook gebruik van de sterkten van zorgketenpartners. Meer samenhang tussen instellingen, in het belang van de patiëntenzorg, is voor Laurentius daarom
vanzelfsprekend. Net als een open opstelling naar de samenleving.
Een flink aantal ambities, waar wij samen met een groot aantal betrokkenen werk van maken. Deze uitgave
geeft u daarvan een impressie.

Rob Schipper en Jack Thiadens
Raad van Bestuur

“De hotfloor vormt een impuls voor de vastgelopen
gebouwstructuur. Het bestaande gebouw krijgt weer
toekomst; een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid.
Het team heeft een sterke gezamenlijke ambitie: een omgeving maken waar bezoekers en patiënten zich serieus
genomen voelen, op hun gemak zijn. Dat is fantastisch
om te ervaren. De nieuwe architectuur is fris en helder; de
zon gaat schijnen op het Laurentiusterrein.”

Frank Pörtzgen
Architect

Vernieuwen
Hotfloor met hoogtechnologische
voorzieningen
De nieuwbouw komt direct naast het bestaande
ziekenhuis. Het hart van de nieuwbouw bestaat uit
een zogenaamde hotfloor. Die bevat de technisch
meest hoogwaardige voorzieningen als operatiekamers, Intensive Care, Medium Care, Eerste Hart
Hulp, hartbewaking en de Spoedeisende hulp.
Compact en overzichtelijk
Het nieuwe ziekenhuis onderscheidt zich als een
compact ziekenhuis. Dat betekent korte looplijnen:
voor patiënten zodat zij hun weg makkelijk weten
te vinden, voor de professionals zodat zij hun werk
zo goed mogelijk kunnen doen. Als de bouw straks
klaar is, staat er een overzichtelijk en middelgroot
ziekenhuis. Passend bij de visie van het Laurentius
Ziekenhuis: dicht bij de patiënt staan.

“Het Laurentius Ziekenhuis staat voor een groot aantal uitdagingen en dat in een onzekere tijd. Zeker in
dat perspectief getuigt het van lef om daarbij ook nog
eens te kiezen voor een complete gedaantewisseling door
nieuwbouw en verbouw.
De wijze waarop het ziekenhuis dit in samenwerking
met verschillende partners tot stand weet te brengen, verdient veel waardering. Een goede gezondheidszorg voor
Roermond en omgeving wordt hiermee gewaarborgd.”

Marianne Smitsmans
Wethouder maatschappelijke zorg
en volksgezondheid Roermond

“Nieuwbouw maakt mensen wakker, doet ze
nadenken over de manier waarop ze zorg willen geven. Het is een prachtig proces, waar iedereen bij betrokken raakt. En als het er eenmaal staat,
dan wordt die verbondenheid nog groter. Daarom
willen we samen deze geboorte intens beleven”.

Martin Bergmans
Voorzitter stafbestuur

Aangenaam verblijf
Dr. Fiona de Vos is de expert in Nederland op het
gebied van Healing Environment. Zij weet als geen
ander hoe belangrijk licht, kleuren, oriëntatie en
afleiding zijn voor het welbevinden van patiënten
en medewerkers. Zij zet haar kennis nu ook in voor
het Laurentius Ziekenhuis. Dat merkt u straks
binnen en buiten het ziekenhuis. Binnen het
ziekenhuis bijvoorbeeld met het warme kleurenpalet van Peter Struycken. Rondom het ziekenhuis
met de tuinen, waar patiënten en bezoek afleiding
kunnen vinden.
Bouwen en benutten
Duurzaamheid is een belangrijk thema bij de
(ver)nieuwbouw. Het uitgangspunt is nieuwbouw
waar nodig, verbouwen waar dat kan. Door renovatie krijgen geschikte bestaande gebouwen een
tweede leven. Direct nadat de nieuwbouw klaar is,
volgt de renovatie van bestaande gebouwen.
Stap voor stap, zodat de patiëntenzorg zo goed
mogelijk gewaarborgd is.
Financieel gezond
Het Laurentius Ziekenhuis heeft de financiën goed
op orde. Ook voor de bouw is een doordachte
business case opgezet. Het bouwproces is zo
opgezet dat de kosten gedurende het hele bouwtraject goed in de hand te houden zijn. De investeringsplannen zijn zowel door het Waarborgfonds
voor de Zorgsector als door de banken als zeer
solide beoordeeld. Daarmee is de financiering van
de bouwplannen gewaarborgd.

“Op het terrein van het Laurentius Ziekenhuis
gaan cliënten van de Zorggroep en patiënten van het ziekenhuis in een kleurrijke, zorgzame
omgeving herstellen. Buiten het ziekenhuis, in een
luxe omgeving. In een aantrekkelijk gebouw, maar
het zijn vooral ook de mensen die samen deze
zorg en dienstverlening leveren. Herstellen gaat
straks met meer plezier”.

“Het palet met 24 kleuren dat ik voor het
Laurentius Ziekenhuis heb gemengd, is
gebaseerd op een aantal 'aardkleuren' en hun
koele tegenhangers.

Trees Hogema
Directeur Roermond Zorggroep

“Aandacht is een sleutelwoord bij dit proces:
het gaat in alle opzichten net een stap verder dan standaard. Partijen staan open voor elkaar, dat is heel inspirerend. De architectuur is
aansprekend, het natuurlijke kleurenpalet een belangrijke toevoeging: een lust om mee te werken.
Kleur is zo belangrijk, mensen komen erdoor in
een andere stemming. Deze kleuren zijn zo goed
bedacht, die gaan nooit vervelen.”

Bart Vos
Interieurarchitect

De onderlinge afstemming in kleurtoon, helderheid en verzadiging maakt dat je alle kleuren uit
het palet kunt combineren voor een samenhangend kleurbeeld. De binnenhuisarchitect past de
kleuren toe en bepaalt zo de stemmingen en sfeer
van verschillende ruimten.”
Peter Struycken
beeldend kunstenaar
en kleurdeskundige

& Verbinden

“De nieuw- en verbouw draagt een waardevol steentje bij aan de kwaliteit van zorg,
die wij als medewerker kunnen bieden aan de
patiënt”.

“Ik vind de gelaagdheid van het ontwerp heel
bijzonder. Door vanaf het begin als team samen
te werken is een doordacht en bijzonder mooi ontwerp
tot stand gekomen waarin de eindgebruiker centraal
staat. Veiligheid, contact met buiten, oriëntatie, family
centered care en afleiding zijn terugkerende
thema’s in het ontwerp.”

Vivian van der Zwet Slotenmaker
Voorzitter Ondernemingsraad

Fiona de Vos PhD
Expert Healing Environment

“Bezuinigingen en toename van de zorgvraag
maakt het dringend noodzakelijk dat voorzieningen in Midden Limburg op peil blijven. Initiatieven als
samenwerking met andere zorgaanbieders heeft onze
instemming. De nieuwbouw bevordert het welzijn van
de patiënt en zorgt ervoor dat er nog meer vanuit de
zorgvraag wordt gehandeld. De procesbetrokkenheid
van de cliëntenraad staat borg voor toegankelijkheid
en optimale zorg; er moet echter samen
veel werk worden verzet.”

“Het stedenbouwkundig plan is overzichtelijk. Dat is belangrijk bij een complex van gebouwen met verschillende functies. De logistiek
bepaalt de inrichting van de onbebouwde ruimte:
het komen en gaan van bezoekers, patiënten, ambulances en leveranciers. Die niet bebouwde
ruimte is daarnaast vooral ook bestemd voor natuur. Voorzieningen als terrassen, paden, stilteplekken en kunst komen in het groen te liggen.”

Theo Hoekjan
Voorzitter Cliëntenraad

Michael van Gessel
Landschapsarchitect

Netwerk
Het Laurentius Ziekenhuis werkt samen binnen een netwerk van
zorgaanbieders. Door
die samenwerking is de
patiënt verzekerd van
continuïteit in zorg. Zo
werkt het ziekenhuis
intensief samen met
externe partners als het
AZM/MUMC, de huisartsen, Ambulance
Zorg Limburg-Noord,
Ciro en Proteion. Het
Laurentius Ziekenhuis
biedt de patiënt daarmee vele vormen van
zorg.
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“We hebben geïnvesteerd in de samenwerking
op de IC met het Laurentius en hebben goede
contacten opgebouwd. Het is onze taak als academisch
ziekenhuis om kennis te delen binnen de regio.
De eerste periode van samenwerking tussen onze beide
ziekenhuizen is uitstekend verlopen en we bouwen die
met elkaar verder uit. Samenwerking is niet alleen
effectief, maar leidt er ook toe dat de zorg dichter bij de
patiënt komt”.

Guy Peeters
Bestuursvoorzitter AZM/MUMC
"De Zorggroep gaat vol voor de samenwerking met
het Laurentius Ziekenhuis. Mensen verblijven korter
in het ziekenhuis. Goede voorzorg en nazorg is daardoor
steeds belangrijker. Het liefst thuis als dat kan of eventueel in een verpleeghuis of op een revalidatieafdeling
als dat nodig is. Samen beter voor de klant, daar gaat
het om."

Maastricht
UMC+

Zorgpark
Ook op het terrein rondom het ziekenhuis komen
uiteenlopende voorzieningen, zoals een huisartsenpost. De Zorggroep realiseert een gasthuis
op het terrein van het Laurentius Ziekenhuis.
Hier kunnen patiënten onder meer terecht voor
langdurige revalidatie. Het ziekenhuis beschikt
straks ook zelf over een aantal bedden in het
gasthuis.
Omgeving betrokken bij bouw
Met regelmaat zijn er publieksavonden en inloopmarkten. Op deze wijze betrekt het ziekenhuis
medewerkers, omwonenden en andere belangstellenden bij de (ver)nieuwbouw. Via presentaties
krijgen zij een beeld van de toekomstige inrichting
van het ziekenhuisterrein en de ontwerpen voor
de nieuwbouw. Daarbij is er alle gelegenheid voor
dialoog.
Oordeel van cliënten
De cliëntenraad bekijkt de (ver)bouwplannen met
het oog op het welzijn van de patiënten. Bijzonder
is dat de cliëntenraad van het Laurentius Ziekenhuis goed weet wat er leeft onder patiënten en de
bevolking: Via het digitale clientenpanel krijgen
de vertegenwoordigers meer inzicht in de wensen
en opinies van de achterban.
Ziekenhuis in de samenleving
Het Laurentius wil een ziekenhuis zijn dat midden
in de samenleving staat. Samen met instellingen
in de regio wil het ziekenhuis vorm geven aan
thema’s als Kunst, Natuur, Beweging en Familie.
Thema’s die zorgen voor afleiding en verstrooiing
van patiënten en bezoekers.

Wouter van Soest
Voorzitter Raad van Bestuur
Zorggroep

“Samenwerking is belangrijk om de zorg voor
de patiënt te verbeteren en te behouden. Het
spoedplein biedt mooie, innovatieve zorgconcepten,
zoals samenwerking op de SEH; ontwikkelen van
Zorg op afstand en een Uit- en Thuisconcept, waarbij ambulancemedewerkers een patiënt van en naar
huis vervoeren en tijdens onderzoek(en) begeleiden.
Wij verheugen ons op de resultaten.”

Andre Lemmen
Directeur AmbulanceZorg
Limburg-Noord
“Ik vind de samenwerking met het ziekenhuis
erg belangrijk, in het kader van goede zorg
voor de patiënten zijn korte lijnen met de specialisten essentieel. Gelukkig is er in Roermond een
goede samenwerking en kunnen huisartsen en
specialisten elkaar prima vinden.
Er is wederzijds respect en vertrouwen. Bij acute
zaken, zoals de acute zorg, is dit natuurlijk van
dubbel belang”.

Mark Perquin
Huisarts

Het Laurentius Ziekenhuis bouwt voor de toekomst
Verbouw
Door renovatie zullen bestaande gebouwen weer
helemaal aan de eisen van de tijd voldoen. In
deze gebouwen vindt u straks de beddenkamers
en de poliklinieken.
Oranjelaan

Entree
De nieuwbouw levert ook een nieuwe entree op.
Die bevindt zich straks aan een geheel andere
kant dan de huidige entree.
Bezoekers en patiënten krijgen via deze entree
toegang tot alle voorzieningen.

n

jelaa

Oran

Binnenstraat
De binnenstraat verbindt de nieuwbouw met de
bestaande bouw. Deze is met glas overkapt zodat
er veel daglicht wordt toegelaten.
Bezoekers kunnen zich in deze binnenstraat makkelijk oriënteren. Straks zijn er verschillende voorzieningen te vinden zoals bijvoorbeeld winkeltjes.

Gasthuis

Spoedplein

Groen rondom
Het ziekenhuisterrein omvat maar liefst 6,4 ha.
Vroeger waren er op het ziekenhuisterrein binnentuinen. Straks beschikt het ziekenhuis opnieuw
over een prachtige groene omgeving waar
patiënten en bezoekers afleiding kunnen vinden.
De bekende landschapsarchitect Michael van
Gessel tekent daarvoor.
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Nieuwbouw
De nieuwbouw bestaat uit een zogenaamde
hotfloor met technisch complexe voorzieningen
als operatiekamers, Intensive Care, Medium Care,
Eerste Hart Hulp, hartbewaking en de Spoedeisende hulp. Daarnaast komen er in de nieuwbouw de CSA, de centrale keuken en restaurants.
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& Verbinden

“De nieuw- en verbouw draagt een waardevol steentje bij aan de kwaliteit van zorg,
die wij als medewerker kunnen bieden aan de
patiënt”.

“Ik vind de gelaagdheid van het ontwerp heel
bijzonder. Door vanaf het begin als team samen
te werken is een doordacht en bijzonder mooi ontwerp
tot stand gekomen waarin de eindgebruiker centraal
staat. Veiligheid, contact met buiten, oriëntatie, family
centered care en afleiding zijn terugkerende
thema’s in het ontwerp.”

Vivian van der Zwet Slotenmaker
Voorzitter Ondernemingsraad

Fiona de Vos PhD
Expert Healing Environment

“Bezuinigingen en toename van de zorgvraag
maakt het dringend noodzakelijk dat voorzieningen in Midden Limburg op peil blijven. Initiatieven als
samenwerking met andere zorgaanbieders heeft onze
instemming. De nieuwbouw bevordert het welzijn van
de patiënt en zorgt ervoor dat er nog meer vanuit de
zorgvraag wordt gehandeld. De procesbetrokkenheid
van de cliëntenraad staat borg voor toegankelijkheid
en optimale zorg; er moet echter samen
veel werk worden verzet.”

“Het stedenbouwkundig plan is overzichtelijk. Dat is belangrijk bij een complex van gebouwen met verschillende functies. De logistiek
bepaalt de inrichting van de onbebouwde ruimte:
het komen en gaan van bezoekers, patiënten, ambulances en leveranciers. Die niet bebouwde
ruimte is daarnaast vooral ook bestemd voor natuur. Voorzieningen als terrassen, paden, stilteplekken en kunst komen in het groen te liggen.”

Theo Hoekjan
Voorzitter Cliëntenraad

Michael van Gessel
Landschapsarchitect

Netwerk
Het Laurentius Ziekenhuis werkt samen binnen een netwerk van
zorgaanbieders. Door
die samenwerking is de
patiënt verzekerd van
continuïteit in zorg. Zo
werkt het ziekenhuis
intensief samen met
externe partners als het
AZM/MUMC, de huisartsen, Ambulance
Zorg Limburg-Noord,
Ciro en Proteion. Het
Laurentius Ziekenhuis
biedt de patiënt daarmee vele vormen van
zorg.
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“We hebben geïnvesteerd in de samenwerking
op de IC met het Laurentius en hebben goede
contacten opgebouwd. Het is onze taak als academisch
ziekenhuis om kennis te delen binnen de regio.
De eerste periode van samenwerking tussen onze beide
ziekenhuizen is uitstekend verlopen en we bouwen die
met elkaar verder uit. Samenwerking is niet alleen
effectief, maar leidt er ook toe dat de zorg dichter bij de
patiënt komt”.

Guy Peeters
Bestuursvoorzitter AZM/MUMC
"De Zorggroep gaat vol voor de samenwerking met
het Laurentius Ziekenhuis. Mensen verblijven korter
in het ziekenhuis. Goede voorzorg en nazorg is daardoor
steeds belangrijker. Het liefst thuis als dat kan of eventueel in een verpleeghuis of op een revalidatieafdeling
als dat nodig is. Samen beter voor de klant, daar gaat
het om."

Maastricht
UMC+

Zorgpark
Ook op het terrein rondom het ziekenhuis komen
uiteenlopende voorzieningen, zoals een huisartsenpost. De Zorggroep realiseert een gasthuis
op het terrein van het Laurentius Ziekenhuis.
Hier kunnen patiënten onder meer terecht voor
langdurige revalidatie. Het ziekenhuis beschikt
straks ook zelf over een aantal bedden in het
gasthuis.
Omgeving betrokken bij bouw
Met regelmaat zijn er publieksavonden en inloopmarkten. Op deze wijze betrekt het ziekenhuis
medewerkers, omwonenden en andere belangstellenden bij de (ver)nieuwbouw. Via presentaties
krijgen zij een beeld van de toekomstige inrichting
van het ziekenhuisterrein en de ontwerpen voor
de nieuwbouw. Daarbij is er alle gelegenheid voor
dialoog.
Oordeel van cliënten
De cliëntenraad bekijkt de (ver)bouwplannen met
het oog op het welzijn van de patiënten. Bijzonder
is dat de cliëntenraad van het Laurentius Ziekenhuis goed weet wat er leeft onder patiënten en de
bevolking: Via het digitale clientenpanel krijgen
de vertegenwoordigers meer inzicht in de wensen
en opinies van de achterban.
Ziekenhuis in de samenleving
Het Laurentius wil een ziekenhuis zijn dat midden
in de samenleving staat. Samen met instellingen
in de regio wil het ziekenhuis vorm geven aan
thema’s als Kunst, Natuur, Beweging en Familie.
Thema’s die zorgen voor afleiding en verstrooiing
van patiënten en bezoekers.

Wouter van Soest
Voorzitter Raad van Bestuur
Zorggroep

“Samenwerking is belangrijk om de zorg voor
de patiënt te verbeteren en te behouden. Het
spoedplein biedt mooie, innovatieve zorgconcepten,
zoals samenwerking op de SEH; ontwikkelen van
Zorg op afstand en een Uit- en Thuisconcept, waarbij ambulancemedewerkers een patiënt van en naar
huis vervoeren en tijdens onderzoek(en) begeleiden.
Wij verheugen ons op de resultaten.”

Andre Lemmen
Directeur AmbulanceZorg
Limburg-Noord
“Ik vind de samenwerking met het ziekenhuis
erg belangrijk, in het kader van goede zorg
voor de patiënten zijn korte lijnen met de specialisten essentieel. Gelukkig is er in Roermond een
goede samenwerking en kunnen huisartsen en
specialisten elkaar prima vinden.
Er is wederzijds respect en vertrouwen. Bij acute
zaken, zoals de acute zorg, is dit natuurlijk van
dubbel belang”.

Mark Perquin
Huisarts

“De hotfloor vormt een impuls voor de vastgelopen
gebouwstructuur. Het bestaande gebouw krijgt weer
toekomst; een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid.
Het team heeft een sterke gezamenlijke ambitie: een omgeving maken waar bezoekers en patiënten zich serieus
genomen voelen, op hun gemak zijn. Dat is fantastisch
om te ervaren. De nieuwe architectuur is fris en helder; de
zon gaat schijnen op het Laurentiusterrein.”

Frank Pörtzgen
Architect

Vernieuwen
Hotfloor met hoogtechnologische
voorzieningen
De nieuwbouw komt direct naast het bestaande
ziekenhuis. Het hart van de nieuwbouw bestaat uit
een zogenaamde hotfloor. Die bevat de technisch
meest hoogwaardige voorzieningen als operatiekamers, Intensive Care, Medium Care, Eerste Hart
Hulp, hartbewaking en de Spoedeisende hulp.
Compact en overzichtelijk
Het nieuwe ziekenhuis onderscheidt zich als een
compact ziekenhuis. Dat betekent korte looplijnen:
voor patiënten zodat zij hun weg makkelijk weten
te vinden, voor de professionals zodat zij hun werk
zo goed mogelijk kunnen doen. Als de bouw straks
klaar is, staat er een overzichtelijk en middelgroot
ziekenhuis. Passend bij de visie van het Laurentius
Ziekenhuis: dicht bij de patiënt staan.

“Het Laurentius Ziekenhuis staat voor een groot aantal uitdagingen en dat in een onzekere tijd. Zeker in
dat perspectief getuigt het van lef om daarbij ook nog
eens te kiezen voor een complete gedaantewisseling door
nieuwbouw en verbouw.
De wijze waarop het ziekenhuis dit in samenwerking
met verschillende partners tot stand weet te brengen, verdient veel waardering. Een goede gezondheidszorg voor
Roermond en omgeving wordt hiermee gewaarborgd.”

Marianne Smitsmans
Wethouder maatschappelijke zorg
en volksgezondheid Roermond

“Nieuwbouw maakt mensen wakker, doet ze
nadenken over de manier waarop ze zorg willen geven. Het is een prachtig proces, waar iedereen bij betrokken raakt. En als het er eenmaal staat,
dan wordt die verbondenheid nog groter. Daarom
willen we samen deze geboorte intens beleven”.

Martin Bergmans
Voorzitter stafbestuur

Aangenaam verblijf
Dr. Fiona de Vos is de expert in Nederland op het
gebied van Healing Environment. Zij weet als geen
ander hoe belangrijk licht, kleuren, oriëntatie en
afleiding zijn voor het welbevinden van patiënten
en medewerkers. Zij zet haar kennis nu ook in voor
het Laurentius Ziekenhuis. Dat merkt u straks
binnen en buiten het ziekenhuis. Binnen het
ziekenhuis bijvoorbeeld met het warme kleurenpalet van Peter Struycken. Rondom het ziekenhuis
met de tuinen, waar patiënten en bezoek afleiding
kunnen vinden.
Bouwen en benutten
Duurzaamheid is een belangrijk thema bij de
(ver)nieuwbouw. Het uitgangspunt is nieuwbouw
waar nodig, verbouwen waar dat kan. Door renovatie krijgen geschikte bestaande gebouwen een
tweede leven. Direct nadat de nieuwbouw klaar is,
volgt de renovatie van bestaande gebouwen.
Stap voor stap, zodat de patiëntenzorg zo goed
mogelijk gewaarborgd is.
Financieel gezond
Het Laurentius Ziekenhuis heeft de financiën goed
op orde. Ook voor de bouw is een doordachte
business case opgezet. Het bouwproces is zo
opgezet dat de kosten gedurende het hele bouwtraject goed in de hand te houden zijn. De investeringsplannen zijn zowel door het Waarborgfonds
voor de Zorgsector als door de banken als zeer
solide beoordeeld. Daarmee is de financiering van
de bouwplannen gewaarborgd.

“Op het terrein van het Laurentius Ziekenhuis
gaan cliënten van de Zorggroep en patiënten van het ziekenhuis in een kleurrijke, zorgzame
omgeving herstellen. Buiten het ziekenhuis, in een
luxe omgeving. In een aantrekkelijk gebouw, maar
het zijn vooral ook de mensen die samen deze
zorg en dienstverlening leveren. Herstellen gaat
straks met meer plezier”.

“Het palet met 24 kleuren dat ik voor het
Laurentius Ziekenhuis heb gemengd, is
gebaseerd op een aantal 'aardkleuren' en hun
koele tegenhangers.

Trees Hogema
Directeur Roermond Zorggroep

“Aandacht is een sleutelwoord bij dit proces:
het gaat in alle opzichten net een stap verder dan standaard. Partijen staan open voor elkaar, dat is heel inspirerend. De architectuur is
aansprekend, het natuurlijke kleurenpalet een belangrijke toevoeging: een lust om mee te werken.
Kleur is zo belangrijk, mensen komen erdoor in
een andere stemming. Deze kleuren zijn zo goed
bedacht, die gaan nooit vervelen.”

Bart Vos
Interieurarchitect

De onderlinge afstemming in kleurtoon, helderheid en verzadiging maakt dat je alle kleuren uit
het palet kunt combineren voor een samenhangend kleurbeeld. De binnenhuisarchitect past de
kleuren toe en bepaalt zo de stemmingen en sfeer
van verschillende ruimten.”
Peter Struycken
beeldend kunstenaar
en kleurdeskundige

Vooruitblik
1e half jaar 2013
Definitief ontwerp

2e half jaar 2013
Sloop gebouwen
10,11,12

2e half jaar 2013
Bouwrijp maken
terrein

2e half jaar 2013
Aanbesteding

2e half jaar 2013
Start bouw

Dit is een uitgave van:
Laurentius Ziekenhuis Roermond
Projectgegevens
Opdrachtgever:

2e half jaar 2015
Start verbouw

Laurentius Ziekenhuis Roermond
Jack Thiadens,
voorzitter Raad van Bestuur
Postbus 920
6040 AX Roermond
Telefoon 0475 - 38 22 22

Investeringskosten:
96 miljoen euro
Omvang:
37.000 m2
Projectleiding en adviseurs
Projectdirectie:
Manager finance & control
Architect:
Projectleiding (nieuw)bouw:
Bestuursadviseur:
Kleurenpalet:
Healing Environment:
Interieurinrichting:
Landschapsarchitectuur:
Technische installaties:
Constructies:
Adviseur OK

2e half jaar 2015
Nieuwbouw gereed

Het Laurentius Ziekenhuis:

Colofon

Laurentius Ziekenhuis
• Erkende bedden:
• Aantal opnamen:
• Gemiddelde verpleegduur:
• Polikliniekbezoeken:
• Dagverpleging:
• Aantal medewerkers:
• Medisch specialisten:

Ger Biesmans,
manager bedrijfsvoering Facilitair bedrijf
en Bouw Laurentius Ziekenhuis
Michael Ehlen
Frank Pörtzgen,
Wiegerinck architectuur en stedenbouw
Rutger Kriek,
AT Osborne consultants & managers
Gerrit Afink
Peter Struycken
Fiona de Vos PhD, Studio dVO
Bart Vos
Michael van Gessel
Gerard Janssen,
Huygen en Royal Haskoning,
Eildert Boekholt, Arcadis
Roberto Traversari
TNO Dutch Centre for Health Assets
384
14.899
5,14 dagen
272.538
19.374
1577
116

(cijfers gebaseerd op 2012)

Het Laurentius Ziekenhuis heeft zijn verzorgingsgebied in de regio
Midden-Limburg.
1e half jaar 2017
Totale (ver)nieuwbouw
gereed

1e half jaar 2017
Inrichting zorgpark /
ziekenhuistuinen

Contact
Hebt u een vraag of suggestie? Dan kunt u een e-mail sturen of
bellen met het bouwbureau
E: bouwbureau@lzr.nl
T: 0475 - 38 24 03
Kijkt u ook eens op onze website: www.lzr.nl.
Ook daar vindt u meer informatie over de (ver)nieuwbouwplannen.

vernieuwen
én verbinden
Het Laurentius Ziekenhuis gaat (ver)nieuwbouwen. Daarmee willen wij ook in de toekomst hoogwaardige
zorg blijven bieden aan onze patiënten. De nieuwbouw biedt plaats aan zeer gespecialiseerde voorzieningen
als OK’s en Intensive Care. De verbouw zorgt ervoor dat straks ook de bestaande gebouwen weer volledig
ingericht zijn voor de toekomst.
Wij willen het verblijf voor patiënten in het vernieuwde ziekenhuis zo aangenaam mogelijk maken.
Tevens dragen de plannen bij aan een prettig werkklimaat voor specialisten en medewerkers.
Het Laurentius focust niet alleen op de eigen kracht maar maakt ook gebruik van de sterkten van zorgketenpartners. Meer samenhang tussen instellingen, in het belang van de patiëntenzorg, is voor Laurentius daarom
vanzelfsprekend. Net als een open opstelling naar de samenleving.
Een flink aantal ambities, waar wij samen met een groot aantal betrokkenen werk van maken. Deze uitgave
geeft u daarvan een impressie.

Rob Schipper en Jack Thiadens
Raad van Bestuur

