Maastricht UMC+, Oogcentrum en
bestuurscentrum
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Het MUMC+ complex vormt stedenbouwkundig een medisch kwadrant. Met de
uitbreidingsnieuwbouw van het bestuurs- en opleidingscentrum op de noordwesthoek
en de oogheelkundige kliniek op de zuidwesthoek is dit stedelijk kwadrant versterkt en
definitief gemarkeerd.
Ontwerp Aangezien de twee nieuwbouwvolumes de hoeken vormen van het MUMC+ complex
staan de gebouwen inmiddels bekend als “de Torentjes”. Om deze hoeken te accentueren zijn de
torentjes aan de buitenzijde van het kwadrant opgetrokken uit een sterk met het hoofdgebouw
contrasterende zwarte baksteen. De gevels aan de binnenzijde van het kwadrant, die zich richten
naar de verpleegafdelingen van het ziekenhuis, zijn witgrijs. Om de logistiek van de Oogkliniek
en het Bestuurs- en opleidingscentrum te integreren bij het MUMC+ complex zijn de twee
gebouwen verbonden met de, op de eerste verdieping gelegen, centrale verkeersader
doormiddel van een loopbrug.
Oogkliniek In de Oogkliniek worden de patiënten en hun eventuele begeleiders ontvangen door
gastvrouwen c.q. heren, die hen leiden naar de spreekuurvoorzieningen, onderzoek- en
behandelruimten. Alle faciliteiten binnen de kliniek zijn zodanig gesitueerd dat de patiënten
enerzijds en het personeel anderzijds slechts korte afstanden hoeven af te leggen tussen de
verschillende spreek-, onderzoek- en behandelruimten. Om patiënten en bezoekers een

aangenaam verblijf te bieden zijn op verschillende plekken binnen het gebouw, aan het daglicht
gelegen, loungefaciliteiten geplaatst. Voor de Oogkliniek zijn ook verschillende, met
geavanceerde apparatuur uitgeruste, oog-O.K’s ontworpen welke aan de gevel zijn gesitueerd en
daardoor daglicht kunnen ontvangen.
Bestuurs- en opleidingscentrum In het Bestuurs- en opleidingscentrum zijn alle stafdiensten,
stafdirectoraten en een groot deel van de opleidingsfaciliteiten van het MUMC+ ondergebracht.
Ook het faculteitsbureau FHML heeft in dit gebouw een nieuwe plek gekregen. Naast een groot
aantal kantoren, vergaderruimten, algemene opleidingsruimten en een collegezaal, zijn in het
gebouw enkele laboratoria gerealiseerd voor de opleiding van gespecialiseerde laboranten.
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