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NIEUWBOUW Atrium Medisch Centrum bereikt hoogste punt ruwbouw van Gebouw Q

De laatste dakplaat wordt naar het dak van Gebouw Q gehesen. Het hoogste punt is officieel bereikt.

foto Bas Quaedvlieg

Van ‘Q’ naar ziekenhuis
Gebouw Q in Heerlen staat
voor het grootste deel: gisteren werd officieel het hoogste punt bereikt. Maar daarmee is het natuurlijk nog
lang geen ziekenhuis.
door Annelies Hendrikx

T

erwijl hij zijn schoenen
verruilt voor een paar immer charmante bouwlaarzen, verzucht Atriumbestuursvoorzitter David Jongen
dat hij eigenlijk maar één angst
heeft: hoogtevrees. Toch moet hij
er deze woensdagmiddag aan geloven. Nadat hij lucht heeft gegeven
aan zijn gevoelens van trots (een
woord dat hier vandaag veelvuldig
valt) betreedt hij de lift die hem en

directeur Raymond Vaessen van
bouwer Van Wijnen naar het dak
van Gebouw Q brengt. Aldaar
wachten ze op de allerlaatste dakplaat die naar boven wordt gehesen. Deze ‘hijshandeling’ markeert
het bereiken van het hoogste punt
van de ruwbouw van het nieuwe
Heerlense ziekenhuis.
„Het gaat superhard met de bouw”,
constateert zorggroepmanager Richard Olivier tevreden. Maar goed,
na de bouw begint het eigenlijk pas
echt. Olivier is eindverantwoordelijk voor de transformatie van Gebouw Q tot ziekenhuis. Een ziekenhuis in vijf bouwlagen, dat voldoet
aan de modernste eisen, met veel
state of the art apparatuur.
De nieuwe ambulancehal staat er
al; in het souterrain komt een
spoedplein, met spoedeisende
hulp, een Acute Opname Afdeling
en de huisartsenpost. Op de begane grond zijn onder meer de poli

maag-, darm- en leverziekten, centrale sterilisatie en dagverpleging
voorzien. De eerste verdieping
wordt ingericht met zes nieuwe
operatiekamers, waaronder een zogenaamde hybride, waar met de
nieuwste technische snufjes complexe chirurgie kan worden toegepast. De acht ‘oude’ operatiekamers blijven, zegt Olivier. „Die
staan er trouwens ook pas enkele jaren. Maar de zes nieuwe dienen mede ter vervanging van de vijf ok’s
in Brunssum, die in de zomer van
2015 dichtgaan.” Op de eerste verdieping komt tevens de intensive
care. Op de tweede wordt onder
meer de dialyseafdeling ondergebracht. „Die krijgt een eigen ingang, zodat patiënten niet meer het
hele ziekenhuis door hoeven.”
Olivier hoopt dat het bouwconsortium - dat niet alleen bouwt, maar
straks ook verantwoordelijk is voor
het onderhoud - in april 2015 de

sleutel van Gebouw Q kan overhandigen. „Dan verwachten we dat het
eind juni open kan.”
In de oude hoogbouw wordt het
beddenhuis gerenoveerd en er
komt - als de fusie met Orbis Medisch Centrum in Geleen doorgaat
- een gloednieuw moeder-, vrouwen kindcentrum. De oud- en de
nieuwbouw worden via loopbruggen met elkaar verbonden. De
hoofdingang blijft waar die nu is.
Het nieuwe Gebouw Q beslaat ongeveer 20.000 vierkante meter en
toch betreft het geen uitbreiding,
stelt Olivier, omdat het voor een
deel de locatie Brunssum vervangt.
De bouwkosten bedragen 55 miljoen euro; de inrichting vraagt een
investering van 20 miljoen.
Het bereiken van het hoogste punt
is natuurlijk vooral een feestje voor
de bouwers. Dat hebben ze ook dik
verdiend. Nog geen dag vorstverlet
genoten ze afgelopen winter.

