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REFERENcE caSE AmphiA BredA

H
et ziekenhuis beschikt in Breda over 

twee locaties voor klinische zorg: 

Molengracht en Langendijk. Op loca-

tie Langendijk waren zowel het gebouw als de 

installaties verouderd. Daar kwam bij dat Amp-

hia alle zorg en afdelingen die met elkaar te 

maken hebben graag bij elkaar wilde brengen. 

Zo hoeven patiënten niet meer het hele zieken-

huis door voor afspraken. En kunnen medisch 

specialisten met verschillende disciplines, die 

tegenwoordig steeds intensiever samenwerken, 

op één locatie gehuisvest worden. Redenen waar-

om Amphia besloot tot de bouw van een nieuw 

ziekenhuis. Een ziekenhuis waarin onder meer 

Amphia Breda, een Topklinisch op-

leidingsziekenhuis (STZ), was aan 

vernieuwing toe. de twee locaties 

in Breda dienden er één worden; 

bestaande uit nieuwbouw en gere-

noveerde bestaande bouw. in het 

nieuwe gedeelte moesten onder meer 

de interventiezorg en complexe 

zorg gehuisvest worden en in het te 

renoveren gebouw de planbare zorg. 

een compleet nieuw ziekenhuis be-

tekent heel veel nieuwe technische 

voorzieningen. reden waarom Gerard 

Jacobs, projectmanager nieuwbouw, 

namens Amphia op zoek ging naar 

een betrouwbare leverancier van 

kwalitatief hoogwaardige producten. 

daarbij viel de keuze op dräger in 

Zoetermeer.

Door: Dräger
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interventiezorg gehuisvest is. Gekozen werd voor 

locatie Molengracht omdat daar al acute zorg 

wordt geleverd. Bovendien was daar voldoende 

ruimte om een deel nieuwbouw aan het bestaan-

de pand te realiseren. De bestaande bouw wordt 

gerenoveerd en bestemd voor planbare zorg. 

Inmiddels is de nieuwbouw gereed. Deze bestaat 

uit vier torens, een structuur die past bij de 

zwaartepunten van het ziekenhuis: Oncologie, 

Interventie met onder meer de Spoedeisende 

Hulp, radiologie, operatiekamers en de intensive 

care, Vrouw, moeder & kind en Hart & Vaten. 

Afdelingen die veel met elkaar te maken hebben 

zijn in een bouwdeel georganiseerd. Door deze 

opzet wordt de zorg in het nieuwe Amphia rond-

om de patiënt georganiseerd. In totaal gaat het 

om 80.000 m² nieuwbouw en zodra de bestaan-

de bouw gerenoveerd is, omvat het nieuwe zie-

kenhuis bijna 130.000 m². Eind 2019 verhuizen 

verschillende afdelingen en specialismen naar de 

nieuwbouw. Eind 2021 moet ook de renovatie 

van het bestaande ziekenhuis afgerond zijn, dan 

wordt Langendijk afgestoten om plaats te maken 

voor woningbouw.

Amphia wordt bij het hele project ondersteund 

door FourCare. Een bouwconsortium dat bestaat 

uit Trebbe en Van Wijnen, verantwoordelijk voor 

het bouwkundige deel en ENGIE Services en 

Unica voor het installatietechnische gedeelte.

BetrouwBare technische voorzie-
ningen cruciaal
In een ziekenhuis zijn betrouwbare technische 

voorzieningen cruciaal. Het Amphia had heel 

veel technische installaties en apparatuur nodig 

voor onder meer het interventiegebouw waar de 

16 operatiekamers en 30 intensive care kamers 

gehuisvest zijn. Voor de toelevering van medi-

sche gassen als zuurstof, stikstof, perslucht en 

CO
2
 was een compleet medische gassendistribu-

tiesysteem noodzakelijk; vanaf het beginpunt, de 

perslucht compressoren in technische ruimte tot 

aan het eindpunt, de afnamepunten in de be-

dwandpanelen in de patiëntkamers. “Daarnaast 

hadden we behoefte aan verschillende typen 

pendels inclusief de stoelconstructies waarmee 

ze in het betondek worden opgehangen, evenals 

aan OK- en onderzoekslampen. Dan ga je op 

zoek naar een betrouwbare partij die kwalitatief 

hoogwaardige producten levert en gunstige 

prijzen hanteert”, vertelt Jacobs. “We hebben per 

slot van rekening te maken met gemeenschaps-

geld. Bovendien wilden we alles graag bij één 

leverancier onderbrengen om faalkosten zoveel 

mogelijk te voorkomen. Want stel je koopt iets 

bij verschillende producenten en het sluit niet op 

elkaar aan, dan heb je als opdrachtgever echt een 

probleem!” 

Voor het aanschaffen van de pendels, operatie- 

Feiten en cijfers Amphia
-	Locatie	Molengracht	in	Breda	(Ook	loca-
tie	in	Oosterhout	en	Etten-Leur	en	tot	
eind	2021	locatie	Langendijk	in	Breda;	
-	270	medisch	specialisten;
-	4.500	medewerkers;
-	340	vrijwilligers.
16 operatiekamers in de nieuwbouw, 

waarvan 2 hybride door Dräger geleverd
-	68	afsluiterkasten;
-	4	persluchtcompressoren;
-	3	vacuümunits;
-	2.400	afnamepunten;
-	17	km	buizen;
-	85	bedwandpanelen;
-	150	pendels;
-	35	operatielampen;
-	80	onderzoekslampen.



van het ontwerpproces. Iets wat de implementa-

tie ook veel eenvoudiger maakte.” Door vroeg in 

het proces te starten werden faalkosten voor 

beide partijen voorkomen.

Een ander pluspunt was het voortdurende con-

tact met Dräger. Jacobs: “Ze dachten met ons 

mee, waren oplossingsgericht en toonden veel 

referentiemateriaal. Zo konden wij precies zien 

hoe zij het bij andere ziekenhuizen gedaan heb-

ben. Dat heeft ons als eindgebruiker enorm 

geholpen!” 

Drägers snelheid van handelen was eveneens 

groot. “Het feit dat zij bijzonder snel konden 

beschikken over 3D BIM-modellen van de posi-

tionering van de pendels in de OK’s en van het 

complete gassendistributiesysteem vinden wij 

positief. Daarmee zagen we bijvoorbeeld hoe de 

pendels draaien en hoe ze zich verhouden tot de 

röntgenapparatuur. Maar ook hoe de leidingen 

voor de medische gassen door de gebouwen 

lopen. Uiteindelijk zijn de mooie kwaliteitspro-

ducten en het medische gassensysteem getest en 

gevalideerd opgeleverd. Daarmee zijn wij zeer 

content.”

toekomst
Nadat het ziekenhuis volledig ingericht is, werd 

en onderzoekslampen was een directielevering 

voldoende, maar voor het verkrijgen van een 

gasdistributiesysteem moest een aanbesteding 

worden uitgeschreven. Na verschillende leveran-

ciers van pendels, OK- en onderzoekslampen 

benaderd te hebben, viel de keuze op Dräger 

vanwege de kwalitatief hoogwaardige producten 

tegen gunstige prijzen. Al in 2016 werden deze 

rechtstreeks bij de firma besteld. Voor het medi-

sche gassendistributiesysteem met alle compo-

nenten die erbij horen, had bouwconsortium 

FourCare, in datzelfde jaar, een aanbesteding 

uitgeschreven. Die werd door Dräger gewonnen, 

ook weer dankzij de gunstige prijs-kwaliteit 

verhouding. Jacobs: “En daarna hoop je natuur-

lijk dat de samenwerking goed verloopt. Want je 

gaat wel met elkaar een traject van 3 tot 4 jaar 

in.”

Prettige samenwerking
Die samenwerking verloopt al vanaf het begin 

prima, zowel met Amphia als met FourCare. 

Dräger is in een heel vroeg stadium bij het pro-

ject inclusief het ontwerp betrokken. “Voor zo’n 

bedrijf is het prettig al bij de ruwbouw en het 

ontwerp te kunnen beginnen en alles in één 

hand te houden”, stelt Jacobs. “Dit betekende 

voor hen dat hun producten onderdeel waren 

de komende tijd aandacht besteed aan scholing 

en training. Medewerkers onder wie artsen, 

verpleegkundigen en OK-medewerkers, werden 

getraind in hoe ze met het nieuwe gebouw en 

onder andere de nieuwe Drägerapparatuur 

moeten omgaan. “Maar eerst maken we nog 

proefopstellingen voor de operatiekamers. We 

kijken daarbij naar de meest ideale opstelling 

voor de gebruikers, want alles is zo’n 5 jaar gele-

den bedacht. In de tussentijd zijn er nieuwe 

gebruikers, inzichten en apparaten gekomen.” 

Redenen waarom Dräger voorafgaand aan de 

definitieve oplevering altijd checkt of er nog 

onderdelen nodig zijn zoals een extra rail, in-

fuusstandaard of plateau. Dit gebeurt allemaal in 

deze periode. Eind november 2019 wordt de 

nieuwbouw in gebruik genomen. 

Het partnerschap van Dräger met Amphia krijgt 

overigens een vervolg. Op de kortere en langere 

termijn. Want in de bestaande bouw moeten het 

OK-centrum en de poliklinieken nog aangepast 

worden. Dräger zal daar ook bij worden betrok-

ken. Dat geldt ook voor het onderhoud van de 

apparatuur. En als we nog verder in de toekomst 

kijken zie je dat over enkele tientallen jaren weer 

zaken vervangen en gerenoveerd moeten wor-

den. Als een firma het goed blijft doen, want het 

houdt niet op met de oplevering, kan zo’n be-

drijf heel lang binnen een ziekenhuis werkzaam 

zijn. Dan is de kans groot dat een medisch cen-

trum over 20 jaar weer een beroep op die firma 

doet. Als Dräger voortgaat met wat het de afge-

lopen periode voor Amphia heeft gedaan en alles 

in orde blijft, wil ik deze onderneming ook graag 

aanbevelen bij andere ziekenhuizen!”, besluit 

Jacobs.  <
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Door vroeg in het proces te starten werden 
faalkosten voor beide partijen voorkomen.

“als Dräger op dezelfde wijze 
doorgaat als de afgelopen 3 

jaar, is de kans groot dat 
ons partnerschap een 

vervolg krijgT”


