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Curriculum 

 

Voeg eventueel 
bedrijfslogo toe 



Topics 

• Waterlandziekenhuis introductie 

• Facility Management in het Waterlandziekenhuis 

– Uitdagingen en doelen 

• Gebouw, zorgtechnologie en patiënt 

• Scope  

• Lessons learned 

• Q&A 

 



Waterlandziekenhuis - introductie 

 



Key figures 

• Aantal medewerkers: 1,125 

• 1e specialisten bezoek: 75,700 

• Aantal operaties op de eerste dag: 17,300 

• Bezoek poli’s: 207,000 

• bedbezetting: 72.3%  

• Gemiddeld aantal ligdagen:  
4.5 dag 

• 2 locaties:  
Purmerend & Volendam  

 



Verzorgingsgebied 
gemeente Aantal inwoners 

Beemster 8,797 

Edam -Volendam  28,749 

Graft - De Rijp 6,423 

Landsmeer 10,457 

Purmerend 79,502 

Waterland 17,085 

Wormerland 15,750 

Zeevang 6,318 

TOTAL 173,081 



Karakteristiek 

• Innovatie is belangrijk voor onze organisatie 

– Eerste algemene ziekenhuis in Nederland met een 

geintergreerde huisartsenpost en Spoedeisende Hulp 

• Landelijke trend geworden 

• Innovatie wordt van belang geacht door 

medewerkers (uitkomst medewerkersonderzoek) 

• Implementatie convenant Veilige  

toepassen medische technologie in 

combinatie met kwaliteitssysteem  

(Infoland) vernieuwend 



Zorgontwikkelingen 

• Patient heeft meer de regie  

• Meer 1e lijns behandelingen 
– More integrated family practice 

• Ontwikkelingen in medische technologie 

• Minder ziekenhuisorganisaties 

• Meer specialisatie 

• Reductie van kosten  

• Zorg is een grotere markt dan 
reizen of shopping 

 



Agenda 

• Facility Management in het Waterlandziekenhuis 

– Uitdagingen en doelen 

• FMIS/ERP/Medische technologie 

• scope 

– Overall project and current implementation 

• Lessons learned 

• Q&A 

 



Facility management 

• 80 facilitaire medewerkers  (50 FTE) 

• Around 130 ISS medewerkers 

• budget: 11.5 miljoen euro 

• 2 locaties: 

– Purmerend 38.000 m² 

– Volendam 4.300 m² 
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Medische technologie en 

gebouwtechnologie 
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FM uitdagingen 

• Reductie kosten: 

– betekent efficienter organiseren (€) 

• Ontwikkelingen in medische technologie 

– Optimalisatie van de toepassing en het onderhoud  

• Meer concurrentie 

– overall service-levels omhoog 

 



Mens 
(WLZ staf and contractleveranciers) 

 

 
 

 

Organisatie 

 (Processen; sourcing strategie  

per afdeling/specialteit) 

 

 

 

Systemen 

(a.o. FMIS, GBS, ERP, 

specialistische applicaties, 

koppeling 

ziekenhuisapplicaties, enz.  
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Agenda 

• Facilities Management at Waterlandhospital 

– Uitdagingen en doelen 

• Gebouw, medische technologie en patiënt 

• scope 

– Overall aanpak en actuele thema’s en implementatie 

• Lessons learned 

• Q&A 

 



Gebouw, medische technologie en 
Patiënt 

•Zorgtechnologie: wearables en insideables 

•iPhone, wie? 

https://www.youtube.com/watch?v=gKUpVVS4
_gg 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gKUpVVS4_gg
https://www.youtube.com/watch?v=gKUpVVS4_gg
https://www.youtube.com/watch?v=gKUpVVS4_gg
https://www.youtube.com/watch?v=gKUpVVS4_gg


Gebouw, medische technologie en 
Patiënt 

Lucien Engelen 

• Wie is eigenaar van de  
  informatie? 
• Wie ontsluit? 
• Zorg decentraliseert en 
  democratiseert! 



Gebouw, medische technologie en 
Patiënt 

• Installaties 
• De installaties die deel kunnen uitmaken van een gebouwbeheersysteem zijn: 
• Registratiesystemen (toegangscontrole met o.a. biometrische identificatie) 
• Klimaatinstallaties 

– Airconditioning 
– Luchtbehandeling 
– Verwarming (ketelregeling) 
– Koeling (incl. medische koelkasten en ruimten) 
– Verlichting 

• Brandmeldinstallaties 
• Blusinstallaties 
• Ontruimingsinstallaties 
• Inbraakmeldinstallaties 
• Veiligheidssystemen 
• Sanitaire installaties 
• Pompen 
• Waternet 

• Zonwering  Is deze technologie bruikbaar voor meer? 

  
    

https://nl.wikipedia.org/wiki/Airconditioning
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verwarming
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koeltechniek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verlichting_van_binnenruimten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandmeldinstallatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandbestrijding
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alarmsysteem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pomp_(machine)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonwering


Gebouw, medische technologie en Patiënt 

Een ziekenhuis zal gaan specialiseren naar 
hoogcomplexe zorgproducten 



Scope 

• Gebouwtechnologie gericht op omgeving en verblijf 
patiënt in ziekenhuis 

• Medische technologie en zorgtechnologie worden 
geïntegreerd maar is gericht op de patiënt 

• Issue: Nen 7510 over informatiebeveiliging 

 



Lessons learned 

• 3 relevante ontwikkelgebieden 
 Gebouw 
Medische technologie 
 wearables en insideables aan en in de patiënt 

• Niet noodzakelijkerwijs te koppelen diverse systemen 
• Ontwikkeling is gericht op zorgtechnologie aan en in de 

patiënt en advisering (op afstand) 
• Ziekenhuisgebouw wordt minder relevant voor alles, maar 

meer gericht op hoog complexe zorg 
• Medische technologie is voor hoog complexe behandeling 
• Standaardisatie dataplatform met regie patiënt over eigen 

gegevens (toekomst) 



Vragen? 

• ? 
 

• Dank voor uw aandacht 


