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nieuwbouwboek

Deventer Ziekenhuis
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Na een lange aanloopperiode startte in 2004 de bouw van het nieuwe Deventer Ziekenhuis. In mei van dat 

jaar werd de symbolische eerste paal geslagen in de bodem van de oude Rielerenk – een fantastisch mooi 

bouwterrein. We zijn – als we dit schrijven – vier jaar verder. Na vier jaar bouwen, kan geen andere conclusie 

worden getrokken dan dat er een prachtig gebouw is gerealiseerd.

Bij de start van het project constateerde het bouwmanagement dat in Deventer alle lichten voor nieuwbouw 

op groen stonden. Nu staan de lichten voor de gebruiksperiode ook op groen. Al voor het onderwerp actueel 

werd, bouwden we in Deventer aan een healing environment.

Ook de andere  thema’s die nu actueel zijn, zitten vrijwel allemaal in de nieuwbouw. Het Deventer Ziekenhuis 

kan door z’n flexibiliteit meegroeien met de ontwikkelingen van een ziekenhuis. De bereikbaarheid en toe-

gankelijkheid zijn optimaal. De uitstraling van de architectuur met zijn duurzame materialen en afgewogen 

interieur, kan het imago en de aantrekkingskracht van het Deventer Ziekenhuis enorm vergroten.  

Eind augustus 2008 heeft het nieuwe ziekenhuis zijn deuren geopend. Aan de Nico Bolkesteinlaan zijn ook 

het radiotherapeutisch instituut van het RISO en het psychiatrisch centrum Rielerenk van de Stichting Adhesie 

gevestigd. Zo is er een modern en aansprekend zorgcomplex gerealiseerd. Voor Deventer zal dit een solide 

basis blijken voor de gezondheidszorg van de toekomst.

Tineke Hirschler-Schulte,

Raad van Bestuur, Deventer Ziekenhuis

Marien Breedijk

Projectbureau nieuwbouw, Deventer Ziekenhuis

klaar voor de toekomst
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Profiel Deventer Ziekenhuis
Het Deventer ziekenhuis is een algemeen regionaal ziekenhuis. Jaarlijks komen zo’n 18.000 pa-

tiënten voor een opname en 290.000 mensen voor een consult in de poliklinieken. Het Deventer 

Ziekenhuis heeft alle basisspecialismen in huis en staat bekend om de kwalitatief hoogstaande 

medische- en verpleegkundige zorg, uitstekende diagnostiek en behandeling. Het Deventer Zie-

kenhuis is aangesloten bij de Stichting Topklinische Opleidingsziekenhuizen en heeft een groot 

aantal medisch specialistische- en verpleegkundige opleidingen in huis. 

het gebouw
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Nieuwbouw in cijfers
Eerste paal  11 mei  2004  

Oplevering 14 maart 2008  

Ingebruikname 28 augustus 2008 

Deventer Ziekenhuis 55.000 m2

Adhesie, psychiatrisch centrum 5700 m2  

RISO, radiotherapeutisch instituut  5200 m2 

Terreinoppervlak 110.000 m2

Parkeerplaatsen 950   

Totale investering  140.000.000  

Synthese tussen vorm, functie en esthetica
Architectuur beïnvloedt mensen. In een ziekenhuis kunnen ontwerpkeuzes patiënten helpen om 

zich beter te voelen en zo hun genezing stimuleren. Ook Henk de Jong en zijn architectenteam van 

De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs zijn hier bij het ‘tekenen’ van het Deventer 

Ziekenhuis van uitgegaan. 

Waar de functie van een ziekenhuis traditioneel in hoge mate de vorm van het gebouw bepaalt, koos de archi-

tect uit Rotterdam in Deventer ondubbelzinnig voor een synthese van functie, vorm en esthetica. ‘We zijn hier 

verder gegaan dan wat bij moderne ziekenhuizen in Nederland gewoon is’, vertelt hij.
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Inspiratiebron
Het Deventer Ziekenhuis is gebouwd op de Rielerenk, een locatie die het ontwerp sterk heeft geïnspireerd. ‘Ik 

ben gefascineerd door het licht geaccidenteerde open enk-landschap met daarachter de kleinschalige dorps-

rand van Schalkhaar. Het is een inspiratiebron voor de architectonische vormgeving van massa en materialisatie 

van het gebouw’, licht Henk de Jong toe. ‘Dit is bijna een soort landschapspark, daar past geen kolos van een 

gebouw. Het nieuwe Deventer Ziekenhuis glooit daarom als het ware tegen het landschap aan, met ‘vingers’ 

die in het landschap steken. Het is een gebouw dat in letterlijke en figuurlijke zin vastzit aan z’n omgeving.’

NIEUWBOUWTEAM

Opdrachtgever

-	 Raad	van	Bestuur,	Deventer	Ziekenhuis

Architectuur,	interieur,	constructie

de	Jong	Gortemaker	Algra	architecten	en	ingenieurs	

-	 Henk	de	Jong,	architect	directeur

-	 Rien	Trouborst,	architect	

-	 Maurits	Algra,	constructeur

-	 Hetty	Mommersteeg,	binnenhuisarchitect

Technisch	adviseur

Deerns	raadgevende	ingenieurs

-	 Aad	Bijl		installatieadviseur

Tuin-	en	landschapsarchitectuur	

Buro	Poelmans	Reesink	Landschapsarchitectuur	

-	 Paul	Poelmans

Bouwfysica	

Peutz	raadgevend	ingenieurs

-	 Paul	van	de	Boogaard

Bouwdirectie

-	 	Ad	van	Pelt,	projectleider	realisatie,		

namens	Stevens	van	Dijck

-	 Hans	Wansink,	namens	de	Jong	Gortemaker	Algra

-	 Reinier	Spies,	namens	Deerns

				

Projectbureau	Nieuwbouw	Deventer	Ziekenhuis

-	 Marien	Breedijk,	projectmanager

-	 Cees	van	Mil,	coördinator	technische	zaken
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Scheiding
Andere architectonische keuzes hangen samen met innovaties in de zorgorganisatie van het ziekenhuis. Zo 

is onderscheid aangebracht tussen patiënten die acute, urgente, electieve of chronische zorg nodig hebben.

Elke stroom heeft een eigen organisatie en routing in het gebouw. In de poliklinieken heeft het Deventer 

Ziekenhuis als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland flexibele spreekonderzoekkamers. Dit is het pa-

tiëntendomein. Boven de poliklinieken is het kantoorgebied voor artsen, leidinggevenden, administratief- en 

overig personeel.

Flexibiliteit
In het ontwerp is op diverse plaatsen naar de toekomst gekeken. ‘Dit ziekenhuis heeft een lange levensduur’, 

zegt Henk de Jong. ‘Het is nodig in te kunnen spelen op veranderingen die de zorg nu eenmaal eigen zijn. Het 

gebouw is aanpasbaar aan veranderende ruimtebehoefte. Aan de entreezijde straalt de laagbouw flexibiliteit 

uit. Daar zijn de poliklinieken ondergebracht en daar komt de hoofdstroom van bezoekers. Bouwkundig is 

er gewerkt met een structuur van draagkolommen en demontabele panelen. Dit bouwdeel is daardoor met 

kleine ingrepen te veranderen. 

‘Aan de achterkant, de kant van Schalkhaar, zie je de meer ‘harde’ ziekenhuisfuncties, zoals de operatiekamers 

en intensive care. Die veranderen minder snel en zijn ondergebracht in een gebogen, gemetseld ruggebouw. 

In het ontwerp is gebruik gemaakt van duurzame materialen en is een techniek toegepast die een energiezui-

nig gebouw waarborgt, met een slim energiebeheer. In combinatie met de gebouwde omgeving maakt ook 

dat aspect van het Deventer Ziekenhuis een uniek ziekenhuis.‘
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Interactie
Henk de Jong heeft vooral getracht een gebouw te maken waar mensen snel vertrouwd mee zijn. Een 

gebouw waarin aandacht is voor de mens achter de patiënt. ‘Het is een ziekenhuis waar je je thuis moet 

kunnen voelen. Dat thema hebben we architectonisch benadrukt door op veel plekken ruimtelijkheid te 

creëren. Bijvoorbeeld bij de polikliniek met haar fraaie, geschakelde polipleinen. Ondanks de ruimtelijkheid 

is er goed gelet op de balans tussen grote en kleine ruimtes. Op veel plekken treedt daglicht binnen en is 

transparantie nagestreefd.  Als je op een verpleegafdeling in bed ligt, heb je door lage kozijnen een prachtig 

uitzicht over het land richting Schalkhaar. Je hebt dan weer volop interactie met de ruimte, het licht en het 

landschap. Dat soort architectonische keuzes dragen ertoe bij dat het ziekenhuis gastvrijheid, openheid en 

zorgvuldige behandeling uitstraalt.’
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Duurzaam bouwen, bewust bouwen
Vanaf het begin is duurzaamheid integraal onderdeel geweest van het bouwkundig- en installatie-

technisch ontwerp voor het ziekenhuis.

Bij de bouw van het Deventer Ziekenhuis is het begrip duurzaam bouwen verruimd tot ‘bewust’ bouwen. 

Hierin passen keuzes voor innovatieve, energiezuinige installaties. Ook is veel gebruik gemaakt van duurzame 

materialen. Die verrijken in gebruik niet alleen de leefomgeving, maar zijn ook op een milieuvriendelijke manier 

geproduceerd. Gebouw en technische installaties zijn zo ontworpen, dat in de toekomst relatief eenvoudig op 

veranderingen of uitbreiding kan worden ingespeeld.

Duurzaamheid en innovatie spelen ook een belangrijke rol in de beleving van het gebouw. Thema’s als ener-

giebesparing, een gezond binnenklimaat, waterbesparing, arbo, veiligheid en het gebruik van duurzame ma-

terialen hebben veel aandacht gekregen. Die keuzes hebben geleid tot een verantwoorde en tegelijkertijd 

comfortabele zorgomgeving. 

Bodem Rielerenk energieke goudmijn Deventer Ziekenhuis
Het ontwerp van het ziekenhuis is gebaseerd op de Trias energetica: het ziekenhuis is goed  

geïsoleerd, warmte wordt zoveel mogelijk teruggewonnen en er wordt zo min mogelijk gebruik 

gemaakt van fossiele brandstoffen. Dit laatste wordt bereikt door te werken met een techniek van 

opslag van koude en warmte in de bodem van de Rielerenk. 

Aan het gebouw onttrokken warmte in de zomer, wordt bewaard voor de winter. De koelte uit de koude bron-

nen dient voor de verkoeling in de zomer. In de winter kan het ziekenhuis bijvoorbeeld de koude buitenlucht 

verwarmen met het water uit de warme bron in de bodem. Dat heeft direct de benodigde temperatuur om het 

gebouw comfortabel te houden. In geval van een strenge winter wordt nog warmte toegevoegd uit de cv-ketel. 

Door opslag en hergebruik van energie bespaart het ziekenhuis veel op kosten voor klimaatregeling, tot zo’n 

zestig procent per jaar. Met warmtewielen wordt zoveel mogelijk warmte uit de ventilatielucht teruggewonnen. 

Voor het verwarmen en verkoelen wordt een geavanceerd luchtbehandelingsysteem ingezet. Alle ruimten 

zijn op dit centrale ‘all-air’ systeem aangesloten. Omdat de inblaas- en afzuigroosters in het plafond zijn weg-

gewerkt, zijn geen radiatoren nodig. Dat scheelt nuttige vloeroppervlakte en maakt een vrij uitzicht in de ver-

pleegkamers mogelijk. Bovendien verloopt het verwarmen of afkoelen van ruimten in het gebouw veel sneller 

dan met een traditionele cv. 

Voorbeeldproject
Het Deventer Ziekenhuis levert uitstekende milieu- en energieprestaties. De overheid en Nederlandse zieken-

huizen hebben afgesproken dat zorginstellingen hun energieverbruik de komende jaren met dertig procent 

terugbrengen. Het nieuwe Deventer Ziekenhuis zal die doelstelling ruimschoots halen. De Europese Commis-

sie heeft de energieplannen van dit ziekenhuis aangemerkt als demonstratieproject. Uit binnen- en buitenland 

is veel belangstelling voor de duurzaamheidsvisie van het Deventer Ziekenhuis.

Energieprestatie	Qpres;tot/Qpres;toel	=	0.67

Milieuprestatie	 	 Milieu-index	=	212
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Rielerenk geeft geheimen verleden prijs
Enkele kolken in het gebied bij het ziekenhuis vormen de restanten van de IJssel die vroeger tot hier doorbrak 

bij hoog water. Het akkerland van de Rielerenk lag iets hoger en was van oudsher bewoond en bebouwd. Om 

de grond vruchtbaar te maken werd het afval van de stad hier naar toegebracht. Toen stadsarcheologen aan 

de vooravond van de bouw (2003) de grond minutieus afgroeven, vonden zij onder meer munten, aardewerk-

scherven en knikkers. Onder de akkerlaag kwamen ook de overblijfselen van bewoning en landbouw tevoor-

schijn. Naast de vondst van diverse boerenhofstedes werden een verzamelpunt voor landbouwproducten en 

een hopplantage blootgelegd. Deze hop was een belangrijk ingrediënt voor het middeleeuwse stadsbier. 

De opgravingen toonden aan dat de Rielerenk altijd belangrijk is geweest voor Deventer. Met de drie zorgin-

stellingen die hier nu gerealiseerd zijn, wordt dat grote belang voor de stad weer onderstreept. Nog steeds 

wordt het gebied rond het ziekenhuis gebruikt voor landbouw. Vandaar dat patiënten, bezoekers en mede-

werkers uitkijken over prachtig akkerland. Land dat onmisbaar was en is voor Deventer.

Bouwen aan het Deventer Ziekenhuis
Iets meer dan vier jaar zit er tussen de eerste paal en ingebruikname van het Deventer Ziekenhuis. 

Heijmans heeft het ziekenhuis gebouwd, alsmede de aangrenzende huisvesting voor het Radio-

therapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken (RISO) en de huisvesting voor het centrum 

voor geestelijke gezondheidszorg (Adhesie). Voor de werktuigbouwkunde en elektrotechniek  

waren respectievelijk de installateurs Kropman en Croon Elektrotechniek verantwoordelijk. Een  

impressie van het bouwproces.

De symbolische eerste paal voor het 

complex Deventer Ziekenhuis, RISO en 

Psychiatrisch centrum Rielerenk gaat de 

grond in. Het is inmiddels traditie ge-

worden zo’n eerste paal door een oude 

heimachine te laten slaan. Aan het bij-

behorende nostalgische koord trokken 

James van Lidth de Jeude (destijds bur-

gemeester van Deventer) Gerrie Kolk-

man (DZ), Marinus Eeftink-Schattenkerk 

(DZ), Greetje Terwisscha van Scheltinga 

(Adhesie), Tineke de Jong (Adhesie), 

Peter Stam (RISO) en Claudia Huizinga-

Driessen (RISO). 

4 april 2005

28 april 2005

20 mei 2005

Een groot gebouw moet worden ge-

heid, zeker op een enkbodem die 

licht drassig is. Voor het nieuwe De-

venter Ziekenhuis verdwenen maar 

liefst 2290 betonnen palen de grond 

in. Die werden niet geheid maar ge-

goten. De stalen hulzen die daarvoor 

nodig zijn, werden wel geheid.

11 mei 2004

28 juni 2005

13 september 2004
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29 november 2005

Bestaan de echt strenge winters nog? Het aantal dagen vorstverlet in de bouw is 

de laatste jaren op een hand te tellen. Toch kreeg het nieuwe ziekenhuis in 2005 

te maken met een kort oponthoud. Koning Winter drapeerde een prachtige witte 

deken over de Rielerenk.

28 juni 2005

28 juni 2005

Het hoogste punt wordt bereikt. Tradi-

tioneel wordt dat gevierd met pannen-

bier. Zo ook in het Deventer Zieken-

huis. Alle specialisten, medewerkers, 

vrijwilligers krijgen een speciaal flesje. 

Op de bouwplaats zelf wordt een fees-

telijk versierd bed naar het hoogste 

punt getakeld.

9 september 2005

9 september 2005

april 2006

17 oktober 2006

14 november 2006

12 maart 2007

23 mei 2007

23 mei 2007 

5 juli 2007

19 juli 2007

Bij de ‘inhuizing’ van nieuwe apparatuur is het soms passen en meten gebla-

zen. In april is een belangrijke investering van het Deventer Ziekenhuis afge-

leverd: een nieuwe MRI-scanner van een kleine 12.000 kilo. Stap voor stap is 

het apparaat vervolgens naar zijn plek gebracht in de MRI-onderzoekskamers 

van Radiologie.

Het Deventer Ziekenhuis verhuist 96 patiënten naar de nieuwbouw. Acht vracht-

wagens reden vanaf 03.45 uur om het kwartier van het oude naar het nieuwe 

ziekenhuis. Per wagen werden tot vier patiënten vervoerd. Bijna exact volgens 

planning kwam om even voor half negen in de ochtend de laatste patiënt over 

van de Fesevurstraat.

Voor het ruggebouw van het ziekenhuis is een antracietkleurige steen gebruikt 

die onder invloed van de weersomstandigheden wisselend reflecteert. De steen 

is het enige stedelijke aspect in een gebouw dat door gebruik van veel natuurlijke 

materialen harmonieert met zijn omgeving.

9 september 2005

3 maart 2006

17 oktober 2006

28 april 2008

28 augustus 2008

Een bouw verloopt in fases. Soms lijkt 

het alsof er een tijdje niets gebeurt; en 

dan opeens schiet er een ziekenhuis 

de lucht in. Hier zit een bouwvakker 

op het dak van de parkeergarage voor 

het ruggebouw in aanbouw.
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healing enviroment

Beter worden in een mooi gebouw
Een modern ziekenhuis moet een omgeving zijn waar patiënten zich prettig voelen. De gebouwde 

omgeving kan hieraan bijdragen. 

Medisch-technische mogelijkheden zijn vaak de belangrijkste overweging bij de vormgeving van een zieken-

huisgebouw. De laatste jaren groeit het bewustzijn dat de gebouwde omgeving een positief effect kan heb-

ben op gezondheid en welbevinden van patiënten, bezoekers en medewerkers. Het Deventer Ziekenhuis heeft 

deze visie gedetailleerd omarmd in zijn nieuwbouw. 
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Parklandschap
Dat begint al bij de ligging. Het nieuwe ziekenhuis ligt ingebed in een parklandschap, omgeven door het na-

tuurgebied van de Douwelerkolk, de akkers op de Rielerenk en het landgoedachtige Brinkgreven. Een prachtig 

groene omgeving voor patiënten en bezoekers, die bovendien uitstekend bereikbaar is. 

Doorbreken
Ook het gebouw zelf draagt bij aan een healing environment. Zo zijn vormgeving, inrichting en kleurgebruik 

gericht op het doorbreken van de onpersoonlijke, sombere uitstraling, die menig ziekenhuis eigen is. Zo ade-

men wachtruimten in de poliklinieken de sfeer en inrichting van ontvangstruimte. Patiënten en bezoekers 

kunnen hier op comfortabele bankjes of aan leestafels wegduiken in een breed assortiment tijdschriften. Pro-

minente kunstwerken bieden een moment van afleiding. In het gehele gebouw is gezorgd voor veel lichtinval. 

Ook is het binnenklimaat goed regelbaar. De routes in het gebouw zijn afwisselend en overzichtelijk. 
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Een, twee of drie bedden?
Diverse nieuwe ziekenhuizen zijn voorstander van het gebruik van eenpersoonskamers in hun healing environ-

ment. Bewust heeft het Deventer Ziekenhuis gekozen voor een combinatie van kamers met een, twee of drie 

bedden, alle met eigen sanitair. Want hoewel eenpersoonskamers rust en privacy bieden, biedt een kamer met 

meer bedden ook voordelen. Bijvoorbeeld voor mensen die prijs stellen op gezelschap of onzeker zijn over hun 

ziekte en daar met anderen over willen praten.

Bedside terminal
In een healing environment verwachten patiënten steeds meer dat zij tijdens het verblijf hun normale le-

vens- en activiteitenpatroon zo goed mogelijk kunnen voortzetten. Keuzemogelijkheden zijn hierbij relevant. 

Patiënten beschikken in het Deventer Ziekenhuis daarom over veelzijdige communicatiemogelijkheden. Ieder 

bed is voorzien van een terminal voor telefonie, televisie en internet. Patiënten kunnen hiermee ook hun me-

nukeuze opgeven. Samen met verpleegkundigen kan de patiënt via internet bovendien folders opzoeken van 

het Deventer Ziekenhuis, bijvoorbeeld over bepaalde onderzoeken. Ook bij Dialyse en op de Eerste Hart Hulp 

hangen de speciale terminals. 

Gastvrijheid
Gastvrijheid draagt ertoe bij, 

dat patiënten zich meer op hun 

gemak voelen in het zieken-

huis. Het Deventer Ziekenhuis 

heeft roomservicemedewerkers 

in dienst om het verblijf voor 

de patiënt veraangenamen 

(zie pagina 43). Een bijzonder 

concept dat ook in belangrijke 

mate bijdraagt aan de healing 

environment van het Deventer 

Ziekenhuis.    
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Kleur en interieur: markant en functioneel 
Als patiënten zich in het ziekenhuis meer op hun gemak voelen, heeft dat een positieve invloed op hun ge-

zondheid en welbevinden. Kleur en interieur dragen daar in belangrijke mate aan bij. 

Verschillende patiëntengroepen hebben verschillende zorgbehoeften. Het Deventer Ziekenhuis heeft daarom 

bij alle ruimten gekeken: welke zorgbehoeften heeft de patiënt hier en hoe vertalen we dat naar de gewenste 

sfeer in kleur en interieur? 

Interieurarchitect Hetty Mommersteeg van De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs heeft gete-

kend voor een modern, maar niet te trendy interieur. Zij is daarbij geholpen en geadviseerd de Commissie Kleur 

& Interieur van het Deventer Ziekenhuis. Dit heeft geresulteerd in een herkenbare, vertrouwde en comforta-

bele inrichting. Functioneel en sober, maar ook met durf en stijl. 

Regenboog
Kleur en interieur variëren in het gebouw en zijn nauwgezet afgestemd op de verschillende zorgfuncties. Voor 

de chronische zieke patiënt die regelmatig het ziekenhuis bezoekt, of de patiënt die langer in het ziekenhuis 

moet verblijven, zijn warmte en een huiselijke sfeer belangrijk. Daarom is op de verpleegafdelingen en dia-

lyseafdeling bijvoorbeeld gekozen voor warme oranje- en roodtinten. Op de nierdialyseafdeling hebben de 

dialysestoelen een natuurgroene bekleding. De schilderijen aan de muur versterken hier het huiselijke effect. 

Voor afdelingen die acute en urgente zorg verlenen, is gekozen voor koelere tinten zoals groen en blauw, die 

de functionaliteit onderstrepen.

Ziekenhuis in  
cijfers
•	378	bedden	(totaal)

•	8	bedden	hartbewaking

•	51	bedden	dagbehandeling	

•	36	dialyseplaatsen

•		Spoedpost	met	24-uurs		

afdeling

•	10	operatiekamers	

•	15	intensive	care	bedden	

•	10	kraamsuites
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Herkenbaar
Bij de poliklinieken is het kleurgebruik uitbundiger: van prachtig paars tot zonnebloemgeel. Kleuren en inrich-

tingselementen zijn hier vooral bedoeld om de herkenbaarheid bij de patiënt te verbeteren. Die vindt daar-

door beter zijn weg en voelt zich daardoor meer op zijn gemak in het ziekenhuis. Groenvoorzieningen geven 

nog meer sfeer en versterken het gevoel van welbevinden.

Bos
Bij de Kinderafdeling komt het thema ‘bos’ overal terug en dat spreekt kinderen van alle leeftijden aan. Boven-

dien past dit goed bij de natuurlijke omgeving van het ziekenhuis. Een eyecatcher is de teampost, die in een 

boom is ingebouwd. De kleuren groen en rood geven een speelse levendigheid aan de afdeling.     
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Thuisgevoel
Bij de inrichting is telkens een balans gezocht tussen vorm, functionaliteit en uitstraling. In de wachtruimten 

moeten patiënten zich thuis voelen. De inrichting is er daarom persoonlijker en huiselijker dan gebruikelijk bij 

ziekenhuizen: de houten polipleinen, stoelen, bankjes en leestafels, temidden van bijzondere kunstwerken. 

Een kandidaat voor het mooiste plekje van het ziekenhuis is het dakterras. Hier komt de natuurlijke inrichting 

van het ziekenhuis terug. Het dakterras is ook goed toegankelijk voor bedpatiënten. Medewerkers, patiënten 

of bezoekers: iedereen geniet hier van de frisse lucht en de fraaie omgeving.

Kunst kan inspireren, een moment 

van afleiding bieden, verrassen. In 

het Deventer Ziekenhuis hangt in 

de centrale hal een groot kunstwerk 

van Hans Muller. Daarnaast staat 

op elk van de vier polipleinen een 

opvallend werk van de kunstenaars 

Janske Hombergen, Linda Verkaaik, 

Femke Teussink en Peter Stel. Het 

centrale thema is ‘ontmoeting’. 

Daarmee wordt ingespeeld op de 

ligging en functie van deze pleinen 

als middelpunt van ontmoetingen. 

kunst
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Tender Blossom, Janske Hombergen
‘In	een	ziekenhuis	zit	je	vaak	in	een	onzekere	situatie.	Kunst	

kan	voor	afleiding	zorgen	en	bijdragen	aan	een	prettige	omgeving	

waarin	je	je	veilig	voelt.	In	een	omgeving	als	een	ziekenhuis	heb	

je	behoefte	aan	houvast,	letterlijk	en	figuurlijk.	Een	boom	kan	

daarin	deels	voorzien.	Het	is	een	oervorm,	een	krachtig	beeld,	

statig	en	stabiel.	Een	boom	heeft	een	aardse	kant.	Hij	markeert	

een	plaats,	roept	vertrouwen	op	en	biedt	beschutting.	Van	oudsher	

zoeken	mensen	graag	een	plekje	onder	of	bij	een	boom,	voor	een	

afspraak	of	een	praatje.	Een	boom	heeft	ook	een	spirituele	kant:	

sommige	mensen	vinden	er	troost,	rust	en	innerlijke	kracht.	Met	

‘Tender	Blossom’	wil	ik	dat	positieve	gevoel	concretiseren	en	vast-

leggen	in	de	vorm	van	een	witte,	sterk	gestileerde	boom	met	licht-

gevende,	roze	bloesem.	De	witte	kleur	en	vooral	de	bloesem	roepen	

optimisme,	hoop	en	verwachting	op.	De	natuurlijke	vorm	van	een	boom	

heb	ik	gecombineerd	met	moderne	materialen,	zoals	neonlicht	en	hoog-

glans	wit	high	pressure	laminaat.	Die	tegenstelling	past	bij	het	ge-

bouw.	Het	is	duurzaam	gebouwd,	met	veel	natuurlijke	elementen,	maar	

tegelijkertijd	met	de	efficiency	van	een	moderne	luchthaven.’

Kroonluchter, Linda Verkaaik
‘Kunst	in	een	ziekenhuis	moet	iets	zijn	wat	je	verrast	en	niet	

verwacht.	Het	kan	je	even	op	andere	gedachten	brengen,	je	opvro-

lijken.	De	bloemfoto’s	op	de	achterwand	van	de	polipleinen	inspi-

reerden	me	tot	bloemvormen.	Daarop	voortbordurend	kwam	ik	op	een	

lichte,	maar	stevige	aluminium	kroonluchter,	in	de	vorm	van	een	

roos.	Kroon	staat	voor	bekroning	en	allure,	die	terugkomt	in	de	

mooie	vorm.	Luchter	staat	voor	licht,	verwachting	en	optimisme.	

Optimisme	en	verwachting	komen	naar	voren	in	de	vorm.	Naar	boven	

toe	wordt	het	patroon	steeds	groter	en	breder.	Als	een	kring	in	

het	water	breidt	het	zich	uit;	een	groter	wordende	spiraal	naar	

boven.	De	verschillende	figuren	en	maten	acrylaat	zorgen	voor	een	

bewegende	kleurenwerveling	die	een	vrolijk	gevoel	oproept.	Als	je	

vanaf	de	gang	komt	aanlopen,	zie	je	net	het	oplichtende	randje	

van	de	‘Kroonluchter’.	Dat	verrast	je.	Pas	als	je	eronder	staat,	

ontdek	je	de	vorm	van	de	roos.	Ook	dat	is	weer	een	verrassing.	In	

de	vorm	komt	het	thema	ontmoeting	terug.	De	‘Kroonluchter’	be-

staat	uit	cirkels,	spiralen	van	de	blaadjes	van	een	bloem.	Lucht,	

licht	en	vloer	ontmoeten	elkaar	in	een	kleurschaduw.	Wanneer	de	

zon	doorkomt,	zie	je	steeds	een	andere	kleurtekening	op	de	vloer	

terug.	Het	patronenspel	in	de	tuin	van	het	ziekenhuis	is	klassiek,	

met	patroonvelden	en	hegjes.	Deze	tuin	wordt	in	de	‘Kroonluch-

ter’	geïntegreerd:	een	ontmoeting,	een	samenkomen	van	binnen	en	

buiten.’
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Memory Kubus, Femke Teussink
	‘Op	welk	poliplein	je	ook	staat,	je	kunt	altijd	een	gezicht	op	

een	van	de	foto’s	‘ontmoeten’.	Je	kunt	een	spelletje	memory	spe-

len,	als	je	moet	wachten.	Maar	je	kunt	er	ook	naar	kijken	en	er	

je	eigen	verhaal	bij	bedenken.	Het	roept	fantasie	op;	het	kan	je	

gedachten	misschien	even	op	een	ander	niveau	brengen	als	je	in	het	

ziekenhuis	bent.	De	mensen	op	de	foto’s	heb	ik	in	mijn	atelier	

gefotografeerd,	ze	komen	uit	Deventer	en	omgeving.	Jong,	oud,	van	

alle	nationaliteiten:	ik	heb	verschillende	soorten	mensen	gezocht	

voor	de	‘Memory	Kubus’.	Deze	zijn	direct	geprint	op	geperst	piep-

schuim.	De	plaatjes	zijn	heel	stevig	maar	als	het	spel	intensief	

gebruikt	gaat	worden,	ga	je	dat	zien.	Dat	hoort	erbij,	net	als	bij	

een	memoryspel	dat	je	als	kind	had.	Om	de	draden	met	foto’s	aan	

te	spannen,	moest	de	constructie	heel	stevig	zijn.	Frank	Prinsen	

heeft	de	constructie	van	roestvrijstaal	ontworpen	en	gemaakt.	Het	

rvs	past	ook	goed	bij	de	houten	vlonder	met	gegalvaniseerd	ijzer	

rondom.	Het	kunstwerk	komt	mooi	tot	zijn	recht	in	het	gebouw.	Het	

is	heel	mooi	licht	en	fris,	echt	een	prettige	ruimte.’

Lithotympanum tuberosum, Hans Muller
‘Ik	wilde	een	werk	maken	dat	symbool	staat	voor	het	leven.	De	

Oostenrijkse	bioloog	Ernst	Haeckel	legde	microscopische	zeedieren	

onder	de	microscoop	en	tekende	ze	driedimensionaal	na.	Juist	dat	

microscopische	zeedier,	de	lithotympanum	tuberosum,	staat	aan	de	

basis	van	de	voedselketen	en	het	leven.	Daarom	heb	ik	Haeckel’s	

geometrische	vorm	uitgewerkt	tot	een	groot	beeld.	Het	zeediertje	

heeft	een	kooivormige	structuur.	Dat	heb	ik	gegoten	in	aluminium	

en	hoogglans	gepolijst.	Daardoor	glimt	het	en	lijkt	het	bijna	

vloeibaar.	De	binnenkant	is	een	bolvormige,	transparante	vorm	met	

daarin	een	lichtanimatie,	die	lijkt	op	een	spreeuwenzwerm.	Het	

beeld	hangt	onder	een	hoek	van	de	balustrade	van	het	personeels-

restaurant.	Daardoor	lijkt	het	alsof	het	elk	moment	kan	vallen.	In	

combinatie	met	de	vloeibare	vorm	wil	ik	als	het	ware	een	‘gestold’	

moment	weergeven.	Doordat	het	beeld	door	de	balustrade	heengaat,	

heeft	het	bijna	het	karakter	van	een	blootgelegd	fossiel:	alsof	

dit	een	opgraving	was,	voordat	het	gebouw	klaar	was.	‘Bij	dit	

kunstwerk	zie	je	vanuit	verschillende	hoeken	telkens	een	ander	

beeld.	Bezoekers	en	patiënten	moeten	in	het	algemeen	toch	wachten	

in	het	ziekenhuis.	Dan	moet	er	iets	zijn	waar	je	bij	kunt	wegdro-

men.	Ik	denk	dat	dit	bij	dit	beeld	heel	goed	kan.’

De	foto	is	een	schaalmodel,	op	het	moment	van	publicatie	hangt	het	kunst-

werk	nog	niet	in	het	Deventer	Ziekenhuis.
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Van mij, voor jou, Peter Stel
‘Dit	kunstwerk	onderzoekt	de	verbondenheid	die	tussen	mensen	ont-

staat	als	zij	elkaar	iets	‘geven’.	Dat	kan	uiteenlopen	van	een	

bos	rozen	of	fysieke	aandacht	tot	bijvoorbeeld	zorg,	op	de	plek	

waar	dit	beeld	hangt.	‘Voor	jou’	refereert	aan	de	essentie	van	de	

verbondenheid	tussen	mensen	en	hun	omgeving.	De	felrode	kleur	van	

deze	lichttekst	straalt	vooral	warmte	en	vitaliteit	uit.

‘De	vrij	strakke	sfeer	van	het	poliplein	daagde	mij	uit	een	fysiek	

aanwezig	gebaar	te	maken.	Ik	wilde	geen	decoratief	kunstwerk	maken	

waar	mensen	achteloos	aan	voorbij	kunnen	lopen	en	wat	al	snel	het	

risico	loopt	onderdeel	te	worden	van	het	meubilair.	‘Voor	jou’	is	

een	simpele	gedachte,	samengevat	in	twee	woorden.	Maar	ik	wil	met	

deze	monumentale	uitvoering	dat	het	tegelijkertijd	als	krachtig	

statement	de	mensen	kan	prikkelen.

‘Ik	hoop	dat	dit	werk	bezoekers	voor	een	moment,	of	langer,	terug-

brengt	naar	hun	eigen	persoonlijke	leven.	Dat	zij	wellicht	met	ge-

luk	of	weemoed	opnieuw	ervaren	wat	‘Voor	jou’	voor	betekent	en	hoe	

zij	wat	dat	betreft	in	het	leven	staan.	Ik	probeer	de	gedachten	

van	de	kijker	een	moment	te	prikkelen,	hem	even	te	laten	nadenken	

hoe	hij	de	alledaagse	realiteit	ervaart.’

De	foto	is	een	bewerking,	op	het	moment	van	publicatie	hangt	het	kunstwerk

nog	niet	in	het	Deventer	Ziekenhuis.
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Een nieuwe kijk op zorg
Het nieuwe gebouw heeft de organisatie gestimuleerd na te denken over de manier van zorgver-

lenen. Dat was onder meer nodig, omdat het Deventer Ziekenhuis volgens een landelijke bedden-

norm - gebaseerd op het aantal inwoners van het verzorgingsgebied - over maximaal 380 bedden 

mag beschikken. Ook werd rekening gehouden met het feit dat patiënten vandaag de dag korter 

in het ziekenhuis verblijven en er een verschuiving plaatsvindt van klinische naar poliklinische- en 

dagbehandeling. 

zorgvisie
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Acute en urgente zorg
Wat is er nieuw in de organisatie van zorgverlenen in Deventer? Een belangrijke verandering is dat de acute 

en urgente zorg als aparte zorgstromen zijn benoemd. Patiënten worden ontvangen en behandeld op een 

manier die nauwkeurig is afgestemd op de ernst van hun klachten.

De Huisartsenpost Salland vormt in het nieuwe ziekenhuis samen met de urgente zorg van het ziekenhuis de 

Spoedpost Deventer. Na triage wordt bepaald welke zorg een patiënt nodig heeft én welke zorgverlener deze 

zorg het beste kan bieden. 

De klinische afdeling Urgente Zorg maakt deel uit van de Spoedeisende Hulp. Bij de hier opgenomen patiënten 

wordt binnen maximaal 24 uur een diagnose gesteld en een behandeling gestart. Hiervoor zijn 22 bedden 

beschikbaar, inclusief die van de Eerste Hart Hulp. De ambulances komen binnen via een aparte toegang tot 

het terrein en het hospitaal. Van hieruit zijn directe verbindingen naar de traumakamers,  de CT-scanner en de 

operatiekamers. 

24-uurs apotheek
In de centrale hal is een 24-

uurs apotheek gevestigd. Hierin 

werkt de ziekenhuisapotheek 

samen met apothekers en apo-

theekhoudende huisartsen in 

Salland. Patiënten kunnen hier 

24 uur per dag terecht voor een 

eerste medicatie na een bezoek 

aan de arts of na ziekenhuisop-

name. In avond- en nachturen 

fungeert deze apotheek ook als 

dienstapotheek.
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Verpleegafdelingen
In het nieuwe ziekenhuis zijn 

240 bedden voor algemene 

verpleging op de tweede etage 

gesitueerd. Elke afdeling be-

staat uit veertig bedden. De af-

delingen grenzen in de ‘oksels’ 

van het gebouw aan elkaar. Dat 

zorgt voor flexibiliteit tussen de 

afdelingen. Voor de verpleeg-

kundigen betekent dit ook een 

nieuwe manier van werken. Ver-

pleegkundige kernteams leggen 

zich toe op de zorg voor een 

specifieke patiëntengroep, ter-

wijl andere verpleegkundigen 

breder ingezet kunnen worden.

Roomservice
Roomservicemedewerkers ne-

men taken van verpleegkundi-

gen over. Zij doen er alles aan 

om het verblijf van de patiënt 

te veraangenamen. Zo serveren 

zij maaltijden die in afdelings-

keukens worden klaargemaakt, 

houden zij de kamers schoon of 

doen een boodschapje voor de 

patiënt. 

Poliklinieken
Bij de poliklinieken is het principe van een patiëntengebied (frontoffice) en een staf/werkgebied (backoffice) 

nieuw. Patiënten worden op de begane grond geholpen door zorgverleners, terwijl de werkkamers en de 

ruimten voor administratie en bespreking boven de poliklinieken op de eerste etage zijn gevestigd. De opzet 

van het gebouw heeft het mogelijk gemaakt dat vrijwel alle poliklinieken, maar ook de radiologie, de func-

tieafdelingen en het priklab zich op de begane grond bevinden. Hierdoor blijven de looplijnen kort in een 

relatief groot gebouw. De poliklinieken zijn zo veel mogelijk gestandaardiseerd om flexibel gebruik mogelijk 

te maken. 
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Kinder- en Jeugdzorg
Met uitzondering van acuut zieke kinderen en kinderen die voor chirurgische dagbehandeling worden op-

genomen, gaan alle kinderen - klinisch en poliklinisch - naar de afdeling Kinder- en Jeugdzorg. Hier kunnen 

kinderen optimaal geholpen worden in een afdeling die zorgtechnisch en qua inrichting helemaal op hen is 

afgestemd.

Revalidatie
De nieuwbouw voorziet ook in 

poliklinische revalidatie, in sa-

menhang met de paramedische 

diensten van het ziekenhuis. In 

de nieuwbouw zal het aantal 

revalidatie behandeluren toene-

men tot 10.000 per jaar. 
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Logisch vervolg op zorg
In het Deventer Ziekenhuis zijn patiënten in vertrouwde handen. De combinatie van uitstekende 

medische zorg, prettige bejegening en het gastvrijheidconcept staan hiervoor garant. 

gastvrijheid
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Het Deventer Ziekenhuis wil medische zorg van hoog niveau leveren en ervoor zorgen dat patiënten zich tij-

dens alle fases in het zorgproces veilig en op hun gemak voelen. Want wie zich prettig voelt, is sneller beter. 

Vanuit die overtuiging wordt op bijzondere wijze invulling gegeven aan service en gastvrijheid.

Roomservice 
Dat gebeurt onder meer door de roomservicemedewerkers die het Deventer Ziekenhuis in dienst heeft. Per-

soonlijke aandacht, verzorging en iets extra’s doen voor patiënten is de basis van hun werk. Kort samengevat 

verzorgen de roomservicemedewerkers niet-medische taken voor de patiënt tijdens hun verblijf in het zie-

kenhuis. Denk aan het verzorgen en serveren van maaltijden en drankjes, het opmaken van bedden of het 

schoonhouden van patiëntenkamers. 

De wensen van de patiënt zijn leidend. Die bepaalt bijvoorbeeld waar en hoe laat hij of zij wil eten. Ook is er 

veel meer keuze in wat patiënten kunnen eten. Met dit concept voor gastvrijheid wordt beoogd het verblijf 

voor de patiënt te veraangenamen. Bovendien kunnen zorgverleners zich daardoor meer concentreren op 

zorgverlenende taken. 

Meelevend en empathisch
Gastvrijheid staat of valt met de servicekwaliteit, maar ook met de houding van alle medewerkers. Meelevend-

heid, empathisch vermogen, benaderbaarheid en initiatief richting de patiënt zijn relevante pijlers. Voor de 

introductie van het gastvrijheidconcept is daarom veel tijd geïnvesteerd in de training van roomservicemede-

werkers. 

Via een intensief programma hebben medewerkers geleerd om gastvrijheid en een positieve bejegening van 

de gast, te belichamen en uit te stralen. Ook de komende jaren blijft gastvrijheid de aandacht houden, en wel 

van alle medewerkers. Zodat patiënten weten: bij het Deventer Ziekenhuis ben ik in vertrouwde handen. 
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De nieuwe kantooromgeving
In het Deventer Ziekenhuis is een nieuwe opzet voor de poliklinieken gerealiseerd. Er is een patiën-

tengebied en een stafgebied ingericht. Het patiëntengebied bestaat uit spreekonderzoekskamers, 

functiekamers en ruimten voor spreekuurassistentie. De spreekonderzoekskamer is ingericht als 

ruimte voor de patiënt. De arts en andere zorgverleners voeren hier gesprekken met de patiënt.

kantoorconcept
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Teamvorming
Een van de uitgangspunten in 

het stafgebied is dat niet ieder-

een een vaste werkplek nodig 

heeft. Indien een werkplek on-

bezet is, moet die door ieder-

een gebruikt kunnen worden. 

Het gaat niet om wisselwerk-

plekken, maar om flexibele 

werkplekken. Het nieuwe kan-

toorconcept past bij de visie 

van het Deventer Ziekenhuis 

op organisatie van zorg. Daarbij 

staat (nog meer) teamvorming, 

samenwerking en het delen van 

kennis centraal.

Samenhang
Het stafgebied er direct boven 

is onder meer het domein van 

de specialisten, assistenten, se-

cretariaten en stafdienstfunctio-

narissen. Hier verrichten mede-

werkers werkzaamheden waarbij 

geen rechtstreeks contact is met 

de patiënt. 

De gevarieerde inrichting en de 

mix aan voorzieningen maken 

hier een breed scala aan activi-

teiten mogelijk. In samenhang 

met de vergaderruimten, het 

auditorium en de mediatheek is 

er een centrum voor kennis en 

kunde gerealiseerd.
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Het Deventer Ziekenhuis verlaat twee markante plekken in het hart van de stad. Zowel het Jozef-

ziekenhuis als de Geertruidenlocatie krijgen een nieuwe bestemming.

Geertruiden als woonlocatie
De geschiedenis van het Sint Geertruiden Ziekenhuis aan de Fesevurstraat begon in 1940. Het complex is in 

de jaren zeventig nog fors uitgebreid. Decennialang vormden de Geertruidenlocatie en de gebouwen van het 

Sint Jozef Ziekenhuis het hart van het Deventer Ziekenhuis. Bij de verkoop van het terrein heeft het ziekenhuis 

zich er sterk voor gemaakt om het karakter van de locatie te behouden en het groene te accentueren. Voor de 

Geertruidenlocatie is nu een stedenbouwkundig voorstel ontwikkeld met woningen, appartementen en voor-

zieningen in een tuinachtige omgeving. De oplevering is voorzien eind 2011. Daarmee ontstaat een nieuwe 

woonwijk in een gewilde buurt van de IJsselstad.

oudbouw
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Gezondheidscentrum St. Jozef
Het Sint Jozef Ziekenhuis kwam in 1956 in de Van Oldenielstraat. Het pand is een van de naoorlogse mo-

numenten met een beschermde status. Dat is dan ook van invloed op de manier waarop een deel van de 

Jozeflocatie wordt verbouwd tot een gezondheidscentrum. Geplande oplevering is medio 2009. Care4Skin en 

de huisartsen-onder-een-dak Keizershoed zijn al enkele jaren in het gebouw gehuisvest en zullen onderdeel 

blijven uitmaken van het gezondheidscentrum. Vanaf januari 2009 is de bloedbank Sanquin hier ook geves-

tigd. In het verlengde hiervan vinden gesprekken plaats met apotheek, verloskundigen en andere zorgverle-

ners, met als streven te komen tot een volwaardig gezondheidscentrum. Het Deventer Ziekenhuis blijft in het 

gezondheidscentrum aanwezig met een priklab. Naast het deel dat verbouwd wordt, wordt een deel van de 

locatie verkocht. Voor meer informatie: www.kloosterlouispasteur.nl. 
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Oudbouw in cijfers

Sint	Jozef	Ziekenhuis	 Van	Oldenielstraat

Oprichting	 1875

Nieuwbouw	Van	Oldenielstraat	 1956

Vierkante	meters	 5000

Sint	Geertruiden	Ziekenhuis	 Fesevurstraat

Oprichting	 1472	(toen	St.	Geertruiden	Gasthuis)

Nieuwbouw	Fesevurstraat	 1940	&	1970

Vierkante	meters	 72000

Aantal	bedden	 390	

Aantal	opnamen	 18984

Dagbehandelingen	 20305

Verpleegdagen	 100249

Gemiddelde	verpleegduur	 5,3	dagen

Aantal	werknemers	 1569	(fte,	excl.	specialisten)

*	situatie	2007
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Extra aandacht voor interieur en comfort
Het Deventer Ziekenhuis heeft zijn comfortniveau op een nog hoger plan kunnen brengen dankzij 

bijdragen van diverse sponsoren en de Vrienden van het Deventer Ziekenhuis. Het auditorium, de 

aankleding van het dakterras, het stiltecentrum, de familiekamers en de kinderafdeling zijn met 

deze bijdragen gerealiseerd.

Centrale Hal
Deze hal vormt het hart van het ziekenhuis met onder meer een receptie, bezoekersrestaurant en diverse 

winkeltjes. Sponsorgeld is gebruikt voor de algehele aankleding, waaronder beplanting en comfortabele zit-

jes. Ook is er een patiënteninformatiepunt ingericht. De centrale hal is geadopteerd door de Deventer Kring 

Werkgevers.

sponsoren
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Auditorium & Mediatheek
Deze ruimten worden gebruikt voor opleiding, voorlichtingsbijeenkomsten, congressen, vergaderingen, cur-

sussen en trainingen. De mediatheek is ingericht met steun van de huisartsen uit Deventer en omgeving, het 

auditorium door de gemeente Deventer.

Afdeling Vrouw & Kind
Het Deventer Ziekenhuis heeft een fraaie verlos- en kinderafdeling met tien kraamsuites. Twee hiervan zijn 

geadopteerd door de gemeente Deventer; de vijf familiekamers door de Vrienden van het Deventer Zieken-

huis en de Rotary Club Deventer IJssel. 

Polipleinen
Er is een prachtig ontvangstgebied in het nieuwe ziekenhuis gerealiseerd. Sponsorgeld is onder meer ge-

bruikt voor de fraaie inrichting, het patiënteninformatiepunt, de kunst en decoratie. Een van de polipleinen is 

geadopteerd door de samenwerkende banken in Deventer en een ander door de Leiboom Zorggroep.
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AAG Administratieve dienstverlening
Aan de Stegge Bouw & Werktuigbouw
ABN AMRO
Aces Project
Akzo Nobel
Al Dino Moda
Amgen
ArcelorMittal Staalhandel
Asito
Auping 
Autobedrijf Pouw
BAM Woningbouw Deventer
BNG
Boerhof Projectinrichters
Brocacef
Cambio Buurtbeheerbedrijf
Cam IT
Circulus
Continental Bakeries 
Croon elektrotechniek
Dataman
De Hypotheker
Deventer Groenbedrijf
Deventer Kring Werkgevers
De Leiboom Zorggroep
Descol kunststoffen
De Zon Deventer
Drukkerij Thieme
Etty Hillesum College
Fortis
Galaxy
GE Healthcare
Gemeente Deventer/Stichting Beheer CAI-gelden
Gezondheidsdienst voor Dieren
Gispen
GlaxoSmithKline
Go Ahead Eagles

GTI Oost
Hakro Oosterberg Nijkerk
Hensen
Hill-Rom Company
Huisartsenvereniging Deventer en Omstreken
Impress
ING
Inserva Deventer
Interfurn
JPR advocaten
JVZ Raadgevende bureaus
Kluwer
Koninklijke Wegener
Krehalon Industrie
Lagere scholen Deventer
Langenberg Advies in Verandering
Lassche
Machinefabriek Geurtsen
Mallinckrodt Baker
Matco Europe
Medisch Specialisten Deventer Ziekenhuis
MKB Deventer
Nefit
Nemco
Nysingh advocaten, notarissen 
Oranjewoud Advies- en Ingenieursbureau
Pactum Installatietechniek
Rabobank Deventer
Paul Hafkamp
Piet Zoomers
Promens International
Raad van Toezicht Deventer Ziekenhuis
Raster Kinderopvang
Rensink Schilderwerk
Rentré Wonen
ROC Aventus
Rotary Club Deventer IJssel

Roto Smeets
Round Table 14
Schildersbedrijf Wolters
Salland Verzekeringen
Sallcon groep
Saxion Hogescholen
Senzora
Smits Medical Nederland
Smurfit Kappa Zedek
Sodexho
Solvay Pharmaceuticals
Soroptomisten
Stichting IJsselland
Stichting Kunst en Openbare Ruimte
Stichting Sanquin Bloedvoorziening
Stichting Voorzorg Utrecht
Stichting Vrienden van het Deventer Ziekenhuis
Studio Perfect
Tauw Group
Vaessen Schoemaker
Van Dorp Installaties
Van Leeuwen Precisie
Van Opijnen
Van Wijnen Deventer
Veneberg Security Team
Verzekeraarshulpdienst
Vigilat Beveiligingen
Volker Rail Services
Vosko Networking
Wasserij Slijkhuis
Witteveen+Bos
Zorggroep Solis

Diverse particulieren

* Sponsorlijst is opgemaakt op 14 september 
2008. Nieuwe sponsoren zijn nog altijd welkom.

We danken alle sponsoren, bedrijven, instellingen, organisaties en particulieren die een bijdrage aan ons nieuwe 
ziekenhuis hebben geleverd.

Stiltecentrum
Een bijzondere ruimte, bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan een moment van bezinning en rust. 

Het stiltecentrum is geheel bekostigd door de medisch specialisten van het Deventer Ziekenhuis. 

Dakterras
Het dakterras van het Deventer Ziekenhuis is voor alle patiënten, bezoekers en medewerkers. Een prachtige 

plek om even te ontspannen en te genieten van het uitzicht. Met sponsorbijdragen is dit dakterras mogelijk 

gemaakt en sfeervol ingericht.
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Welkom 
Nadia Chiara

Op	28	augustus	2008	om	07:39	

uur	zag	de	eerstgeboren	baby	

in	het	nieuwe	Deventer	Zie-

kenhuis	het	levenslicht.	Ze	

heet	Nadia	Chiara	Marcia	en	

weegt	3265	gram.	Trotse	moe-

der	is	Giulia	Marcia	(20).	We	

wensen	Nadia	en	Giulia	veel	

geluk	en	gezondheid.
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