
Wij bouwen aan kwaliteitsvolle zorg
Bouw van een ambulante ziekenhuiscampus met kinderdagverblijf

Infoavond campus Willebroek
dinsdag 2 maart 2021 



Praktisch 

Welkom op onze infoavond! 

Vragen tijdens de live-video kan je via “opmerkingen” stellen

Video wordt opgenomen en kan later herbekeken worden

Presentatie kan je terugvinden op onderstaande website

Nog meer vragen nadien, suggesties of opmerkingen?

 https://www.azrivierenland.be/bouwwerken-willebroek (nieuwe info staat steeds in het rood)

 verbouwingen.willebroek@azr.be 

https://www.azrivierenland.be/bouwwerken-willebroek


Onze missie

AZ Rivierenland is als dynamisch ziekenhuis 
jouw partner in de zorg dicht bij huis. 

In dialoog met een netwerk van zorgverleners garanderen onze medewerkers 
kwaliteitsvolle, innovatieve en veilige zorg voor elke patiënt.



Onze visie

AZ Rivierenland betrekt de patiënt als een volwaardige partner in het zorgtraject. 

AZ Rivierenland garandeert aantoonbaar kwaliteitsvolle zorg op maat van de 
patiënt. We streven hierbij continu naar verbetering. We creëren een veilige, warme 
en innovatieve omgeving. 

AZ Rivierenland wordt beheerd in continue dialoog met de medewerkers, artsen en 
externe partners.

AZ Rivierenland communiceert op een heldere, constructieve en respectvolle
manier.

AZ Rivierenland coacht zijn medewerkers om hun kennis en talenten verder te 
ontwikkelen. We creëren een inspirerend en stimulerend werkklimaat, waar onze 
medewerkers elke dag graag onze waarden uitdragen.

AZ Rivierenland is een sterke schakel in een netwerk van zorg.



Waarden

PRIMA zorg

P: positief

R: respectvol

I: integer 

M: menslievend 

A: actiegericht



Onze baseline

Samen Sterk in Zorg! 
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Campus Willebroek

1908 – oprichting 
“hospice De Naeyer”

1974 – start sloop 
centrale hoofdgebouw 
“hospice De Naeyer”

1985 – bouw huidige 
ziekenhuisgebouwen

2006 – fusie met 
toenmalig 

Dodoensziekenhuis

2014 - aankoop 
ziekenhuisgebouw

2018 – stop 
hospitalisatieactiviteit 

in Willebroek

2018 tot nu –
daghospitaal, 

daghospitaal geriatrie, 
uitgebreid aanbod 

raadplegingen artsen 
en paramedici, 
prikplaats labo, 

radiologie, 
kinesitherapie, 

2021 – start 
nieuwbouw



Overzicht nieuwbouw

Tweede verdieping

ruim aanbod consultaties: 

• orthopedie

• gynaecologie

• gastro-enterologie

prikplaats labo

behandelzalen gastro-enterologie en MKA

dienst medische beeldvorming

Derde verdieping: technische lokalen

Gelijkvloers Eerste verdieping

onthaal ziekenhuis

kinderdagverblijf met 36 plaatsen

logistieke lokalen

ruim aanbod consultaties:

daghospitaal geriatrie

kinesitherapie

rugschool

hartcoherentie 

• neus-keel-oren
• cardiologie
• pneumologie
• podologie
• endocrinologie
• diabetologie
• diëtiek
• geriatrie

• pediatrie
• vaatchirurgie
• fysische geneeskunde
• reumatologie
• neurologie
• urologie
• neuropsychiatrie
• kinderpsychologie



Kinderdagverblijf

Start uiterlijk 28 februari 2022

Capaciteit:

• principieel akkoord voor 36 vergunde plaatsen trap 2 B

• lopende aanvraag voor uitbreiding 12 vergunde plaatsen trap 2 A

Doelgroep: voorschoolse kinderopvang 0 tot 3,5 jaar

Inkomens gerelateerde kinderopvang: ouderbijdrage is afhankelijk van het inkomen van de ouders 

(attest kind en gezin)



Kinderdagverblijf: werking (onder voorbehoud)

Idem Kinderdagverblijf Kabouterland te Bornem

Openingsuren: 6.30u – 18.30u

Opnamebeleid: 

• voorrangsbeleid volgens decreet

• eigen voorrangsregel medewerkers AZ Rivierenland

Start inschrijvingen: september 2021

Semiverticale groepsindeling:

• Peutergroep: 2 x 9 kinderen (12 bij erkenning 48 kinderen)

• Babygroep: 2 x 9 kinderen (12 bij erkenning 48 kinderen)



Een beeld zegt meer dan woorden…
Enkele sfeerbeelden



















Start nieuwbouw: januari 2021  (einde voorzien mei 2022)

Sinds de verhuis van de hospitalisatiebedden staat een deel van het gebouw leeg

Een compacte nieuwbouw bleek efficiënter en energievriendelijker dan een 

volledige renovatie van het bestaande ziekenhuisgebouw

De bouwwerken gebeuren in twee fasen: 

• Fase 1: een deel van het huidige ziekenhuis wordt afgebroken om plaats te maken voor een 

compacte nieuwbouw.

• Fase 2: nadat alle activiteiten zijn verhuisd naar de nieuwbouw wordt de rest van het huidige 

gebouw gesloopt om plaats te maken voor parking en een groene vlakte.



Fasering nieuwbouw  AZ Rivierenland januari 2021 – juli 2022

15 tot 25 januari 2021: 
plaatsing werfcontainers 
en werfhekkens

25 januari 
t.e.m. eind 
februari 2021:
sloopwerken 
fase 1

Vanaf februari 2021:
start ruwbouw

Februari 2022:
ingebruikname 
kinderdagverblijf
verdere afwerking gebouw

April 2022: 
ingebruikname 
volledige gebouw

Mei 2022:
start afbraak fase 2
aanleg parking en 
buitenomgeving



Duurzaamheid en energievriendelijkheid gebouw

Makkelijk aanpasbaar gebouw:

• verplaatsbare binnenmuren in modules van 120 cm, zonder wijzigingen aan 

buitengevel

Verwarming en koeling via klimaatplafonds

• Elk lokaal kan apart gekoeld en verwarmd worden

• Systeem stopt zodra bv. raam wordt geopend



Duurzaamheid en energievriendelijkheid gebouw

Verwarming hoofdzakelijk via warmtepompen

Huidige voorziening warmtepomp (enkel om te koelen) bedraagt 120 kW vs. 252 

kW in de nieuwbouw

Zuinige gasstookketel voor extreme winters en sanitair warm water

Opgesteld vermogen aan ketels op aardgas van huidig gebouw bedraagt 2300 kW 

vs. 240 kW in de nieuwbouw

Ventilatiesysteem dat 100% van de ingeblazen en afgezogen lucht beheerst 

Verlichting volledig voorzien van LED-toestellen

Zonnepanelen met een capaciteit van 41 kWp, goed voor 30.000 kWh per jaar



Bedankt voor jullie aanwezigheid en jullie 
begrip tijdens de bouwwerken! 

Nog vragen, opmerkingen of suggesties?

Wij horen graag van jou! 
 https://www.azrivierenland.be/bouwwerken-willebroek

 verbouwingen.willebroek@azr.be

https://www.azrivierenland.be/bouwwerken-willebroek
mailto:verbouwingen.willebroek@azr.be

