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Rijnstate bouwt
nieuwe CSA
Compact en met oog
voor detail

tEcHNOlOGIE, wEtENScHap EN HuISvEStING IN DE ZORG

centrale sterilisatie

Compact en met oog voor detail

Rijnstate bouwt
nieuwe CSA
De (ver)nieuwbouw van De
CSa (Centrale SteriliSatie
afDeling) van het rijnState
ziekenhuiS in arnhem, naDert
zijn voltooiing.
begin januari werD het
valiDatieproCeS afgeronD,
op 27 januari volgDe De

W

anneer de CSA volledig draait,
inclusief de integratie van de locatie
Velp, is nog niet exact te zeggen,
maar de ambitie is om in 2016 volledig operationeel te zijn op één locatie. De totale investering
voor de nieuwe CSA (bouw, apparatuur, inventaris, ICT) bedraagt 3 miljoen euro.
Willem-Jan Hanegraaf (projectmanager Rijnstate), Allard van Beek en Gert-Jan Stolk (beiden
werkzaam bij Miele Professional) en Paul Joosten (Kuijpers) kijken tevreden terug op de afgelopen periode van intensieve samenwerking.

Stolk verwoordt wat het project bijzonder maakt.
“Rijnstate is in het hele proces een spa dieper
gegaan dan gebruikelijk is. Veel oog voor detail,
een heel reëel budget en dat alles binnen een
strikte tijdsplanning. We zijn na de zomer begonnen met de bouw. Eind december stond alles
klaar voor de oplevering en het inregelen. Dat is
een knappe prestatie in deze complexe omgeving.” “Rijnstate neemt relatief veel tijd voor het
inregelen van de apparatuur en procesvalidatie.
Deze gedegen voorbereiding past perfect bij de
manier waarop Rijnstate werkt”, vult Van Beek
aan. “Het ziekenhuis gaat niet over één nacht ijs.

offiCiële opening en begin
februari iS De nieuwe CSa
DaaDwerkelijk in gebruik
genomen.

Door: Gerrit Tenkink
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Oog voor detail: de tafel met verdiepte weegschaal. Op de achterste tafel staat de weegschaal
nog (tijdelijk) op de tafel.

king op gelijkwaardig niveau. We wilden de regie
in handen houden, maar ook het beste uit de
markt halen. Je wil optimaal gebruik maken van
de kennis die aanwezig is. Wij hebben nadrukkelijk gezocht naar het evenwicht tussen de vrijheid die je de markt geeft en hetgeen je zelf
zoekt”, zegt Hanegraaf, die als voorbeeld de
aanschaf van een voorreinigingsmeubel voor de
robotchirurgie noemt. “Dat meubel is geheel
uitgewerkt en opgebouwd in samenwerking en
met expertise van Miele. Een heel innovatief
state-of-the-art product.”

Duidelijk zichtbaar ook de bestaande kolom waar, als het ware, omheen moest worden ontworpen.

Er wordt veelvuldig getest en gecontroleerd en
de opstart vindt stapsgewijs plaats. Bij andere
ziekenhuizen zie je nog wel eens dat er minder
tijd wordt genomen. Rijnstate maakt hierin
duidelijk haar eigen keuzes.”
partnership
Bij de bouw waren Cleanroom Combination
Group, Kuijpers en Miele Professional intensief
betrokken. Miele leverde de apparatuur; Clean-

room Combination Group en Kuijpers waren
betrokken bij het volledige traject van ontwerp
en engineering tot realisatie en commissioning.
“Als ziekenhuis hebben we gezocht naar partnership. Wij zochten meedenkende partijen zonder
de regie uit handen te geven. Waar kan de markt
ons helpen, bijvoorbeeld in het verbeteren van
de processen en de keuze van apparatuur? We
hebben een eigen projectbureau met veel expertise, maar daarnaast wilden we graag samenwer-

Vlnr: allard van beek (miele professional), willem-Jan hanegraaf (rijnstate), paul Joosten (Kuijpers)
en Gert-Jan stolk (miele professional).

VertrOuwen
Bij het kiezen van haar partners heeft Rijnstate
niet alleen gekeken naar de laagste prijs, maar
met name naar kwaliteit, expertise en samenwerking op lange termijn; een zogenaamde selectie
op basis van de ‘Economisch Meest Voordelige
Inschrijving’. Ook de leaseovereenkomst die met
Miele kon worden aangegaan, speelde een belangrijke rol bij de keuze. Joosten complimenteert het ziekenhuis met de intensieve samenwerking en het vertrouwen: “Het ziekenhuis
heeft de klassieke rolverdeling opdrachtgeveropdrachtnemer losgelaten. Natuurlijk zijn er
kaders waarbinnen je moet werken, maar we
hebben steeds op basis van vertrouwen gewerkt
aan haalbaarheid van het project. Het daagde
alle partijen uit om het onderste uit de kan te
halen. Omdat je weet dat je niet geselecteerd
bent op prijs, maar op kwaliteit en expertise, ben
je optimaal gemotiveerd om te laten zien dat het
ziekenhuis de juiste keuze heeft gemaakt.” Het leverde volgens Van Beek ook de nodige leermomenten op: “Je moet elkaar meenemen in het
totale proces, dus ook veel vaker ijkpunten en
gezamenlijke tussenevaluaties inbouwen. Dat
kost tijd, maar voorkomt problemen aan het
eind van het proces.”
COmpaCt bOuwen
Ruim 2,5 jaar geleden werden de eerste tekeningen voor de nieuwe CSA op tafel gelegd. Het
ziekenhuis wilde de CSA (Velp en Arnhem)
centreren op één locatie. Daarbij moest ook
ruimte worden gecreëerd voor reinigingsapparatuur ten behoeve van de robotchirurgie. Des te
opmerkelijker dat de omvang van de nieuwe
CSA slechts 600 vierkante meter betreft. Hanegraaf:” We hebben gekozen voor compact bouwen om meerdere redenen. Simpel gesteld:
vierkante meters kosten geld. Verder kun je het
proces heel efficiënt inrichten. Dat lijkt een
detail, maar op jaarbasis scheelt dat bijvoorbeeld
FMT Gezondheidszorg
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details, maar als je hier de hele dag werkt, dan
maakt het wel degelijk een verschil.”

De verdiepte karrenwasinstallatie voor de transportwagens gezien vanaf de ‘vuile’ kant.

heel wat extra loopmeters voor het personeel. Je
ziet dat veel ziekenhuizen gaan voor zekerheid
door een paar extra vierkante meters mee te
nemen of door extra apparatuur in te bouwen.
Hier zijn de processen heel nauwkeurig in kaart
gebracht en zijn we tot de conclusie gekomen dat
het met deze ruimte moet kunnen.” “En”, zo vult
Joosten aan, “de verwachting is dat CSA’s in de
toekomst compacter worden, omdat er steeds
vaker disposables bij de operaties worden gebruikt. Ook daar is op ingespeeld.”
Details
Compact bouwen is een opgave, zeker als het in
een bestaande omgeving is. Zo moest er bij de
indeling rekening worden gehouden met de
constructieve elementen en uiteraard de plek
van de CSA ten opzichte van het operatiekamercomplex (OKC). Nu nog vindt de aan-en afvoer
van de OKC naar CSA plaats met transportwagens via een lift. Binnen enige jaren wordt ook
die aanvoerroute aangepast en komt er een
verkorte lijn van OKC naar CSA. Stolk: “In het
ontwerp moesten we dus rekening houden met
de huidige situatie en de situatie in de toekomst.
Verder hebben we op detailniveau allerlei innovaties doorgevoerd die het werken eenvoudiger
maken. Zo is de karrenwasinstallatie in een
verlaagde put gebouwd, hetgeen het in- en uitrijden vereenvoudigt. Ook de weegschalen op de
inpaktafels liggen in de tafel verzonken. Allemaal
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hOOGwaarDiGe afwerKinG
Gekozen is voor een resistente en stootvaste
wandafwerking met Trespa Virtuon. In combinatie met de doordachte detaillering is er een
zeer hoogwaardige CSA gerealiseerd. De kans op
beschadiging en hoge onderhoudskosten zijn
hierdoor geminimaliseerd en bovendien is faciliteit is hierdoor eenvoudig schoon te houden. Een
ander voorbeeld van de precisie waarmee is
ontworpen, is het licht- en luchtplan dat door
Kuijpers werd opgesteld. Joosten: ”We hebben
daar veel aandacht aan besteed. Je bouwt in een
bestaande omgeving een faciliteit die veel lucht
en dus ruimte nodig heeft. Lucht moest van
enkele verdiepingen hoger worden gehaald. Dat
is best lastig als je het dagelijkse proces zo min
mogelijk wilt verstoren. Daarnaast is het op een
CSA bijvoorbeeld ook belangrijk dat de medewerkers niet in hun eigen schaduw werken en
tegelijkertijd moet het licht niet het zicht op de
computerschermen belemmeren. Met al dit
soort punten moet je rekening houden bij de
uitwerking en inrichting van de ruimte.” De
(ver)nieuwbouw van het steunpunt voeding en
de CSA bij Rijnstate zijn voor Cleanroom Combination Group en Kuijpers een mooie uitdaging
geweest. Omdat het operationele proces onge-

wat leverde Miele professional?
Spoelruimte
6 instrumentenwasmachines PG8528
1 instrumentensluis
1 karrenwasinstallatie PG8830
Diverse rekken inzetten en belaadwagens
2 spoeltafels met ultrasoon-reinigingsapparatuur
1 wandspoelmeubel
1 inzet parkeermeubel
Inpakruimte
4 sterilisatoren PS5662v
4 stoom/stoomomvormers DDU
4 automatische ontladers
8 inpak / seal / weegtafels
2 papiertafels
6 inpaktafels
Belaad en ontlaadwagens
Procesregistratiesoftware

hinderd doorgang moest vinden zijn beide projecten gefaseerd, binnen een strak schema en op
een beperkte oppervlakte uitgevoerd. De ervaring die beide partijen in zo’n situatie hebben, is
hierbij van groot belang gebleken.
full-serViCe COntraCt
Na oplevering blijft Miele de komende 10 jaar
aan de CSA verbonden voor het onderhoud van
de geleverde apparatuur. Het reguliere onderhoud van de CSA komt in handen van de afdelingen Medische Techniek en Algemene Techniek
van Rijnstate. Bij calamiteiten kan Rijnstate
terugvallen op Cleanroom Combination Group/
Kuijpers. Van Beek: “Rijnstate heeft een all-in
serviceovereenkomst, waardoor het ziekenhuis
voor de komende tien jaar exact weet wat de
kosten voor onderhoud en storingen zijn. Hierdoor is het Rijnstate zeker van continuïteit van
haar processen tegen de laagst mogelijke Total
Cost of Ownership. Bij dit full-service contract
hoort onderhoud, maar ook het trainen van het
CSA-personeel. De operators krijgen een eerstelijnstraining. Met de technici gaan we iets dieper
in op de materie.”
Optimaal resultaat
Alle partijen kijken met een goed gevoel terug op
het totale proces en het eindresultaat. De intensieve samenwerking heeft alle partijen meer
inzicht gegeven in elkaars beleving en werkwijze.
Joosten: “Voor ons is het heel leerzaam geweest.
We zijn veel meer meegenomen in de visie van
de opdrachtgever en de gebruiker. Dat heeft ons
meerdere eyeopeners opgeleverd.” Ook Hanegraaf heeft het nodige opgestoken van dit project: “Wij moesten ook wennen aan inspraak van
de marktpartijen. Je moet vertrouwen op de
kennis die je partners inbrengen. Pas dan kom je
tot een gelijkwaardig partnership en een optimaal resultaat.” <

verantwoordelijkheid van cleanroom combination
Group en Kuijpers
- Tekenwerk en engineering;
- Sloop- en demontage werkzaamheden;
- Bouwkundige realisatie cleanrooms;
- Luchtbehandeling;
- Sterk- en zwakstroominstallaties;
- Toegangscontrole, interlock, brandmeldinstallatie;
- Verlichting, intercom;
- Diverse waterinstallaties.

