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Speech opening nieuwbouw Jeroen Bosch Ziekenhuis

Koninklijke Hoogheid,
Commissaris van de Koningin,
Burgemeester van 's-Hertogenbosch,
geachte genodigden,

Ruim 20 jaar geleden is het eerste initiatief genomen voor de bouw van
een nieuw ziekenhuis in Den Bosch. Over het proces van initiatief tot
realisatie van de nieuwbouw is een apart boek te schrijven. Als
bestuurder heb ik dit hele proces mee mogen maken en ik wil u daar
graag deelgenoot van maken, om te laten zien dat het bouwen van een
nieuw ziekenhuis vooral teamwork is, in het belang van de patiënt.
Drie belangrijke hobbels wil ik noemen die genomen moesten worden
om dit prachtig nieuwe ziekenhuis tot stand te brengen:
De eerste hobbel was de complexe regelgeving, waarmee we te maken
hebben. Begin jaren ‘90 van de vorige eeuw kenden we een sterk
centralistisch aanbodgestuurd overheidsbeleid. Vanuit dit aanboddenken
was het beleid gericht op capaciteitsbeperking, met als doel de kosten
beheersbaar te houden. [Helaas worstelt de hedendaagse
gezondheidszorg nog steeds met dit probleem]
Wij stonden voor een meer vraaggestuurde benadering en wilden een
ziekenhuis bouwen, dat inspeelde op de behoefte van de gebruiker; de
patiënt.
In dit capaciteitsdenken van de overheid paste ook de fusie van de twee
ziekenhuis-organisaties in Den Bosch, het Carolus-Liduina Ziekenhuis en
het Bosch Medicentrum. Geen eenvoudig proces omdat toen sprake was
van hevige concurrentie tussen de 2 ziekenhuizen. De overheid stelde als
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voorwaarde voor de nieuwbouw dat eventuele nieuwbouw pas in beeld
zou komen, wanneer beide ziekenhuizen hierover samen
overeenstemming hebben. In 2002 was het nieuwe fusieziekenhuis het
Jeroen Bosch Ziekenhuis een feit en was deze tweede hobbel genomen.
Toen de toestemming tot nieuwbouw eenmaal was verkregen, deed zich
de derde hobbel voor: de financiering van het geheel, problematisch ook
door een, overigens terechte, wijziging in de wet, waarbij het ziekenhuis
zelf verantwoordelijk is voor de investeringskosten van de nieuwbouw en
niet meer kan terugvallen op het boterbriefje van de minister. Ook deze
hobbel wisten we te nemen. Trots kan ik melden dat met inspanning van
onze medewerkers en medisch specialisten en door een goede
samenwerking met de architect en bouwuitvoerders het ziekenhuis
binnen de gecontracteerde tijd en binnen de begroting is gerealiseerd.
Waar we ook trots op zijn, is dat we in het gebouw onze zorgvisie
grotendeels hebben kunnen realiseren. Het ontwerp van het ziekenhuis
is gebaseerd op de ambitie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis om te
behoren tot de meest patiëntgerichte en patiëntveilige ziekenhuizen van
Nederland. Een ziekenhuis dat midden in de samenleving staat, open en
transparant met veel aandacht voor healing environment. We werken
vanuit de gedachte dat een aangename omgeving bijdraagt aan een
sneller herstel van de patiënt. Zo is dit nieuwe ziekenhuis omringd door
tuinen en is het gebruik van licht, kleur en geluid zorgvuldig op elkaar
afgestemd. Ook is zestig procent van de patiëntenkamers eenpersoons,
waardoor we inspelen op de groeiende individualisering met aandacht
voor privacy, en het verlagen van infectiegevaar. Aandacht voor de
menselijke maat vinden we terug op het rooming in concept voor vrouw
en kind, waarbij moeder en kind samen worden verpleegd. Naast de
high tech voorzieningen ook aandacht voor high touch, het geestelijk
welbevinden zoals de prachtige kapel.
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis staat niet op zichzelf. In het belang van de
patiënt wordt op deze ziekenhuislocatie zoveel mogelijk samenhangende
zorg aangeboden. Het revalidatiecentrum Tolbrug, het Regionaal
Centrum van Geestelijke Gezondheidszorg van Reinier van Arkel en het
Radiotherapeutisch Instituut Verbeeten zijn eveneens in de vorm van
nieuwbouw op deze locatie aanwezig. Aan de voorzijde van het
ziekenhuis zullen in het gebied Willemspoort nog voorzieningen
gerealiseerd worden in nauwe samenwerking met het Jeroen Bosch
Ziekenhuis rond het thema Food, Health and Pharma.
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Dank wil ik uitspreken aan al onze medewerkers en medisch specialisten
die meegewerkt hebben aan de totstandkoming van ons nieuwe
ziekenhuis. Dank ook aan de architect en de bouwuitvoerders.
Drs. P.J.J. de Kubber
Raad van Bestuur
Jeroen Bosch Ziekenhuis
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