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Ruim twintig jaren geleden is vanuit de overheid een struc-

tuur bedacht om de psychiatrische afdelingen van een 

ziekenhuis in een multifunctionele eenheid – MFE - onder 

te brengen. Een gebouw met één voordeur waarin diverse com-

binaties van zorg worden aangeboden. Een patiënt die psychiatri-

sche hulp zocht, kon zodoende bij één en hetzelfde pand terecht 

voor zijn behandeling, want ook het oude RIAGG zou - voor de 

vervolgbehandeling - in het complex worden opgenomen. “We 

kunnen wel stellen, dat dit voorstel niet het gewenste resultaat 

heeft opgeleverd,” vertelt Hans Valkenburg, manager bedrijfs-

voering sector beschouwend, van het Catharina-Ziekenhuis. “Er 

waren wel veel initiatieven, maar op een paar plaatsen na kreeg 

men niet de handen op elkaar.”

Angel eruit
De eerste initiatieven - zo’n tien jaren geleden - samen met 

de GGzE met betrekking tot nieuwbouw voor regionale opna-

mes, werden ook door de overheid in de richting van het MFE 

gestuurd. “Koppel het maar aan een algemene afdeling van het 

ziekenhuis,” zo luidde de reactie. “Een MFE achtig gebouw op 

ons terrein betekende dat wij bouwheer werden van het project, 

maar aanvankelijk wel vier bedden zouden moeten inleveren,” 

zegt Valkenburg. “De toenmalige directeur van het ziekenhuis 

kon zich wel vinden in deze constructie. Dat gold echter niet voor 

de psychiaters. Zij waren in feite vanaf het eerste moment fel 

tegen het plan, aangezien de beddencapaciteit afnam. De plan-

nen hebben dan ook nog een jaar of zeven in de ijskast gestaan. 

Totdat de overheid zo’n vier jaren geleden de regeling rondom 

de MFE versoepelde. Het was niet meer direct noodzakelijk om 

met een derdelijnsinstelling te fuseren. Dat gaf de mogelijkheid 

om twee aparte instellingen in een gebouw onder te brengen. Het 

fenomeen MFE maakte plaats voor een Regionaal GGZ centrum. 

Toen de angel er eenmaal uit was, kwamen de plannen in rap 

tempo op tafel. Het definitieve gebouw is dan ook heel anders dan 

in eerste instantie gedacht. Maar door de manier van bouwen zijn 

beide organisaties in de toekomst eventueel eenvoudig aan elkaar 

te koppelen. Wat wel behouden blijft, is de connectie met het 

ziekenhuis. Het nieuwe centrum is immers op het terrein van het 

Catharina Ziekenhuis gerealiseerd. Dat biedt zo zijn voordelen. In 

de PAAZ is namelijk een complete unit voor ziekenhuispsychiatrie 

opgenomen, een zogenaamde Psychiatrisch Medische Unit (PMU). 

Deze ruimte is bedoeld voor patiënten die eigenlijk op een andere 

afdeling in het ziekenhuis thuishoren, maar waarbij psychiatri-

sche hulp de prioriteit heeft. Verder is het vooral voor het GGzE 

belangrijk om aan het ziekenhuis te zijn gelieerd. Aangezien een 

dergelijke omgeving minder stigmatiserend werkt.”

eén geheel
Een belangrijk punt voor het nieuwe project vormde de lig-

ging van de woonfuncties en de primaire behandelkamers. De 

woonfuncties bevinden zich namelijk allemaal op de begane 

grond, zodat bezoekers niet eerst het hele gebouw hoeven te 

doorkruisen. Het pand kent verder enkele patio’s waardoor 

mensen naar buiten kunnen en onder een abri eventueel kun-

nen roken. Al is het wel zo dat het RGC een rookontmoedigings-

beleid voert. Op de eerste verdieping van het nieuwe centrum 

zijn de poliklinieken rechtstreeks te bereiken. Op de tweede 

etage bevindt zich het therapiegedeelte met onder meer een 

grote sportzaal en diverse ruimtes voor groepsactiviteiten. Tot 

slot zijn op de derde verdieping de kantoorunits gevestigd, die 

niet primair patiëntgebonden zijn. “De GGzE maakt samen 

met ons gebruik van de voorzieningen op de tweede etage. 

Verder biedt de GGzE een afdeling voor acute zorg met een 

opname- en behandelafdeling en een deel voor de ambulante 

hulpverlening, het vroegere RIAGG.                             

De rol van CBB - arnhem Bij het rGC

De realisatie van een bouwproject staat onder voortdurende tijdsdruk, waarbij het budget, 

de voortgang en de kwaliteit continu worden bewaakt. De nieuwbouw van het RGC aan 

het Catharina Ziekenhuis wordt namens CBB – Arnhem door Ed Mol als directievoerder 

begeleid. Hij is het aanspreekpunt voor opdrachtgever én bouwpartners en zorgt ervoor dat 

de nieuwbouw wordt uitgevoerd conform bestek en tekeningen. De directievoerder wordt 

ondersteund door Ton Klaassen als ervaren dagelijks opzichter. Onafhankelijk toezicht is 

noodzakelijk bij de  realisatie van een bouwproject. Toetsing van het werk aan contract-

stukken maakt daarvan deel uit, evenals signaleren van afwijkingen en voorkomen van 

problemen. Samen zorgen directievoerder en opzichter, ondersteund door de specialisten 

en adviseurs van CBB, ervoor dat het project binnen de gestelde eisen qua tijd en budget, 

voldoet aan de vereiste kwaliteit.

Nieuwbouw RGC

Van MFE naar  
regionaal GGZ centrum

na jarenlange gesprekken over en weer te hebben gevoerd, 
is het er nu dan toch eindelijk van gekomen. het Catharina-
Ziekenhuis in eindhoven is namelijk weer een nieuw pand 
 rijker. De Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis 
(PAAZ) en een deel van het ggZ eindhoven zijn samenge-
bracht in een volledig nieuw gebouw, dat voortaan als regio-
naal ggZ centrum (rgC) door het leven zal gaan.
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Het nieuwe centrum is voornamelijk bedoeld voor kortdurende 

zorg en kent dus ook een meer ziekenhuisachtige omgeving.” De 

patiënten, die de PAAZ in het RGC bezoeken zijn doorgaans bin-

nen een maand weg, terwijl voor het GGzE een opnametermijn 

van zo’n drie tot zes maanden kan gelden.

Het ontwerp van het nieuw gebouw heeft duidelijk een link 

met het ziekenhuis. “De publiekstoegankelijke functies hebben 

we zoveel mogelijk bij de entree gecreëerd,” vertelt Prosper de 

Bever, van De Bever Architecten. “Dat verklaart ook meteen het 

uiterlijk van het pand, want de verdiepingsvloeren krimpen tel-

kens naar boven toe in oppervlakte in. Het totale vloeroppervlak 

bedraagt zo’n tienduizend vierkante meters, waarvan ruim een-

derde de begane grond en de kelder beslaat.  

Door deze footprint van de begane grond zijn vanzelf de patio’s 

ontstaan om voldoende lichttoetreding te bewerkstelligen. De 

buitenschil vindt qua materiaalgebruik aansluiting bij het gro-

tendeels uit beton opgetrokken hoofdgebouw, dat alweer uit 

1974 stamt. Latere uitbreidingen aan het ziekenhuis zijn vooral 

in glas en aluminium uitgevoerd om het verschil tussen de hoofd-

massa en de satellieten weer te geven. Aangezien het RGC wat 

betreft oppervlakte toch behoorlijk groot te noemen is, hebben 

we voor de buitenschil gekozen voor een betonnen gevelafwer-

king. Dankzij de aangebrachte profilering, krijgt het gebouw een 

eigen gezicht, zonder de relatie met het enorme ziekenhuis met 

in totaal zo’n honderdtwintigduizend vierkante meters aan vloer-

oppervlak uit het oog te verliezen. Want het totale plaatje moet 

uiteindelijk wel als één geheel overkomen.”

VerbinDingsgAngen
Onder het gebouw bevindt zich een groot souterrain, dat straks 

dienst zal doen als centrale fietsenstalling voor de medewerkers. 

Zij kunnen vervolgens binnendoor via de kelder het hoofdge-

bouw betreden. Maar voordat ze het eindpunt bereiken, kunnen 

ze zich eerst omkleden in de garderoberuimte, eveneens ‘onder-

gronds’ gesitueerd. Overigens staat zowel de begane grond als 

de kelder van het RGC in verbinding met het hoofdgebouw van 

het ziekenhuis,. Patiënten die al dan niet acute medische zorg 

nodig hebben, kunnen op deze wijze per bed via de gang direct 

naar het ziekenhuis. Zoals gezegd bevat de begane grond van het 

RGC drie patio’s, waaromheen vijf afdelingen zijn gegroepeerd. 

Uiteraard worden de verschillende afdelingen gescheiden en 

afgesloten via een toegangsdeur, zodat patiënten niet onbedoeld 

de sectie kunnen verlaten. Datzelfde geldt ook voor de PAAZ 

afdeling. “De kamers voor de tijdelijke bewoners zijn ruim van 

opzet met grote raampartijen en bieden daarom ook veel lichttoe-

treding. Bovendien beschikt elke kamer over een eigen sanitaire 

unit en iedere afdeling over een gemeenschappelijke woonka-

mer, voor doorgaans zo’n twaalf patiënten. Vanuit de woonkamer 

bereikt men eveneens de patio. Ook ontbreken de isoleercellen 

niet in het nieuwe gebouw. Er is voorzien in zes separeercellen, 

waaraan hoge eisen worden gesteld wat betreft veiligheidsvoor-

zieningen en inrichting,” zo stelt De Bever. “De separeercellen 

zijn overigens direct naast de ambulancetoegang geplaatst, 

zodat ook externe patiënten direct opgevangen kunnen worden, 

zonder een tocht door het RGC te hoeven maken.”                   •
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