Renovaties om de
beste mogelijke
zorg te blijven
garanderen
Een volledig aanbestedingsklaar ontwerp
MULTI.engineering kreeg de opdracht om voor een
deel van het voorbereidend traject in kader van de
renovatie van blok D voor de campus Aalst voor 2
afdelingen in de blokken A en B een studie/ontwerp uit
te voeren. Blok B niveau +1 zal worden ingericht met
kamers voor inslapende artsen en burelen die
momenteel op A+1 gehuisvest zijn. Blok A+1 zal
worden gerenoveerd en ingericht worden al
verpleegafdeling. Deze zal worden gebruikt als buffer
om de renovatie van blok D ( 6 verpleegafdelingen
mogelijk te maken.

OLV Ziekenhuis

OPDRACHTGEVER
•

•

Je kan in het Onze-LieveVrouwziekenhuis (OLV) terecht voor
een brede waaier aan medische
raadplegingen, onderzoeken,
ingrepen, behandeling en nazorg en
dit zowel via de dagkliniek als via een
opname
Het OLV Ziekenhuis heeft een
campus in Aalst, een vestiging in Asse
en een medisch centrum in Ninove
OPDRACHT
Aanbestedingsklaar ontwerp, inclusief
plannen, meetstaten en lastenboek
LOCATIE
Aalst
MULTI DIENSTVERLENING
Opmeten | Opzoekwerk | Opmaken van
plannen | Concept bespreken | Uitwerken
van plannen en meetstaten | Opmaken
lastenboek

Voor beide verdiepingen moesten alle facetten in de
ontwerp/studiefase bekeken worden: bouw, HVAC,
sanitair,
elektriciteit,
data,
brandbeveiliging,
oproepsystemen en medische gassen. Tevens dient het
te ontwerpen ventilatiesysteem te voldoen aan de
richtlijnen van de HGR qua ventilatievouden. Voor Blok
B werd de evaluatie van het dak bijgevoegd.

ROL VAN MULTI

OLV ZIEKENHUIS

Een volledig aanbestedingsklaar ontwerp,
inclusief plannen, meetstaten en lastenboek.
MULTI.engineering nam verschillende stappen
om tot het uiteindelijke ontwerp te komen,
zowel voor Blok A+1 als voor Blok B+1:
•
•

•
•
•

Opmeten en opzoekwerk van de
bestaande toestand ter plaatse
Opmaken van plannen van de
bestaande toestand van alle facetten:
bouw, HVAC, sanitair, elektriciteit,
data, brandbeveiliging,
oproepsystemen en medische gassen
Opmaken van ontwerpplannen van de
toekomstige toestand
Finaliseren van plannen
Opmaken van gedetailleerde
meetstaten en lastenboeken

Dit heeft geleid tot een volledig
aanbestedingsklaar ontwerp, inclusief plannen,
meetstaten en lastenboek.

www.multi.engineering

Je kan in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (OLV
Ziekenhuis) terecht voor een brede waaier aan
medische raadplegingen. Door verschillende medische
disciplines samen in te schakelen in functie van de
noden van de patiënt wordt de impact van een
ingreep voor de patiënt beperkt zodat een sneller
herstel mogelijk wordt. Zo is het OLV Ziekenhuis ook
voortrekker op vlak van minimaal-invasieve technieken
en precisiechirurgie met ondersteuning van een
operatierobot.
De artsen en medewerkers van het OLV Ziekenhuis
doen er elke dag alles aan om het allerbeste in de zorg
te bieden.
Naast de fysieke gezondheid van de patiënt wordt ook
het welzijn in al zijn aspecten en in elke levensfase
behartigd.
Het OLV Ziekenhuis is geaccrediteerd door de Joint
Commission International (JCI). Voor de patiënten
biedt de JCI-accreditatie de bevestiging dat ze in het
OLV Ziekenhuis op een kwaliteitsvolle dienstverlening
kunnen rekenen waarbij de patiënt centraal wordt
gesteld.

Met 2.554 personeelsleden en meer dan 300 artsen
en zelfstandige zorgprofessionals is het OLV
Ziekenhuis
de grootste werkgever
MULTI is an engineering company, we
support customers
CONTACT USin de regio. De 959
success by offering flexible engineering
solutions.
MULTIhospitalisatie)
engineering
bedden (waarvan 114 in dag
en meer
Working with us is always a great experience!
Orlaylaan 10, 9140 Temse
dan 90.000 opnames (hospitalisatie
en
dagkliniek)
per
03 710 58 10
jaar maken het OLV Ziekenhuis
tot de grootste nietinfo.temse@multi.engineering
universitaire ziekenhuizen van Vlaanderen.

