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Bouwen in de gezondheidszorg 
vereist speciale expertise
Bouwen in een ziekenhuisomgeving vereist raffinement. Al helemaal 
wanneer aan de andere kant van de muur de operaties “gewoon” 
doorgaan. Of vanwege de klimatologische eisen, of de bouwkundige 
verplichtingen die gelden in verband met geavanceerde robots of 
specialistische onderzoeksapparatuur. Expertise en communicatie  
zijn key. 

Een vast team van Winters werkt al jarenlang in 
dergelijke klinische omgevingen. Dat vakmanschap 
vertaalt zich in vaak bestendige relaties en terug-
kerende opdrachten voor ziekenhuizen. Voor het 
Diakonessenhuis, met vestigingen in onder meer Utrecht 
en Zeist werkt Winters al meerdere jaren in bouwteam-
verband. Een kleine greep uit de projecten die Winters 
voor het Diakonessenhuis heeft gerealiseerd. 

Diakonessenhuis
Arend de Boer, commercieel technisch adjunct-directeur 
bij Winters: ‘In 2018 hebben we in het hart van het 
ziekenhuis in Utrecht een hybride OK gebouwd: een 
heel complex project waarbij de operatieafdeling 24/7 
open bleef. Eerder hadden we ook al het OK-complex 
in Zeist verbouwd. Aansluitend hebben we in 2018 het 
Gezondheidshuis in Utrecht gebouwd, een verzamelge-
bouw voor medische dienstverleners. Eind 2019 werden 
ook de verbindingsgang tussen het Gezondheidshuis en 
het hoofdgebouw van het ziekenhuis, en de afbouw van 
de laatste ruimtes in het Gezondheidshuis opgeleverd.’ 

Projecten waar Winters momenteel aan werkt zijn 
de verbouwing van de Spoedeisende Eerste Hulp 
en de verbouwing van de afdelingen Neurologie en 

Oogheelkunde op de eerste verdieping. Een uitdagende 
opdracht vanwege de ingrijpende geveluitbreiding 
waarbij de hoofddraagconstructie is aangepast.  
‘De verantwoordelijkheid voor de coördinatie en 
uitvoering ligt volledig bij ons, dat is vaak het geval  
bij deze complexe opgaves. Goede communicatie  
met alle betrokken partijen is dan essentieel,’ aldus  
Frank Mathijssen, projectleider bij Winters. 

BovenIJ Ziekenhuis
Met het BovenIJ Ziekenhuis in Amsterdam heeft  
Winters eveneens een langdurige relatie. Mathijssen: 
‘Ook hier hebben we in bouwteam-verband de afgelopen 
jaren veel specialistische werkzaamheden uitgevoerd. 
Het Moeder Kind Centrum was onze eerste opdracht 
in BovenIJ, daar zijn een aantal andere projecten uit 
voortgekomen. In 2018 hebben we bijvoorbeeld een 
nieuwe CT-ruimte gerealiseerd. In 2019 hebben we de 
geheel verbouwde Acute Opname Afdeling opgeleverd. 
Op dit moment zijn de verbouwingen van de Scopie-
afdeling en de Dagbehandeling in de laatste fase. 
Doordat deze afdelingen zich op de tweede verdieping 
bevinden en het ziekenhuis zo weinig mogelijk hinder 
mag ondervinden van de verbouwingen, ligt hier een 
forse logistieke uitdaging.’ 
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