
Voorbereidingsfase Tijdsduur: 10 weken 

Activiteit Verantwoordelijke 
1 Vaststellen vraag naar nieuw OK complex Gebruikers huidig OK complex 

De vraag naar een nieuw OK complex moet aanwezig zijn.  
2 Stel een multidisciplinair team samen dat verantwoordelijk is 

voor het ontwerp van het OK complex 
Externe projectbegeleider 

Om tot zo veel mogelijk inzichten te komen, moet er een ontwerpteam gaan komen dat bestaat uit 
verschillende disciplines die betrokken zijn bij het OK complex. Het team bestaat onder andere uit; 
externe projectbegeleiding, hoofd OK, chirurgie, OK assistenten, technische dienst. 
 
Deze stap is belangrijk, indien niet alle verantwoordelijken vertegenwoordigd zijn in het team is de kans 
groot dat er laat in het proces nog grote aanpassingen gedaan moeten worden aan het ontwerp.  
3 Stel een ontwerpplan op met daarin de doelen, 

investeringsbegroting, prognose en een tijdsplanning 
Multidisciplinair team 

Dit plan vormt de leidraad voor het gehele ontwerpproces.  
4 Evalueer het gebruik en beheer van de huidige situatie 

(bedrijfskundig) 
Multidisciplinair team (Hoofd OK) 

Er moet gekeken worden naar de financiële situatie, de capaciteit en de tevredenheid onder 
eindgebruikers. 
5 Vul het plan aan: Voorbereiden, vaststellen en communiceren 

van criteria voor toekomstige investeringen 
Multidisciplinair team 

6 Leg het plan voor aan de Raad van Bestuur voor acceptatie. 
Indien geen acceptatie, ga terug naar stap 5 

Externe projectbegeleider samen 
met hoofd OK 

7 Communiceer het plan naar betrokken personeelsleden met 
als doel draagvlak te creëren 

Leden van het multidisciplinair 
team die eindgebruikers 
vertegenwoordigen 

Aanbeland op dit punt moet het volgende aanwezig zijn: 
- Algemeen plan met daarin het budget, de visie, de planning en de ruimte  

- Raad van Bestuur moet het plan goedgekeurd hebben 

- Personeel moet op de hoogte gesteld zijn 

Ontwerpplan Tijdsduur: 52 weken 

8 Evalueer eigen OK complex en bezoek andere ziekenhuizen 
om positieve en negatieve aspecten te bepalen 

Multidisciplinair team 

Ook kunnen congressen en beurzen bezocht worden ter inspiratie voor bijvoorbeeld nieuwe apparatuur. 
9 Stel concept programma van eisen op in samenwerking met 

eindgebruikers en andere deskundigen 
Multidisciplinair team samen met 
overige eindgebruikers van OK 

Door brainstormsessies met meerdere disciplines wordt een zo breed mogelijk PvE opgesteld. Het PvE 
geeft geen specifieke eigenschappen maar wordt vooral gebruikt om de randvoorwaarden en de limieten 
te definiëren. 
10 Voer risicoanalyses uit op basis van concept PvE indien deze 

nog niet aanwezig zijn 
Klinisch fysicus, MID, 
Informatiemanager 

 Om de veiligheid van het toekomstige OK complex te garanderen, moeten er risicoanalyses plaatsvinden. 
Deze betreffen zowel de processen als de apparatuur.  
11 Stel definitief programma van eisen op Multidisciplinair team 

Samen met stap 9 is deze stap belangrijk. Een uitgebreid en specifiek programma van eisen zorgt ervoor 
dat het duidelijk is waar het ontwerp aan moet voldoen. Dit vergemakkelijkt de communicatie met de 



architect en de aannemen die gekoppeld worden aan de opdracht. Daarnaast geeft het een gedetailleerd 
overzicht voor de verschillende eindgebruikers waaraan zij kunnen zien of er met hun belangen rekening 
is gehouden.  
12 Laat verschillende architecten een ontwerp en offerte maken 

op basis van PvE 
Externe projectbegeleider 

13 Bespreek de ontwerpen en kies een architect Multidisciplinair team 

14 Neem deze architect op in het multidisciplinair team Externe projectbegeleider 

15 Evalueer concept ontwerp binnen het team en maak 
aanpassingen waar nodig 

Multidisciplinair team 

16 Leg het ontwerpplan voor aan betrokken personeelsleden en 
maak aanpassingen waar nodig 

Multidisciplinair team in 
samenwerking met overige 
eindgebruikers van het OK 
complex 

Om het draagvlak onder personeelsleden zo groot mogelijk te maken, moeten er voldoende kansen zijn 
voor de personeelsleden om feedback te geven op het ontwerp.  
17 Leg het definitieve ontwerp voor aan Raad van Bestuur voor 

acceptatie 
Externe projectbegeleider samen 
met hoofd OK 

Het ontwerpproces is nu aanbeland op het punt waarbij duidelijk is hoe het toekomstige OK complex er 
uit komt te zien en welke vaste apparatuur er in komt te staan. De personeelsleden hebben input kunnen 
leveren op het ontwerp. 
Benodigdheden voor uitvoering plan vaststellen Tijdsduur: 4 weken 

18 Stel vast welke onderdelen van het ontwerp al aanwezig zijn 
en welke aangeschaft moeten worden 

Klinisch fysicus en medische 
instrumentele dienst 

 Door een goede inventarisatie te maken van de huidige apparatuur, wordt duidelijk welk deel er 
hergebruikt kan worden en wat er nieuw aangeschaft moet worden. Indien dit niet goed in kaart wordt 
gebracht, wordt de kans op miskopen of overbodige aankopen groter. Dit brengt logischerwijs extra kosten 
met zich mee.  
19 Kies leverancier(s) en aannemer voor de uitvoering van het 

ontwerp 
Multidisciplinair team 

Voorbereiding bouwfase Tijdsduur: 10 weken 

20 Bouw een prototype van het ontwerp  Aannemer 

Dit heeft als doel dat de eindgebruikers zelf kunnen ervaren hoe de ruimte zal zijn in de toekomstige 
situatie. 
21 Test het prototype met eindgebruikers en pas ontwerp aan 

indien nodig 
Multidisciplinair team in 
samenwerking met overige 
eindgebruikers OK 

Door het bouwen en het testen van een prototype komt er duidelijkheid over de ergonomie en 
gebruiksvriendelijkheid van het OK complex. Indien dit niet wordt gedaan is de kans op het doen van 
aanpassingen in de bouwfase groter aangezien er in dat geval dan pas problemen aan de oppervlakte 
komen.  
Bouwfase Tijdsduur: 40 weken 

22 Bouw van OK complex Aannemer 

23 Overleg met multidisciplinair team indien negatieve 
onvoorziene situaties zich voordoen en pas ontwerp aan 
indien nodig 

Aannemer in samenwerking met 
multidisciplinair team 



24 Evalueer gebouwd OK complex met multidisciplinair team bij 
voorlopige oplevering 

Aannemer in samenwerking met 
multidisciplinair team 

Door het hele OK complex te doorlopen met het multidisciplinair team kan er gekeken worden of het OK 
complex aan alle eisen en wensen voldoet. Indien het OK complex opgeleverd wordt zonder evaluatie is 
de kans groter dat er complicaties optreden wanneer het al in gebruik is. Om dan nog aanpassingen te 
gaan doen is lastig. 
25 Doe aanpassingen indien nodig en evalueer Aannemer in samenwerking met 

multidisciplinair team 

26 Eindoplevering OK complex Aannemer 

27 Controleer onderhoudsprotocol Technische dienst 

Zonder een goed onderhoudsprotocol is de kans dat apparaten vroegtijdig defect raken en dat er 
problemen optreden met de infrastructuur groter. Dit brengt extra kosten met zich mee. Daarnaast is er 
ook onderhoud nodig aan het gebouw, zoals schoonmaak, om het gebruik en capaciteit van het OK 
complex maximaal te benutten.  
28 Train de gebruikers Multidisciplinair team 

29 Overgang oude OK complex naar nieuwe OK complex 

 

Gebruikers OK complex 

30 Neem OK complex in gebruik Gebruikers OK complex 

Evaluatiefase Tijdsduur: 2 weken 

31 Evalueer het ontwerpproces met multidisciplinair team en 
Raad van Bestuur 

Multidisciplinair team in 
samenwerking met Raad van 
Bestuur 

Zo kunnen eventuele problemen bloot gelegd worden en voorkomen worden in de toekomst. 
32 Evalueer het gebruik en onderhoud van het OK complex op 

periodieke basis 
Technische dienst 

Door het OK complex op gezette momenten te evalueren wordt de kans kleiner dat er op onverwachte 
momenten defecten aan het licht komen. 

 


