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EQUANS verzorgt voor 25 jaar beheer en onderhoud

Slimme techniek 
ondersteunt veiligheid 

in Isala Meppel
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In het groene Reestdal opent Isala Meppel in maart 2022 de deuren 
van het eerste all-electric ziekenhuis van Nederland. Het consortium 

TDE (Trebbe, Dura Vermeer en EQUANS) realiseert de bouw van 
het ziekenhuis en het inpandige geriatrische revalidatiecentrum 

Noorderboog. De komende 25 jaar is EQUANS verantwoordelijk voor de 
optimalisatie van de energievoorziening en het beheer en onderhoud 

van het ziekenhuis. Hoe is de discipline veiligheid met brandveiligheid, 
toegangscontrole en camerabeveiliging ingevuld voor deze lange 

periode? Welke duurzame keuzes zijn er gemaakt? 
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De belangrijkste succesfactor volgens projectleider Jan Rockers 
van EQUANS: "In alle fases van ontwerp, engineering tot 
en met de bouw hebben we samen met opdrachtgever 
Ascom, specialisten van toeleveranciers, de brandweer en 

inspecteur brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties 
gekeken naar optimale en duurzame oplossingen. Die vroegtijdige 
open en transparante samenwerking verhoogt de betrokkenheid en de 
oplossingsgerichtheid. En het voorkomt ongewenste verrassingen: als 
we de veiligheidsinstallaties straks live gaan testen, verwacht ik dat we 
het voor 95% goed doen."

Prestatiecontract
Steeds meer ziekenhuizen concentreren zich op de primaire zorgproces-
sen en besteden secundaire processen uit, zoals energievoorziening en 
beheer en onderhoud van gebouwen, parkeerterreinen en technische 
installaties. Isala Meppel heeft zelfs een uniek beheer- en onderhouds-
contract voor 25 jaar getekend. Het ziekenhuis heeft daarbij goed 
inzicht in de total cost of ownership. "De risico's liggen bij de markt-
partij die kennis heeft van de steeds complexer wordende techniek", 
vertelt Rockers. "Het is een prestatiecontract, waarbij wij worden 
uitgedaagd te kijken hoe we met innovatieve, slimme en duurzame 
technologie de exploitatielasten beheersbaar kunnen krijgen. Ik vind 
het uitbesteden een slimme stap. Isala weet voor de komende 25 jaar 
waar ze qua investeringen in veiligheid aan toe zijn."

Ascom als partner in veiligheid
Het unieke is dat voor brandveiligheid, toegangscontrole en camera-
bewaking het ziekenhuis in Meppel op afstand wordt bestuurd vanuit 
een centrale meldkamer in Zwolle. Dit is vanuit Isala Zwolle begeleid 
door Freddy Schuurman, adviseur Gebouwbeheer en Natasja Kommer, 
adviseur veiligheid, brand en BHV van het Facilitair Bedrijf. Namens  
Ascom was Joeri Claus, account manager Fire Safety & Security aan-
spreekpunt voor het leveren van de technische veiligheidsoplossingen. 
"De vraag hiervoor hebben we in een zeer vroeg stadium in de markt 
gezet", licht Rockers toe. "De keuze viel op Ascom. Continuïteit, kwaliteit 
en duurzaamheid waren daarbij doorslaggevend en aan alles merkte 
ik dat Ascom actief wilde meedenken over het inzetten van goede en 
duurzame producten die lange tijd meegaan."

Zonering voor ontruiming 
"De kern van brandveiligheid is dat we met slimme techniek de 
veiligheid van personeel, patiënten en bezoekers willen bewaken", stelt 
Freddy Schuurman. "We hebben goed gekeken naar de zonering: als we 
gaan ontruimen, wat gaat er open en wat blijft er dicht? De uitdaging 
is dat je natuurlijk te maken hebt met een ziekenhuis én een zorg-
instelling voor geriatrische bewoners. Je kunt niet zo maar alle deuren 
opengooien, want dan kunnen bewoners van afgesloten afdelingen 
gaan zwerven. Ook heb je binnen een ziekenhuis te maken met OK's, 
ruimtes waar medicijnen of gassen zijn opgeslagen en patiënten die op 
apparaten zijn aangesloten."

Natasja Kommer: "We hebben meegedacht over de brandscheidingen, 
zones en stuurzones en de wijze van alarmeren. In eerste instantie was 
het voorstel om bij brand alle deuren van het hele pand dicht te laten 
vallen. Toen heb ik tegen Jan Rockers gezegd dat dit geen oplossing 
voor ons zou zijn. De ziekenhuispraktijk leert namelijk dat er in no time 
lepels en vorken onder de branddeuren liggen om ze te blokkeren. Voor 
het patiëntenverkeer is het heel onhandig als alle deuren voor langere 
tijd gesloten zijn. Zeker in het begin als je storingen hebt, die ervaring 
hebben we eerder al gehad. EQUANS luisterde naar ons advies en we 
hebben gekozen voor vijf compartimenten, vijf logische zones die we  
afzonderlijk kunnen sluiten. Je verzamelt bij een ontruiming dus achter 
de eerstvolgende brandscheiding en hoeft het gebouw niet uit. Het 
effect bij een eventuele brandmelding is dan zo klein mogelijk voor 
de hele organisatie. Rockers: "Als je meer fragmenteert, betekent dat 
automatisch meer installatiewerk, dan moet je wel in gesprek gaan over 
klantwens en budget."
Bij brand wordt er een stil alarm gegeven. "Geen gillende sirenes dus, 
alle meldingen gaan via de telefoon", legt Kommer uit. "Door met kleur-
codes te werken, zal iedereen weten waar er brand is. In een aantal  
gebieden, zoals de grotere wachtkamers komen er attentiesignaalgevers."
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Door eenheid van 
ontruimen op alle 
locaties blijft  
uitwisseling van 
personeel mogelijk
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Zorgpersoneel als ontruimers
"Wij zijn afhankelijk van de lokale brandweer”, vertelt Natasja  
Kommer. "Onze BHV'ers zijn getraind in blusmiddelen, maar doen niet 
aan brandbestrijding. Hun primaire taak is het ondersteunen van de 
ontruiming. Bij veiligheid kijken we naar de patiënt, maar vooral naar 
de zorgmedewerker. De BHV'er en een coördinator van de afdeling 
leiden samen de ontruiming. De coördinator kent de afdeling als geen 
ander en weet bijvoorbeeld waar gevaarlijke stoffen liggen. De ver-
pleegkundigen evacueren de patiënten, zodat het medische gedeelte 
goed is geborgd. Via een op maat gemaakte e-learning trainen we het 
zorgpersoneel hoe je alarmeert en welke stappen je moet ondernemen. 
Ontruimen is samenwerken volgens vaste procedures en zo werken 
we op alle locaties van Isala. Door die eenheid van ontruimen kun je 
zorgpersoneel uitwisselen. Wij hebben één noodnummer voor beide 
locaties. Dan kom je altijd uit in onze centrale meldkamer in Zwolle en 
die stuurt de BHV'ers in Meppel aan. In het nieuwe ziekenhuis zijn er 
zo'n 20 afdelingsnoodplannen die minimaal één keer per jaar worden 
geoefend."

Slimme rook- en brandmelders 
Op basis van die zonering is er een tekening gemaakt. Joeri Claus: "Wat 
is waar nodig aan melders, hoe zit het met toegangscontrole, waar zijn 
de vluchtwegen en hoe verloopt de ontruiming? Bij het maken van de 
plannen is de brandweer continu aangehaakt geweest. De apparatuur is 
state of the art en gaat lang mee. De geselecteerde optische rookmelder 
met DYFI+-technologie controleert zichzelf 24 uur per dag op vervuiling 
door stof. Deze algoritmen analyseren continu de omgevingsinvloeden, 
evalueren de veranderingen en passen zo nodig de gevoeligheidsinstel-
ling van de automatische melders aan. Deze methode reduceert het 
aantal ongewenste brandmeldingen met gemiddeld 70 procent ten 
opzichte van een traditionele aanpak.  

Inspecteur vroegtijdig inschakelen
EQUANS heeft de inspecteur brandmeldinstallaties en ontruimings-
alarminstallaties bewust en op verzoek van Isala betrokken bij de 
ontwerp- en de engineeringsfase. Rockers: "Dat is niet gebruikelijk. 
Isala wilde in Meppel met hetzelfde inspectiebedrijf werken als in 
Zwolle. Deze inspecteur kent de organisatie goed en kon zijn ervaring 
inbrengen in het PvE. Hij is drie keer op de bouwlocatie wezen kijken en 
heeft gezien wat er allemaal in de plafonds is verwerkt." Kommer: "De 
inspecteur werd als denktank gebruikt en dat waarderen wij enorm Die 
ruggensteun van zo'n inspecteur helpt en fijn dat EQUANS open stond 
voor aanbevelingen en aan de slag ging met zijn verbeterpunten."

Toegangscontrole vanuit Zwolle
Het toegangsbeleid van Zwolle is over Meppel heen gelegd. Er wordt 
gewerkt met kleuren om de toegang inzichtelijk te maken voor gebrui-
kers. Groene gebieden zijn altijd voor iedereen toegankelijk. Geel gaat 
na een bepaalde tijd dicht en is alleen toegankelijk met toegangspas. 
Rood is alleen te betreden voor geautoriseerde medewerkers. Isala 
Meppel maakt gebruik van online toegangscontrole: het toegangs-
controlesysteem wordt bestuurd vanuit de centrale meldkamer in 
Zwolle. Alle benodigde elektronica is hiervoor in de deuren verwerkt. 
Freddy Schuurman: "We hebben in Meppel geen SALTO-sloten met 
batterijtjes die je moet vervangen: alles is bedraad en op afstand uit te 
lezen. Dat is een hele vooruitgang."

veiligheid |
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Remote camerabewaking
In Isala Meppel komt in de Centrale hal een centrale balie voor de 
ontvangst van patiënten en bezoekers. Verder wordt alles georganiseerd 
vanuit de beheerloge in Zwolle. Joeri Claus: "Als er in Isala Meppel een 
deur wordt geopend, kunnen ze dat via de camerabeelden in Zwolle 
zien. Die remote aansturing maakt het invullen van veiligheid best wel 
bijzonder. Daarom heb ik gesprekken gehad met het hoofd Beveiliging 
van Zwolle om naar de specifieke eisen te kijken. Iedereen moet bijvoor-
beeld veilig op de Spoedeisende hulp kunnen werken, dus hoe richt je 
dat zo goed mogelijk in met camera's en toegangscontrole, zonder al 
teveel hardware nodig te hebben? Wat wil je als gebruiker zien op welke 
afdelingen? In het beginstadium zijn we uitgegaan van de standaard-
camera's met één lens. Uiteindelijk hebben we met Isala en EQUANS 
de keuze gemaakt voor geavanceerde IP-camera's met vier lenzen op 
bepaalde locaties. Camera's ontwikkelen zich snel, dus je wilt producten 
aanschaffen die langer meegaan. Omdat het IP-camera's zijn, heb je 
de datalijnen en bandbreedte nodig. Ook hier hebben we om de tafel 
gezeten met ICT van Isala." 

25 jaar onderhoud en beheer
Als Ascom alles in bedrijf heeft gesteld, gaat het contract voor 25 jaar 
beheer en onderhoud lopen. Claus: "Ook de vervanging van producten 
is meegenomen in het contract. We hebben daarom voor duurzame 
kwaliteitsproducten gekozen met een lagere vervangingsgraad. Dit 
scheelt enorm in het beheer en onderhoud. Ook voor de andere produc-

ten zijn we hierover in gesprek gegaan met fabrikanten, omdat je exact 
wilt weten hoe lang techniek meegaat en wordt ondersteund. Met 
camera's weet je dat die geen vijftien jaar, maar zeven jaar meegaan, 
want de techniek verandert daar snel."

Ruimte voor optimalisatie en innovatie 
De oplevering van het nieuwe ziekenhuis vond eind 2021 plaats, en in 
maart van dit jaar wordt het ziekenhuis in gebruik genomen. In het 
eerste kwartaal start het proefdraaien. In het nieuwe ziekenhuis komt 
er een nieuwe beheerorganisatie namens EQUANS die niet meer onder 
het ziekenhuis valt. Freddy Schuurman: "Ik ben reuze benieuwd naar de 
nieuwe inzichten voor beheer en onderhoud.  
Het contract is trouwens niet in beton gegoten. Beide partijen hebben 
ruimte voor optimalisatie en innovatie. In het PvE hebben we bijvoor-
beeld gesteld dat de brandweer in de toekomst ons gebouw via een 
tablet kan benaderen, zodat ze na een melding onderweg al weten in 
welke sectie op welk gebied een brand is ontstaan binnen het ziekenhuis. 
Wellicht kunnen we daar ook extra informatie aan koppelen, bijvoor-
beeld over opgeslagen materialen."  7

  Meer informatie: www.equans.nl
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Bouwpartners Isala Meppel
•  Bouw: TDE, een samenwerking tussen Trebbe, Dura  

Vermeer en EQUANS (voorheen ENGIE Services) met  
Ascom (Nederland) B.V. als onderaannemer voor  
Safety & Security

•  Ontwerp: Architectenbureau Vakwerk Architecten en  
ingenieursbureau Deerns. 


	FMT01 13
	FMT01 14
	FMT01 15
	FMT01 16
	FMT01 17

