تصميم المستشفى الهولندي
DUTCH HOSPITAL DESIGN
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DUTCH HO S P I TAL D E SIGN
The unique quality of Dutch hospital design is provided by RoyalHaskoningDHV, the leading Dutch
engineering consultancy firm and Dutch Health Architects (DHA), a joint venture of the two leading
architectural firms in the Netherlands specialized in healthcare architecture, De Jong Gortemaker Algra
architects and engineers and EGM architects. Both boasting on more than 50 years of experience.

Dutch healthcare is well known for its innovative character; new concepts focusing on patient logistics
and efficiency of workflows and processes combined with aspects of Healing Environment and the
Planetree Philosophy.

The experience and knowledge of DHA and RoyalHaskoningDHV provides clients with the possibility to
discuss the demands of their organizations with a partner who has a broad perspective on healthcare.

It is our challenge to define and fully understand the demands of our clients before the best possible
‘answer’ in designing a building is developed. It is not just implementing proven solutions, but
generating intelligent concepts that facilitate the client’s organization now and in the future.

Our field of work stretches from general hospitals, university hospitals and theme hospitals (like
oncology hospitals) to homes for the elderly and nursing homes. All our designs are made with a strong
focus on sustainability and creating a better world.

In order to serve our clients in the international Healthcare business, DHA and RoyalHaskoningDHV
have joined forces to provide a full service package.
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تصميم

ا لمستشفى

الهو لندي

الجودة الفريدة لتصميم المستشفى الهولندي تقدمه رويال هاسكوننج ( ،)RoyalHaskoningDHVشركة االستشارات
الهندسية الرائدة ومعماريو الصحة الهولنديون ( ،)DHAمشروع مشترك للشركتين المعماريتين الرائدتين في هولندا متخصص في
هندسة عمارة الرعاية الصحية ،معماريو ومهندسو دي جونج جورتميكر ألجرا ومعماريو  .EGMواالثنان يفخران بخبرتهما التي
تزيد عن  50عاما.

تشتهر الرعاية الصحية الهولندية بميزتها اإلبداعية؛ مفاهيم جديدة تركز على لوجستيات المريض وكفاءة مسيرات العمل وعمليات
مندمجة مع جوانب بيئة الشفاء وفلسفة بالنتري (.)Planetree

تقدم خبرة ومعرفة  DHAورويال هاسكوننج للمرضى إمكانية مناقشة مطالب مؤسساتهم مع شريك لديه رؤية واسعة للرعاية
الصحية.

إن التحدي الذي نتعامل معه يتمثل في تحديد مطالب المرضى واستيعابها تماما قبل أن نطور أفضل “إجابة” ممكنة في تصميم لمبنى.
إن األمر ليس فقط تطبيق حلول أثبتت التجربة كفاءتها ،لكن توليد مفاهيم ذكية تسهل عمل مؤسسة العميل اآلن ومستقبال.

يمتد مجال عملنا من المستشفيات العامة ومستشفيات الجامعات ومستشفيات الموضوعات البحثية (مثل مستشفيات علم األورام) إلى
دور المسنين ودور النقاهة .وجميع تصميماتنا نطورها مع تركيز على االستدامة وإيجاد عالم أفضل.

من أجل خدمة عمالئنا في مجال الرعاية الصحية الدولية ،وحدت  DHAورويال هاسكوننج جهودهما لتقديم حزمة خدمات كاملة.
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DUTCH HE ALT H A R C H IT E C T S
C O MPANY PROFILE

ا لهو لند يون

Dutch Health Architects, which originates from

ا لصحة

معمار يو

لمحة عن الشركة

 التي تنبثق من شركة معمارية،معماريو الصحة الهولنديون

architectural firms founded in the 1930’s, is

 هي شركة معمارية مستقلة تعمل على،تأسست في الثالثينيات

an independent architectural firm operating

 إن الخدمات االستشارية التي تقدمها معماريو.مستوى العالم

worldwide. The consultancy services provided by
Dutch Health Architects root in an architectural

الصحة الهولنديون تضرب بجذورها في خلفية معمارية وتركز
.على تفاعل الناس مع بيئتهم

background and focus on people’s interaction with
their environment.

، معماري يعملون محليا ودوليا300 مع فريق عمل يضم نحو
تستطيع معماريو الصحة الهولنديون أن توفر قاعدة موارد قوية

With a total staff strength near 300 working

.وتقديم خدمات تتميز بالجودة ترتكز على خبرة مبنية عالميا

nationally and internationally Dutch Health
Architects can call on a strong resource base

تنتهج معماريو الصحة الهولنديون أسلوبا متعدد المجاالت

and offer quality services based on globally built

 يغطي الجوانب التقنية واللوجستية،ومتكامال ألي مشروع

experience.

والقانونية والتنظيمية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية للوصول
.إلى حلول مستدامة وعملية

Dutch Health Architects takes a multidisciplinary
and integrated approach to any project covering

 فإننا من ثم نسهم بفعالية في،من خالل خدمتنا الشخصية

technical, logistical, legal, organizational, social,

التخطيط والتصميم والتنفيذ والتجهيز والتشغيل الناجح

environmental and economic aspects to arrive at

.للمشروعات والبرامج

sustainable and practical solutions.

إن الشركات األم معتمدة طبقا لمعايير نظام إدارة الجودة
Trough our personal service, we thus contribute
effectively to a successful planning, design,

 معتمدة طبقا لمعيار اإلدارةEGM  ومعماريوISO 9001
.ISO 14001 البيئية

implementation, commissioning and operation of
projects and programs.

The mother firms are accredited to Quality
Management System Standards ISO 9001 and
EGM architects isaccredited Environmental
Management Standard ISO 14001.

The firm’s turnover in 2011 was approximately
€ 27 million.
8
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. مليون يورو27  نحو2011 بلغ حجم أعمال الشركة في

ROYAL HAS KO NI N GD H V
C O MPANY PROFIL E

رويال ها سكونينج دي إتش في

لمحة عن الشركة

Royal HaskoningDHV is a leading international
consultancy and engineering group that provides
services and sustainable solutions for the
Healthcare market. A total of 8,000 committed

رويال هاسكوننج هي مجموعة استشارية وهندسية دولية رائدة
 يعمل.تقدم خدمات وحلوال مستدامة لسوق الرعاية الصحية
 موظف محترف ملتزم يطورون8000 في رويال هاسكوننج
.مفاهيم إبداعية في مجاالت االستشارات والهندسة

Royal HaskoningDHV professionals develop
innovative concepts in the fields of consultancy
and engineering.

تقدم رويال هاسكوننج خبرتها المعروفة على مستوى العالم
لعمالء في القطاعين العام والخاص من خالل شبكة معارفها
 تشمل خدمات رويال هاسكوننج استشارات إدارة.المحكمة

Royal HaskoningDHV offers its recognized
expertise worldwide to clients in the public and

والنصح والتصميم والهندسة وإدارة المشروعات وإدارة
.االتصاالت واإلدارة العملياتية

private sectors through its closely-knit knowledge
network. Royal HaskoningDHV’s services include
management consultancy, advice, design and
engineering, project management, contract
management and operational management.

منطقة الخليج
 كانت رويال هاسكوننج، عاما130 طوال تاريخها على مدار
 الذي،دائما شركة ذات عالمية المستوى مع تواجدها المحلي
أثمر عن مكاتب فرعية ومشروعات متعددة في أوربا وأمريكا
 جميعها،الجنوبية وإفريقيا والشرق األقصى والخليج العربي

Gulf Region

 وبهذا.تدعمها المكاتب الرئيسية في هولندا والمملكة المتحدة

Throughout its 130 years long history, Royal

 يمكننا تقديم خدمات استشارية وهندسية متعددة،األسلوب

HaskoningDHV has always been a globally

. اعتمادا على خبرة مبنية عالميا،المجاالت ومتكاملة محليا

operating company with its local presence,
resulting in a multitude of branch and project
offices in Europe, South America, Africa, the
Far East and the Arabian Gulf, all supported
by our main offices in the Netherlands and
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the UK. In this manner, we are able to offer a
multidisciplinary and integrated engineering and
consultancy services locally, based on experience
built globally.

في منطقة الخليج مع مكاتب لفروع ومشروعات لها في
 أبو ظبي) وعمان والبحرين،اإلمارات العربية المتحدة (دبي
. تنفذ مشروعات عبر المنطقة،وقطر واألردن

Over the years, Royal HaskoningDHV has built

 موظفا في منطقة60  نحن لدينا فريق عمل دائم يضم نحو،حاليا

up a considerable presence in the Gulf Region

 جميعهم محترفين يتمتعون بخبرة تمتد من إدارة،الشرق األوسط

with established branch and project offices in the

المشروعات والتصميم والهندسة إلى إدارة اإلنشاءات واإلشراف

UAE (Dubai, Abu Dhabi), Oman, Bahrain, Qatar

 ستكون فرقنا المحلية مكملة لزمالئنا من، وعند الضرورة.عليها

and Jordan, carrying out projects across the

أحد مكاتبنا في أوربا أو جنوب شرق آسيا لتقديم الخبرة والعمالة

Region. At present, we have some 60 numbers
of permanent staff working in the Middle-East
region, all experienced professionals with
expertise ranging from project management,
design, engineering to construction management
and supervision. If necessary, our locally based
teams will be supplemented with colleagues from
one of our European or South East Asian offices
in order to provide the necessary expertise and
manpower.
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 عززت رويال هاسكوننج تواجدها الملحوظ،على مر األعوام
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.الضروريتين

 مليون700  نحو2011 بلغ حجم أعمال رويال هاسكوننج في

Royal HaskoningDHV’s turnover in 2011 was

.يورو

approximately € 700 million.

تتمتع رويال هاسكوننج وشركائها ومكاتبها المحلية حول العالم

Royal HaskoningDHV, DHA and its partners

 اكتسبتها،بخبرة وقدرات واسعة في سوق الرعاية الصحية

and local offices around the world have a wide

. عام تقريبا100 أساسا خالل

experience and capacity in the healthcare market,
built up mainly during almost 100 years.

تضم الخبرة الواسعة العملية الكاملة لتصميم المباني؛ من
التصور األولي مرورا بتنفيذه إلى اإلدارة العملياتية لألصول

Extensive experience comprises the whole
process of building planning; from initial

 ويمكن ذلك تسهيل وإدارة المشاركة في عمليات.العقارية

conception to realization till operational

 تقدم رويال، وبهذه الطريقة.إبداعية طوال دورة الحياة
، التآلف الصحيح للخبرة والمعرفة المحترفةDHAهاسكوننج و

management of the real estate assets. This

.مما يثمر عن بدائل إبداعية وإنجازا ناجحا

makes it possible to facilitate andmanage
participation in creative processes over the whole
life cycle. In this way, Royal HaskoningDHV and
DHA provide the right combination of expertise
and professional know-how , resulting in
innovative alternatives and successful realization.

LAND-SCAPING
CORPORATE REAL
ESTATE

URBAN
DEVELOPMENT

ARCHITECTURE
PROJECT
MANAGEMENT

COST
MANAGEMENT

PROGRAMMING

PROCUREMENT
EQUIPMENT

TRANSPORT

PERMIT-

BUILDING
SERVICES

ECONOMIC
ANALYSIS

LICENCING
LAND
DEVELOPMENT

Middle East Experience

TRAFFIC

INFRA DESIGN

LOGISTICS

 خبرة الشرق األوسط:عرض صورة
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Royal HaskoningDHV and DHA consultants help

 في العثور علىDHAيساعدك مستشارو رويال هاسكوننج و

you to find feasible solutions. Next, our Architects,

 يعد معماريونا ومتخصصونا التقنيون، وبعد ذلك.حلول مجدية

technical and financial specialists prepare designs

 ويكون مديرو.والماليون التصميمات وتقديرات التكاليف

and costs estimates. Our project managers and
engineers are ready to manage contracts and
supervise the works and taking responsibilities on

مشروعاتنا ومهندسونا مستعدين إلدارة العقود واإلشراف على
 وبعد اكتمال.األعمال واالضطالع بالمسؤولية في الموقع
. يقدم مستشارونا أدوات لتشغيل األصول وصيانتها،المشروع

site. After completion, our advisors provide tools
for operation and maintenance of the assets.

.يحتاج النجاح في سوق الرعاية الصحية إلى معرفة محلية جيدة
 نحن نجمع بين معرفة شركاتنا واالحتياجات الخاصة لكل،لذلك

Success in the healthcare market needs good
local know-how. Therefore we combine our
companies knowledge with the specific needs for
each country and project by working together with
our local companies on the spot. We operate from
more than 100 offices across 35 counties all over
the world.
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 نحن.بلد ومشروع بالعمل مع شركاتنا المحلية في موقع العمل
 بلدا في جميع35  مكتب في100 نعمل من خالل أكثر من
.أنحاء العالم
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ا لمختا ر ة
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ا لمشاريع
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S EL E C T ION OF PR OJ E C TS

ER AS M US M E DI C AL C E N T E R
Location				

Rotterdam

The new Erasmus Medical Center is projected

Size					

450 beds

at its present location, right in the heart of the

Principal				

Erasmus Medical Centre

dynamic city center of Rotterdam. It connects

Planning period		

2004 - 2017

Gross floor area		

185.000 m²

old and new with a large glass covered public
area. The characteristics of the building are light,
air, clear structures and views on both nature
and activity. The variations in the facade of the
building make it look urban, yet delicate and
human.
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مركز إيراسموس الطبي
مركز إيراسموس الطبي تم تخطيطه في موقعه الحالي ،في قلب

						
الموقع

روتردام

وسط مدينة روتردام المفعم بالنشاط .وهو يربط القديم بالحديث

						
الحجم

 450سريرا

بمنطقة عامة واسعة مغطاة بالزجاج .ويميز المبنى خصائص

						
العميل

مركز إيراسموس الطبي

					
مدة التخطيط

2017 - 2004

		
مساحة األرض اإلجمالية

 185.000م²

الضوء والهواء وإنشاءات ومناظر واضحة للطبيعة والنشاط.
والتنوعات في واجهات المبنى تجعله يبدو حضريا ومع ذلك
يظل رقيقا وإنسانيا.

D UTCH HO S P I TA L D E S I G N
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،جيلر

 مستشفياتGEL R E H OS PITA L S

،زتفن

						
الموقع

Location				

Zutphen

 سريرا320

						
الحجم

Size					

320 beds

،مستشفيات جيلر

						
العميل

Principal				

Gelre Hospitals

2010 - 2006

					
مدة التخطيط

Planning period		

2006 - 2010

² م30.000

		
مساحة األرض اإلجمالية

Gross floor area		

30.000 m²

The project consists of a regional general
hospital of 320 beds. This hospital is replacing
the old hospital. The project consist of 30.000 m²
including a psychiatric centre of 4.500 m².
The existing Gelre Hospital on location Zutphen
needed to be replaced due to asbestos problems.
Therefore a quick design and construction was
required by the client. Royal HaskoningDHV has
offered a design and construction period of 4
years which is quick to Dutch standards. Special
design- and tendering procedures have been
developed to enable this swiftness.
The building has been designed with special
attention to building and functional flexibility.
All high technical functions (OT’s,IC, radiology,
accident & emergency) are concentrated in a socalled hotfloor building. The building architecture
is focuses also on healing environment effects of
the building on the patient. Royal HaskoningDHV
acted as total engineer and was responsible
for all design, construction management and
supervision activities.
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ديفنتر

 مستشفىD E VE N T E R H OS PITA L

ديفنتر

						
الموقع

Location				

Deventer

 سريرا377

						
الحجم

Size					

377 beds

مستشفى ديفنتر

						
العميل

Principal				

Deventer Hospital

2008 - 2000

					
مدة التخطيط

Planning period		

2000 - 2008

² م52.000

		
مساحة األرض اإلجمالية

Gross floor area		

52.000 m²

يتكون مبنى مستشفى ديفنتر من مستشفى عام ومعهد للعالج

The Deventer Hospital complex consists of a

بالعناصر المشعة ووحدة للطب النفسي وموقف سيارات تحت

general hospital, a radiotherapeutic institute, a

 “نموذج، ويتميز المبنى الجديد بشكل الرعاية الجديد.األرض

unit for psychiatry and an underground parking

 حيث خدمة دخول وعالج المرضى أصحاب،”المداخل األربعة

garage. The new building is distinguished by its

.الحاالت الحرجة والملحة واالنتقائية والمزمنة يتم تقديمها

new form of care, the ‘4-intake model’, whereby

 ويتكون التصميم.وينعكس هذا النموذج الجديد في التصميم
 يضم المبنى الرئيسي.من “مبنى أساسي” ملحق به فكرة صالة

the intake and treatment of acute, urgent, elective
and chronic patients are catered for. This new

” وتضم “الصالة.وظائف العالج النوعي للمستشفى والعنابر

form of care is reflected in the design. The design

 وقسم العيادات الخارجية في،الوظائف التي تحتاج أقصى مرونة

consists of a ‘backbone building’ combined with a

.الطابق األرضي مع المكاتب (في الخلف) في الطابق األول

hall concept. The backbone houses the specific
treatment functions of the hospital and the wards.
The ‘hall’ houses the functions that need a
maximum in flexibility, the outpatients department
on the ground floor combined with the (back)
offices on the first floor.

20
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GHE NT A CA DE M I C P ED IAT R IC H OSP ITAL
Location				

Ghent, Belgium

UZ Gent University Hospital, extension for

Size					

124 beds

pediatric care. The aim for the design was to

Principal				

Ghent Academic Hospital

create a unique and recognizable building for

Planning period		

2007 - 2011

Gross floor area		

16.000 m²

children. It is an extension of 16.000 m² to
existing buildings, but appears to be standing on
its own. The base of the building is conceived as
a green wavy landscape, that brings the green up
to the wards. The wards are set above in a single
floating volume with round edges.
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مستشفى جنت ا أل كاديمي لألطفال
مستشفى جنت الجامعي ،ملحق لرعاية طب األطفال .كان الهدف

						
الموقع

جنت ،بلجيكا

من التصميم هو إنشاء مبنى فريد ويمكن تمييزه لألطفال .إنه

						
الحجم

 124سريرا

ملحق مبان مساحته  16.000م ،²لكن يبدو أنه مستقل بذاته.

						
العميل

مستشفى جنت األكاديمي

					
مدة التخطيط

2011 - 2007

		
مساحة األرض اإلجمالية

 16.000م²

وأساس المبنى يُتصور كمنظر طبيعي متموج أخضر ،ينقل
الخضرة إلى العنابر .وتوجد العنابر أعاله ككتلة عائمة بحواف
مستديرة.
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 مستشفى أوترختU T R EC H T
 سانت أنطونيوس ا لعا مSIN T A N TON IU S

GEN ER AL H OS PITA L

أوترخت

						
الموقع

Location				

Utrecht

 سريرا297

						
الحجم

Size					

297 beds

مستشفى سانت أنطونيوس

						
العميل

Principal				

Sint Antonius Hospital

2012 - 2007

					
مدة التخطيط

Planning period		

2007 - 2012

² م56.000

		
مساحة األرض اإلجمالية

Gross floor area		

56.000 m²

مستشفى سانت أنطونيوس هي اندماج من مستشفى عيادات على

Sint Antonius Hospital is a combination of

 وهذا.مستوى القمة في نيواخن ومستشفى عام في أوترخت

a top clinical hospital in Nieuwegein and a

االندماج هو أسلوب ناجح يمكن من خالله تقديم الرعاية الكلية

general hospital in Utrecht. This combination

 ويمتد حاليا المستشفى العام في.للمرضى في نفس مجال العمل

is a successful formula in which patients can

 وسيفتتح سانت أنطونيوس مستشفى جديدا.أوترخت عبر موقعين
. ليحل محل الموقعين المنفصلين2013 في

be provided with allround care within the same
concern. The general hospital in Utrecht is
currently spread over two locations. Sint Antonius
will open a new hospital in 2013 to replace the
two separate locations.
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KEN NE M E R HO S P ITAL
Location				

Haarlem

The new Kennemer Hospital North specializes in

Size					

±48 beds (short stay only)

out-patient and one day treatments with short stay

Principal				

Kennemer Hospital

recovery facilities. It is constructed to be highly

Planning period		

2001 - 2006

Gross floor area		

15.000 m²

flexible in order to meet future requirements in lay
out and function. It is designed from a patients
point of view. Calm colors, glass and steel create
a sophisticated and pleasant atmosphere in
which patients and their visitors feel comfortable
and which offers hospital staff a professional and
inspiring environment to work in.
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مستشفى

كنيمر

يتخصص مستشفى كنيمر الجديد الشمالي في العيادات الخارجية

						
الموقع

هارلم

وعالجات اليوم الواحد مع غرف لنقاهة اإلقامة القصيرة .وهو

						
الحجم

 ±48سريرا (إلقامة قصيرة فقط)ا

مشيد ليكون مرنا بدرجة كبيرة لكي يلبي المتطلبات المستقبلية

						
العميل

مستشفى كنيمر

					
مدة التخطيط

2006 - 2001

		
مساحة األرض اإلجمالية

 15.000م²

في التخطيط والوظيفة .وهو مصمم من وجهة نظر للمرضى.
األلوان الهادئة والزجاج والفوالذ يشكلون جوا معقدا ومبهجا
يشعر فيه المرضى وزوارهم بالراحة يوفر لفريق عمل
المستشفى جوا مهنيا وملهما.
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 مستشفى جيرون بو شJ ER OEN B OS C H H OSP ITA L
سيرتوخن بوش

						
الموقع

Location				

‘s-Hertogenbosch

 سريرا730

						
الحجم

Size					

730 beds

مستشفى جيرون بوش

						
العميل

Principal				

Jeroen Bosch Hospital

2011 - 2003

					
مدة التخطيط

Planning period		

2003 - 2011

² م116.000

		
مساحة األرض اإلجمالية

Gross floor area		

116.000 m²

مستشفى جيرون بوش الجديد هو أكبر مشروع لمستشفى عام

The new Jeroen Bosch Hospital is the largest

 وهو يضم ثالثة مستشفيات وعددا من شركات.في هولندا

general hospital project in the Netherlands. It

 وهو المستشفى األكثر تركيزا.خدمات الرعاية في مكان واحد

combines three hospitals and a number of care

 مع تركيز على بيئة،على المرضى وصديق لإلنسان في البلد

providers in one. It is the most patient-centered

 إنه.الشفاء ومن ثم جو عام هادئ في الداخل وأيضا في الخارج

and human friendly hospital in the county, with

 حيث، تقريبا² م116.000 مجموعة مبان واسعة على مساحة

emphasis on healing environment, hence the

سيشعر المرضى والزوار بالراحة وسيستطيعون معرفة طريقهم
.بسهولة

peaceful and positive ambiance of the indoors,
as well as the outdoors. It is a very large block of
buildings of approx. 116.000 m², where visitors
and patients will be at ease and will easily find
their way.
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DUTCH CANCE R IN S T IT U T E
Location				

Amsterdam

The Dutch Cancer Institute / Antoni van

Size					

108 beds

Leeuwenhoek Hospital in Amsterdam is a

Principal				

Dutch Cancer Institute

complex in which top clinical research and

Planning period		

1999 - 2006

Gross floor area
development			

23.000 m²

renovation				

34.000 m²

patient care are combined. The new building
and renovation work will ensure an integration
between routine patient care, clinical research
and top specialist care.The original building
complex is 25 to 30 years old. A new treatment
building for radiotherapy an radiology and a bed
ward block have been built next to and on top
of the old hospital. The existing buildings are
radically renovated.
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معهد السر طان ا لهو لندي
معهد السرطان الهولندي  /مستشفى أنتوني فان لونهوك في

						
الموقع

أمستردام

أمستردام هو مجمع يضم قمة البحث اإلكلينيكي ورعاية

						
الحجم

 108سريرا

المرضى .وسيضمن المبنى الجديد وأعمال التجديدات التكامل

						
العميل

معهد السرطان الهولندي

					
مدة التخطيط

2006 - 1999

بين رعاية المرضى الروتينية والبحث اإلكلينيكي ورعاية
متخصصة على مستوى القمة .ويبلغ عمر مجمع المباني األصلي
 25-30عاما .وقد تم بناء مبنى عالجي للعالج باإلشعاع والطب
اإلشعاعي ومجموعة مبان لعنابر األسرة بجوار المستشفى القديم

مساحة األرض اإلجمالية
						
التطوير

 23.000م²

						
التجديد

 34.000م²

وأعاله .وتم تجديد المباني الحالية تماما.
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 مركز سرطان مستشفىH ON L IV H OSP ITA L
 هو نليفC A N C ER C E N T E R
تشانجيان

						
الموقع

Location				

Changyuan

 سريرا500

						
الحجم

Size					

500 beds

مستشفى هونليف

						
العميل

Principal				

Honliv Hospital

2014 - 2012

					
مدة التخطيط

Planning period		

2012 - 2014

² م56.000

		
مساحة األرض اإلجمالية

Gross floor area		

65.000 m²

تخطط إدارة صحة هنان ومجموعة هونليف لبناء مركز علم
 في مقاطعة،أورام جديد في مستشفى هنان هونليف في تشانجيان

Henan Health Department and the Honliv Group
are planning a new oncology center in the Henan

 الهدف الرئيسي هو إنشاء.هنان بجمهورية الصين الشعبية

Honliv Hospital area in Changyuan, Henan

مركز علم أورام وفقا للمعايير األوربية يمكن أن يستوعب

province, PRC. The main target is to create

. غرفة عمليات16 باستثناء وحدة رعاية مركزة و، سرير500

an oncology center according to the European

وستكون بيئة مركز علم األورام الجديد وديكورات المبنى

standards, which can accommodate 500 beds,

 وبيئة شفاء لجميع المرضى وإحساس،تواصلية ومستدامة

excluding ICU, and 16 operating rooms. The

.بالتقنية العالية لتحفيز شعور البحث واالبتكار لدى فريق العمل

environment of the new oncology center and the
interior of the building shall be communicative,
sustainable, a healing environment for all
patients and hi-tech feels to inspire research and
innovation for the staff.

48

D UTCH HO S P I TA L D E S I G N

49

50

D UTCH HO S P I TA L D E S I G N

51

األ فكار | اال بتكار

T H EME S | IN N OVATION

UZ Leuven University Hospital
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The Dutch Cancer Institute / Antoni van Leeuwenhoek Hospital

The Dutch Cancer Institute / Antoni van Leeuwenhoek Hospital
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األ فكار | اال بتكار

T H EME S | IN N OVATION

3e

2e

1e

BG

S-1

Deventer Hospital

Utrecht Sint Antonius General Hospital

54

D UTCH HO S P I TA L D E S I G N

55

 األفكار | بيئة ا لشفا ءT HE M ES | H E AL IN G EN VIR ON ME N T

NKOC Competition
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Colour & Comfort | NKOC Competition

Art | Deventer Hospital
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 األفكار | بيئة ا لشفا ءT HE M ES | H E AL IN G EN VIR ON ME N T

Nature & Daylight | NKOC Competition
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Nature | Rijnveste Psychiatric Care
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 األفكار | بيئة ا لشفا ءT HE M ES | H E AL IN G EN VIR ON ME N T

Comfort | Small Hospital Competition

Nature & Identity | Radiotherapeutic Institute Haaglanden
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Utrecht Sint Antonius General Hospital | construction scheme

مستشفى سانت أنطونيوس العام | مخطط اإلنشاءات

Hospital Maas en Kempen
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 األ فكار | المرونةT H EME S | F L EX IBILITY

1. neurology
2. oncology
3. immune system, metabolism and aging
4. emergency center and physiotherapy

2.

3.

4. 5.

6.

المستوصف

5. circulation

clinic

6. grow, development and fertility

technical installations

 علم األعصاب.1
 علم األورام.2
 واأليض والشيخوخة، جهاز المناعة.3
 مركز الطوارئ والعالج الطبيعي.4
 الدورة الدموية.5
 تطور النمو والخصوبة.6
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1.
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ICU
outpatient
diagnostics
polyclinic

التجهيزات التقنية

وحدة الرعاية المركزة
العيادات الخارجية
التشخيص
المستوصف العام

Joint Care Centre

Deventer Hospital
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 األ فكار | المرونةT H EME S | F L EX IBILITY

Small Hospital
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 األفكار | اال ستدا مةT H EME S | SU STA IN A BILITY

Competition Healthcampus Knokke
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sections

األقسام

elevations

االرتفاعات

ook samen werken

3D model

نموذج مجسم ثالثي األبعاد
3D visualisations,
renders and movies

،منظورات مجسمة ثالثية األبعاد

allei (ZGV) heeft de opdrachtgever zich als
n de bouw en het maximaal benutten van
den twee belangrijke middelen ingezet; het
rdt uitgewerkt via Revit - en een bouwteam.

t

n

s

t
.

er

r

n

on

رسومات إنشائية وأفالم
engineering check lists

قوائم فحص هندسية

details

BIM in het proces:
Geïntegreerd van
ontwerp naar
exploitatie

تفاصيل
floorplans

مخططات طوابق المبنى

ontworpen, ontwikkeld,
presentation layouts

تخطيطات عروض تقديمية

CHIO

Ontwerpfase
• 3d-ontwerpen
BIM constructie

• Hoeveelhedenstaten
• Kostenramingen
• Berekening duurzaamheid
(Greencalc, BREEAM)
• Daglichtsimulatie
• Berekeningen akoestiek,
verlichting, CFD
• Simulatie energieverbruik
• Clash-controle (tussen verschillende

CHIO tribune - Grandstand, Rotterdamsche Manège, Rotterdam

disciplines)

Card

• Reductie faalkosten

Bouwfase
BIM constructie

BIM bouwkunde

• Hoeveelhedenstaten
• Kostenramingen
Building
Information Model

نموذج معلومات البناء

• Simulatie bouwvolgorde
• Coördinatie

Exploitatiefase

Dialysec
Ziekenhu

Spa
afge
de C
Gra
geb
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 األفكار | التصميم ا لمتكا ملT H EME S | SU STA IN A BILITY
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حرم جامعي

69

Campus

مركز تسوق

Mall

األ فكار | المفاهيم

T H EME S | C ON C E P TS

“The hospital as an airport, hotel, mall or village?”

هل المستشفى مثل المطار أو الفندق أو مركز التسوق أو القرية؟

Park

70

حديقة
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Hotel

فندق

Airport

مطار

Village

قرية
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األ فكار | المفاهيم

T H EME S | C ON C E P TS

“The hospital as an airport, hotel, mall or village?”

هل المستشفى مثل المطار أو الفندق أو مركز التسوق أو القرية؟

Generic

72

عام
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Market

سوق
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 األفكار | مفاهيم الديكورT H E M ES | IN T ER IOR C ON C E P TS
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 األفكار | مفاهيم الديكورT H E M ES | IN T ER IOR C ON C E P TS
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 األفكار | مفاهيم الديكورT H E M ES | IN T ER IOR C ON C E P TS
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DUTCH HE ALT H A R C H IT E C T S

الهو لنديون

ا لصحة

 هولندا، روتردام،مستشفى إيكازيا
 هولندا، روتردام،مركز إيراسموس الطبي
 بلجيكا، جنت،مستشفى ماريا ميداالريس العام
 هولندا، أمستردام،مركز البحث والتشخيص التابع للجامعة المجانية
 هولندا، دوردرخت،مستشفى ألبرت شوايتزر

معمار يو

Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam, the Netherlands
Erasmus Medical Centre, Rotterdam, the Netherlands
Maria Middelares General Hospital, Ghent, Belgium
VU Hospital Research & Diagnostics, Amsterdam, the Netherlands
Albert Schweitzer Hospital, Dordrecht, the Netherlands

 بيرو، أراكيبا،مستشفى توني موالبازا روهاس لألطفال

Tony Moleapaza Rojas Children’s Hospital, Arequipa , Peru

 هولندا، دن بوش،معهد دكتور فيربتن للعالج باإلشعاع

Dr Verbeeten Institute Radiotherapy, Den Bosch, the Netherlands

 هولندا، روتردام، المركز الطبيMCRZ
 هولندا، نيميخن،مستشفى سانت رادبود التابع لمركز الجامعة الطبي

Medimall MCRZ, Rotterdam, the Netherlands
UMC St Radboud Hospital, Nijmegen, the Netherlands

 هولندا، دن بوش،مستشفى جيرون بوش

Jeroen Bosch Hospital, Den Bosch, the Netherlands

 هولندا، دلفت،مستشفى رينير دي جراف

Reinier de Graaf Hospital, Delft, the Netherlands

 هولندا، سخيدام،مستشفى فيتالند

Vlietland Hospital, Schiedam, the Netherlands

 هولندا، جودا،مستشفى جرون هارت

Groene Hart Hospital, Gouda, the Netherlands

 هولندا، روتردام،دار رونالد ماكدونالد

Ronald McDonald House, Rotterdam, the Netherlands

 هولندا، اليدردورب،مستشفى راينالند

Rijnland Hospital, Leiderdorp, the Netherlands

 هولندا، هارلم،مستشفى كنيمرخوستاش
 هولندا، ليدن،مبنى تعليم مركز جامعة ليدن الطبي
 هولندا، نيميخن،بنك دم سانكوين
 هولندا، أمستردام،مستشفى أونز ليفا فراو
 هولندا، براغ،مستشفى جوليانا لألطفال
 هولندا، أمستردام،مستشفى فيلهلمينا لألطفال
 هولندا، أوترخت، مستشفى أوترخت األكاديمي/ مستشفى أوترخت التابع لمركز الجامعة الطبي
 سانت مارتن، فليبسبرج،مركز سانت مارتن الطبي
 آروبا، أوغانيستد،مستشفى دكتور هورشيو إي أودبر
 إندونيسيا، جاكرتا،مستشفى جاكرتا لألطفال
 بلجيكا، جنت،مبنى جامعة جنت للبحث الطبي
 بلجيكا، أنتربن،شبكة مستشفيات أنتربن الشمالية
 المغرب، طنجة،مستشفى طنجة لألطفال

Kennemer Gasthuis Hospital, Haarlem, the Netherlands
LUMC Education Building, Leiden, the Netherlands
Sanquin Blood Bank, Nijmegen, the Netherlands
Onze Lieve Vrouwe Hospital , Amsterdam, the Netherlands
Juliana Children’s Hospital, The Hague, the Netherlands
Wilhelmina Children’s Hospital, Amsterdam, the Netherlands
UMC Utrecht Hospital / AZU Hospital, Utrecht, the Netherlands
St Maarten Medical Centre, Philipsburg, St Maarten
Dr. Horatio E. Oduber Hospital, Oranjestad, Aruba
Jakarta Children’s Hospital, Jakarta, Indonesia
Ghent University Medical Research Building, Ghent, Belgium
ZNA North, Antwerp, Belgium
Tanger Children’s Hospital, Tanger, Moroccco
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 بلجيكا،12 مستشفى جامعة جنت المبنى

University Hospital Ghent K12, Belgium

 هولندا، أمستردام،NKI/AVL مستشفى

NKI/AVL Hospital, Amsterdam, the Netherlands

 بلجيكا،) ليفن (مستشفى الجامعة.K.U.Z
 هولندا،مستشفى ديفنتر

Deventer Hospital, the Netherlands

 هولندا، أودن،مستشفى برنهوفن

Hospital Bernhoven, Uden, the Netherlands

 هولندا، هوجفين،مستشفى بثيسدا

Hospital Bethesda, Hoogeveen, the Netherlands

 هولندا، هيرلن،مركز أتريام الطبي

Atrium Medical Center, Heerlen, the Netherlands

 هولندا، نيواخن،مستشفى سانت أنطونيوس
 هولندا، أوترخت،مستشفى سانت أنطونيوس
 هولندا، دي هونت،فالندرن- مؤسسة زورجسام جويش
 هولندا، روتردام،خوستاش سانت فرانسيسكو
 هولندا، كابلي إسيل،مستشفى إسيالند
 هولندا، روتردام،مستشفى هاربور التابع لمعهد األمراض االستوائية
 هولندا، أوترخت،دار طعام دياكون
 هولندا، فيلدهوفن،مركز ماكسيما الطبي
 بلجيكا، ماس إيك،مستشفى ماس آند كمبن

St Antonius Hospital, Nieuwegein, the Netherlands
St Antonius Hospital, Utrecht, the Netherlands
Foundation ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, De Honte, the Netherlands
Sint Fransiscus Gasthuis, Rotterdam, the Netherlands
IJsselland Hospital, Capelle a/d IJssel, the Netherlands
Harbour Hospital en Institute for Tropical diseases, Rotterdam, the Netherlands
Diakonessenhome, Utrecht, the Netherlands
Maxima Medical Center, Veldhoven, the Netherlands
Hospital Maas en Kempen, Maaseik, Belgium

 هولندا، هورن،مستشفى ويستفرايز

Westfries Gasthuis, Hoorn, the Netherlands

 هولندا، تيل،مستشفى ريفيرينالند

Hospital Rivierenland, Tiel, the Netherlands

 هولندا، نيميخن،مستشفى كانوسيوش ويلهلمينا
 كوراساو،مستشفى نوبو
 هولندا،مركز أولترخت للرعاية الصحية العقلية
 هولندا،مستشفى الملكة بياترك
 بلجيكا، جنت،مركز الطب الشرعي
 هولندا، أوسترم،مركز دي رويس ويسيل للطب النفسي الشرعي
 هولندا،مؤسسة ريفيردينن
 هولندا، فولجارالندن،دي جروت ريفيرن
 هولندا،بافو يوروبورت فجورد
 هولندا، هيرهوجوارد،ساحة رعاية الشباب
 هولندا، أوجستخست،الرعاية العالية
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K.U.Z. Leuven (Gasthuisberg), Belgium
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Canisius-Wilhelmina Hospital, Nijmegen, the Netherlands
Hospital Nobo, Curacao
Altrecht Mental Healthcare Barentsz, the Netherlands
Hospital Koningin Beatrix GGNet Brengwal, the Netherlands
Forensic Psychiatric Center, Ghent Belgium
FPI de Rooyse Wissel, Oostrum, the Netherlands
Foundation Rivierduinen, the Netherlands
De Grote Rivieren, Volgerlanden, the Netherlands
Bavo Europoort de Fjord, the Netherlands
Transferium Youthcare, Heerhugowaard, the Netherlands
High Care, Oegstgeest, the Netherlands

ROYAL HAS KO NI N GD H V

رويال ها سكو نينج دي إ تش في

 هولندا، أوكمار،مركز أوكمار الطبي
 هولندا، ألميلو،مجموعة مستشفيات توينت
 هولندا، ألمر،مستشفى فليفو
 هولندا، أمستردام،مستشفى الجامعة المجانية
 هولندا، أرنهم،مستشفى رينستات

Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar, the Netherlands
Hospital Group Twente, Almelo, the Netherlands
Flevo Hospital, Almere, the Netherlands
VU University Hospital, Amsterdam, the Netherlands
Hospital Rijnstate, Arnhem, the Netherlands

 هولندا، دن هيلدر،مستشفى جيميني

Gemini Hospital, Den Helder, the Netherlands

 هولندا، دوتنهام،مستشفى سلنجالند

Slingeland Hospital, Doetinchem, the Netherlands

 هولندا، إنشيده،مجموعة توينت الطبية المتكاملة

Medical Spectrum Twente, Enschede, the Netherlands

 هولندا، جرونينجن،مستشفى مارتيني

Martini Hospital, Groningen, the Netherlands

 هولندا، جرونينجن،مستشفى الجامعة

University Hospital, Groningen, the Netherlands

 هولندا، هارلم،مستشفى كنيمرخوستاش
 هولندا، ليواردن،المركز الطبي
 هولندا، ماسترخت،مستشفى الجامعة

Kennemer Gasthuis Hospital, Haarlem, the Netherlands
Medical Center, Leeuwarden, the Netherlands
University Hospital, Maastricht, the Netherlands

 هولندا، نيميخن،مستشفى كانوسيوش ويلهلمينا

Canisius-Wilhelmina Hospital, Nijmegen, the Netherlands

 هولندا، رورموند،مستشفى سانت لورانشياس

St. Laurentius Hospital, Roermond, the Netherlands		

 هولندا، روتردام،مستشفى ماستاد
 هولندا، روتردام،مستشفى إيراسموس الجامعي
 هولندا، سيتارد،مستشفى أوربس الطبي
 هولندا، أودن،مستشفى برنهوفن
 هولندا، أوترخت،مستشفى الجامعة
 هولندا، فيرت،مستشفى سانت يانس خوستاش
 الصين، تشانجيان،مستشفى سرطان هونليف
 الدنمارك، ألبورج،مستشفى الجامعة
 هولندا، هاردرفك،مستشفى سانت جانسدال
 هولندا، نيميخن،مستوصف مارتنز

Maasstad Hospital, Rotterdam, the Netherlands
Erasmus University Hospital, Rotterdam, the Netherlands
Maasland Hospital / ORBIS, Sittard, the Netherlands
Hospital Bernhoven, Uden, the Netherlands
University Hospital, Utrecht, the Netherlands
St. Jansgasthuis Hospital, Weert, the Netherlands
Honliv-Cancer Hospital, Changyuan, China
University Hospital, Aalborg, Denmark
St. Jansdal Hospital, Harderwijk, the Netherlands
St. Maartenskliniek, Nijmegen, the Netherlands
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 هولندا، ميبال،داياكونسنهياس
 هولندا، فلسينجن،مستشفى أدميرال دي روتير
 هولندا، زتفن،مستشفيات جيلر
 هولندا، روزندال،مستشفى روزندال
 الصين، دونجتان،مدينة إيكو للطب والصحة
 تايالند، بانكوك،مستشفى راماثيبودي
 تايالند، بانكوك،مستشفى تشوال الخاص
 مصر، المنصورة،مستشفى طلب الكلى والمسالك البولية الجامعي
 بنجاالديش، مركز عالج إقليمي جدد16 مستشفيات و4
 غانا، تاميال،المستشفى التعليمي

Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Vlissingen, the Netherlands
Gelre ziekenhuizen, Zutphen, the Netherlands
Roosendaal Hospital, Roosendaal, the Netherlands
Eco Medical and Health City, Dongtan, China
Ramathibodi Hospital, Bangkok, Thailand
Chula Private Hospital, Bangkok, Thailand
Hospital Urology & Nephrology University, Mansoura, Egypt
4 New Hospitals and 16 Regional Treatment Centres, Bangladesh
Teaching Hospital, Tamale, Ghana

 جزيرة الكاريبي التابعة لهولندا، بوناري،فندشون ماريدال للمنشآت العالجية

Fundashon Mariadal Cure Facilities, Bonaire, Dutch Antilles

 هولندا، أمستردام،مستشفى أونز ليفا فراو

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam, the Netherlands

 هولندا، إزفيال،مستوصفات إيساال
 هولندا، بريدا،مستشفى أمفيا
 هولندا، أوترخت،المركز الطبي لمستشفى ستراتنم
 هولندا، روتردام،مستشفى العيون
 هولندا، هلفيرسم،مستشفيات تيرجوي
 جنوب إفريقيا،المستشفى العسكري
 جنوب إفريقيا،ناتال- كوازولو،مستشفى إمبانجيني ومستشفى إنجويليزان
 جنوب إفريقيا، شاوتنج،مستوصف فلورا
 جنوب إفريقيا،LCM مستشفى
 جنوب إفريقيا، مامالودي،مستشفى
 جنوب إفريقيا، أمبوماالنجا،مستشفى روب فيريرا
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Diaconessenhuis, Meppel, the Netherlands
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Isala Clinics, Zwolle, the Netherlands
Amphia hospital, Breda, the Netherlands
Stratenum University Medical Centre, Utrecht, the Netherlands
Eye hospital, Rotterdam, the Netherlands
Tergooi hospitals, Hilversum, the Netherlands
Military Hospital, South Africa
Empangeni Hospital and Ngwelezane Hospital, KwaZulu-Natal, South Africa
Flora Clinic, Gauteng, South Africa
LCM Hospital, South Africa
Hospital, Mamalodi, South Africa
Rob Ferreira Hospital, Mpumalanga, South Africa
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