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UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL

PROGRAMMA
- uitbreiding van de kinderafdeling

VOORGAANDE FASEN
- Fase 1: 1981 - 1984 (Nieuw kinderziekenhuis)

BOUWHEER
Universitair Ziekenhuis Brussel

CONTACTPERSOON
Dhr. ir. Sven Hebbelinck, Technisch Directeur / Tel. +32 2 477 59 30

ONTWERPTEAM
SVR-ARCHITECTS nv

UITVOERINGSPERIODE (studie-realisatie)
- Fase 2: 2003 - 2009 

LIGGING
Campus UZ Brussel
B-1090 Jette / Brussel

OPPERVLAKTE
3.570 m²

BUDGET
€  5.600.000,-

UITBREIDING KINDERPSYCHIATRIE JETTE

Wat zie je ?

FOTOGRAFIE Toon Grobet / Yvan Glavie
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lescenten.  Eén van deze kamers is uitgerust om 2 kinderen 
van hetzelfde gezin te herbergen.

Ook aan de buitenruimte is de nodige aandacht geschonken.  
Elke leefgroep beschikt over een eigen afgebakende buiten-
ruimte omgeven door groen zodat ‘buiten spelen’ terug ‘ple-
zier’ wordt.

In 2002 werd er een groot tekort aan opvang- en behande-
lingsmogelijkheden voor kinderen met psychische problemen 
en psychiatrische stoornissen vastgesteld. Daarom werd in 
2003 gestart met de opmaak van de plannen voor het uitbrei-
den van de kinderafdeling van het Universitair Ziekenhuis te 
Jette.  

De uitbreiding biedt plaats aan 15 K-bedden (residentieel) 
en 5 K-bedden (daghospitalisatie). Om de patiëntjes een ge-
paste opvang te kunnen bieden, wordt het gebouw onderver-
deeld in afzonderlijke units. Deze zijn kleinschalig en werken 
relatief autonoom. Er heerst een huiselijke sfeer waar de 
kinderen zich snel kunnen thuis voelen. Daaraan gekoppeld 
zijn therapieruimtes, consultatieruimtes, een gymzaal e.d.  
Eveneens wordt gebruik gemaakt van de algemene infra-
structuur van het bestaande ziekenhuis. Het is dan ook een 
uitbreiding die aansluit bij het bestaande, maar tegelijkertijd 
vernieuwend is van vormgeving, toekomstgericht qua uitrust-
ing en duurzaam in materiaalgebruik. 

Zo zijn er 2 afzonderlijke leefgroepen van telkens 6 patiëntjes.  
Binnen elke leefgroep is een moeder-kind kamer aanwezig.  
Er is eveneens een klein leefgroepje met 3 kamers voor ado-

Wat zie je ?


