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SINT-AUGUSTINUS

OPPERVLAKTE 
3.000 m² materniteit (fase 1-2) / 900 m² verloskwartier (fase 3)

BUDGET 
€  2.000.000 (fase 1) 
€  2.000.000 (fase 2) 
€  1.600.000 (fase 3)

PROGRAMMA
- Fase 1 : Materniteit (niveau +2, Blok 4-5-6) 
- Fase 2: Materniteit (niveau +3, Blok 4-5-6)  
- Fase 3: Verloskwartier (niveau +3, Blok 1-2)  

VOORGAANDE FASEN
- kankercentrum, oncologisch dagziekenhuis, radiologie, stralings-
bunker, glazen verbindingsgang
- renovatie en nieuwbouw ziekenhuis Sint-Augustinus

BOUWHEER 
GZA (Gasthuiszusters Antwerpen) vzw 

CONTACTPERSOON 
Dhr. Frans Beyers / +32 3 443 36 00

ONTWERPTEAM 
SVR-ARCHITECTS nv / BEC (stabiliteit) /  
Grontmij (technieken)  

UITVOERINGSPERIODE (studie-realisatie)
- Juni 2012 - September 2013 (fase 1)
- September 2014 - November 2015 (fase 2)
- December 2015- Oktober 2016 (fase 3)

LIGGING 
Oosterveldlaan 24
B-2610 Wilrijk

MATERNITEIT / VERLOSKWARTIER

Wat zie je ?

RENDERINGEN SVR-ARCHITECTS
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SINT-AUGUSTINUS 

slokalen, 2 reanimatieruimten (in elke vleugel 1), een dok-
terslokaal, een recoveryruimte, een lokaal met bevallingsbad 
en de noodzakelijke personeelsruimten en bergingen.  Het 
dokterslokaal is gelegen in de nabijheid van de sectiozaal en 
de onderzoekslokalen, om de loopafstand zo klein mogelijk 
te houden voor dringende interventies.
De verpleegpost is centraal gelegen tussen blok 1 en 2.  
De personeelsruimten zijn zo centraal mogelijk gesitueerd, 
zodanig dat de loopafstanden voor het verplegend personeel 
zo kort mogelijk gehouden worden.

OPPERVLAKTE       
De totale oppervlakte van het verloskwartier bedraagt 900m² 
(incl. circulatiegangen)

MATERNITEIT 
De afdeling materniteit zal gehuisvest worden op de verdie-
ping +2 en +3 van het oude gebouw, met een totaal van 52 
bedden materniteit en 8 bedden mic. 
De dienst Materniteit nestelt zich rond een ruime centrale 
verpleegpost/wachtruimte, die tevens als ‘inkom’ fungeert 
voor de bezoekers van de dienst. 
Bij de herinrichting van de kamers is rekening gehouden om 

Renovatie Blok 1 t/m 6 omvattende :
- Fase 1 : Materniteit (niveau +2, Blok 4-5-6)  
- Fase 2 : Materniteit (niveau +3, Blok 4-5-6)  
- Fase 3 : Verloskwartier (niveau +3, Blok 1-2)  

Beschrijving van de toekomstige infrastructuur

VERLOSKWARTIER
Het verloskwartier zal gehuisvest worden op verdieping +3 
van het oude gebouw, blok 1 en 2.  De afdeling materniteit is 
in de nabijheid gelegen, op verdieping +3 en +2, blok 3 en 4 
van het oude gebouw.  Een goede verbinding met de afdeling 
NIC op verdieping +5 is er via de bestaande beddenlift.
Blok 1 en 2 zijn in hun huidige situatie ingedeeld als typi-
sche verpleegeenheden met een centrale gang en links en 
rechts van deze gang kamers.  De circulatiegang blijft be-
houden.  De huidige patiëntenkamers zijn te klein om ruime 
verloskamers onder te brengen, een grondige verbouwing is 
noodzakelijk.
De brede kamerzijde van blok 1 en 2 bevat 10 arbeids-/ ver-
loskamers, 1 sectiozaal en 1 monitoringruimte.  Centraal is er 
een wachtruimte met sanitair voorzien voor bezoekers.
De smalle kamerzijde van blok 1 en 2 bevat 2 onderzoek-

Wat zie je ?Wat zie je ?
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zoveel mogelijk een hotelgevoel op te wekken , naar design 
en kleurgebruik.
Alle kamers hebben een eigen badkamer, babybox, inge-
bouwde kitchenette, een partnerbed en een hedendaagse 
multimedia infrastructuur. 

OPPERVLAKTE      
De totale oppervlakte van de afdeling materniteit bedraagt 
3.000m² (incl. circulatiegangen). 

Wat zie je?

Wat zie je ? Wat zie je ?


