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SINT-AUGUSTINUS

1.559 m² Centrale groepsdirectie

BUDGET 
€  8.112.000,- of confidentieel

PROGRAMMA
- Centrale sterilisatie
- Chirurgisch dagziekenhuis
- Uitbreiding operatiekwartier
- Consultatieruimtes voor endocrinologie, cardio, orthopedie en hy-
pertensie
- Centrale groepsdirectie

VOORGAANDE FASEN
- materniteit, verloskwartier, fertiliteit
- 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 Ingenieursbureau (stabiliteit) /  
Grontmij (technieken)  

UITVOERINGSPERIODE (studie-realisatie)
2012- 2013

LIGGING 
Oosterveldlaan 24
B-2610 Wilrijk

OPPERVLAKTE 
926,47 m² Centrale sterilisatie / 1.741,89 m² Chirurgisch dagzieken-
huis / 600,93 m² Uitbreiding operatiekwartier / 1.000 m² Consulta-
tieruimtes voor endocrinologie, cardio, orthopedie en hypertentie / 

RENOVATIE CENTRALE DIENSTEN

Wat zie je ?
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SINT-AUGUSTINUS 

tieve ingrepen dienen niet alleen om deze diensten functio-
neel te optimaliseren en aan te passen aan de hedendaagse 
noden, ook wordt doormiddel van kleurgebruik en designac-
centen een eigen belevingssfeer opgeroepen die zal aanslui-
ten bij de nieuwe inrichting van het totale ziekenhuis. Dit 
stappenplan zal volledig voltooid zijn in 2018.

CENTRALE GROEPSDIRECTIE
Ten gevolge van interne wijzigingen diende centrale directie
van de groep Gasthuiszusters een nieuw onderkomen  
krijgen. Hiervoor werd de tweede verdieping van het ge-
bouw Oosterveld uitgekozen. Het ontwerpconcept werd  
opgebouwd rond de thema kleuren groen , wit en aardekleur. 
Geopteerd werd om een heel open en transparante inrich-
ting te ontwerpen rond een gesloten binnenkern, waarin alle 
dienstlokalen gevestigd zijn.

CENTRALE STERILISATIE
Deze nieuwe sterilisatie werd ingeplant in de kelderzone 
onder het OK kwartier en het nieuwe chirurgische dagzieken-
huis. Innovatief aan het concept was dat momenteel alle klein 
steriel materiaal dmv cardexkasten worden aangeleverd aan 
de boven liggende OK-zones;

CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS
Dit nieuw dagziekenhuis werd ontwikkeld met 4 autonome 
OK’s en 14 rustkamers. Voor kinderen werd een volledig on-
afhankelijk deel ontworpen, met aangepaste recovery zones,  
speelzones en loungeruimte voor de ouders.

UITBREIDING OPERATIEKWARTIER
Het bestaande operatiekwartier werd uitgebreid met een dis-
patching ruimte voor steriel materiaal en een voorbereidings-
ruimte operatiekarren.

CONSULTATIERUIMTEN VOOR ENDOCRINOLOGIE, 
CARDIO, ORTHOPEDIE EN HYPERTENTIE
Binnen het nieuw zorgstrategisch plan voor de campus Sint-
Augustinus is een stappenplan uitgewerkt om diverse dien-
sten te herlocaliseren en/of te optimaliseren. Deze renova-
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