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I
ntensieve verbouwingen ma-
ken van het Catharina Zieken-
huis in Eindhoven zelf een pa-
tiënt. Deze heeft ook al een
openhartoperatie moeten on-

dergaan. Facilitair manager Hugo
Hendriks maakt de vergelijking om
de omvang van het werk, die het ver-
vangen van de energiecentrale was,
aan te geven. „Toch is de patiënt tij-
dens de hele operatie, die een half
jaar duurde, bij kennis gebleven. We
hebben met het ziekenhuis gewoon
doorgedraaid, zonder onderbreking.”

De vervanging van de energiecen-
trale stond eigenlijk los van de meer-
jarige renovatie van beddenhuizen
en uitbreidingen met onder meer
een hartcentrum, die het Catharina
Ziekenhuis ondergaat. In totaal is
hier een investering van 132 miljoen
euro mee gemoeid.

Voor de klus in de energiecentrale
kwam het ziekenhuis via een offerte-
traject uit bij technisch dienstverle-
ner Kuijpers in Helmond. Manager
duurzame energie Bob Bloemers
heeft de uitdaging opgepakt. „Op
twee A4’tjes kregen we in 2013 het
plan van eisen van het ziekenhuis.
Daarop wat ideeën over welke rich-
ting het ziekenhuis in wilde en cij-
fers over welke vermogens noodzake-
lijk zijn. Daar zijn we mee aan de slag
gegaan. We hebben een voorstel ge-
maakt voor een moderne, energiezui-
nige installatie. Onderdeel is dat wij
gedurende vijftien jaar deze installa-
tie beheren en exploiteren en de ener-
gie leveren aan het ziekenhuis. Het
was dus aan ons om een balans te vin-
den tussen duurzaamheid van de in-
stallaties en investering.”

Hypermodern
Modern en energiezuinig, combi-

neer dan het opwekken van elektrici-
teit met het maken van warmte, zou
je zeggen. Mis, dat was 25 jaar gele-
den hypermodern. Sterker nog, het
verwijderen van twee enorme, 54
ton zware, gasgeneratoren, was een
van de eerste en meest spectaculaire
klussen. Een hele wand van de ener-
giecentrale, die in 1973 werd ge-
bouwd, moest hiervoor worden ver-
wijderd.

„Het rendement van zo’n warmte-
krachtkoppeling is gewoon niet meer
voldoende”, zegt Hendriks. „Vroeger
was de warmtevraag veel groter. Bo-
vendien werd er verwarmd met hoge
temperaturen. Nu met lage, via pla-
fond en convectieradiatoren. Boven-
dien is het belang van een eigen elek-
triciteitsopwekking veel lager gewor-
den. We zijn zowel aan de stroomnet-
werken in het oosten als die in het
westen van Brabant aangesloten. Pas
als die allebei uitvallen zitten we zon-

der. Zelfs als dat zou gebeuren heb-
ben we op vele niveaus opvang. Dat
begint al bij de apparaten in operatie-
kamer en op intensive care. Die heb-
ben meestal een accu. Ook hebben
we noodstroomvoorzieningen per
verdieping.”

Bloemers zegt een goede risicoana-
lyse te hebben gemaakt. „Van elk on-
derdeel weet je hoe vaak het kapot
gaat. Alle gegevens over die onderde-
len hebben we in een speciaal compu-
terprogramma ingevoerd die daar-
mee de kans op uitval van de installa-

tie kon berekenen. Deze bleef binnen
een aanvaardbaar niveau.”

Het was aan het bedrijf van Bloe-
mers om te zorgen dat daarnaast het
energieverbruik zo klein mogelijk is.
„Er was al een installatie voor koude-
en warmteopslag diep in de bodem
onder het ziekenhuis aanwezig. Die
hebben we als basis gebruikt. Dan
hebben we uiteraard de nieuwste ver-
warmingsketels geïnstalleerd en zijn
ook de koelinstallaties vervangen
door energiezuinigere. Twee stoomke-
tels, onder meer nodig voor de sterili-

satie van instrumenten, hebben we
gemoderniseerd en het hele binnen-
werk vervangen.”

In de enorme technische ruimtes
staan vier grote verwarmingsketels
in het gelid. Zelfs bij streng winter-
weer draaien er maar drie, zodat er
één in onderhoud kan zijn. Dikke geï-
soleerde buizen verdwijnen richting
plafond in een spaghetti aan pijplei-
dingen. Ook de twee stoomketels
staan in dat rijtje. Verderop zoemen-
de koelmachines die de warmte uit
het ziekenhuis moeten houden.

„De meeste bezuiniging bereiken
we omdat we de energiestromen in
het ziekenhuis nu zelf in de gaten
houden”, zegt Bloemers. „Door slim
aan de knoppen te draaien en zo ap-
paraten met elkaar te combineren zor-
gen wij voor een zo energiezuinig
mogelijk ziekenhuis.” „Daarmee die-
nen we het milieu en onze energiere-
kening”, vult Hendriks aan. „Het was
voor ons de reden dat we een langja-
rig contract wilden met een energiele-
verancier. Daarin zijn de juist prik-
kels afgesproken. Die maken dat het
in het belang van ons beide is dat
Kuijpers dit werk zo goed mogelijk
doet.”

Bloemers zegt dat deze werkwijze
bij Kuijpers naar meer smaakt. „Zo’n
langdurige klantrelatie vinden we
een goede manier om onze deskun-
digheid optimaal in te zetten. Het is
bijna als een huwelijk dat je sluit. Er
zal ook best wel eens iets niet goed
gaan. Maar in overleg kom je eruit en
je gaat toch met elkaar verder.”

Het Catharina
Ziekenhuis wordt
ingrijpend verbouwd.
Vervanging van de
energiecentrale was
een megaklus voor
Kuijpers.

De meeste
bezuinigingen
bereiken we
omdat we
de energie-
stromen in het
ziekenhuis nu
zelf in de gaten
houden
Bob Bloemers, Kuijpers

� Hugo Hendriks (r) van het Catharina Ziekenhuis en Bob Bloemers van Kuijpers Installaties in de ruimtes met alle installaties die zorgen dat het zieken-
huis zo energiezuinig mogelijk voldoende warmte, koude en stroom krijgt. foto Irene Wouters

● Kuijpers vernieuwt omvangrijke installatie Catharina Ziekenhuis

Vervanging energiecentrale
ziekenhuis is enorme operatie
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� Het complex van het Catharina Ziekenhuis wordt momenteel nog verder uitge-
breid met onder meer een hartcentrum. foto Ronald Otter




