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Prinses Maxima

Comfort en een persoonlijke sfeer voor ouders 
en kind
Het nieuwe, kleurrijk ingerichte Moeder-Kindcentrum 
van het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag lijkt meer op 
een familiehotel dan op een ziekenhuis. Na een om-
vangrijke renovatie hebben zowel de kraamafdeling 
als de kinderafdeling een nieuwe uitstraling en bieden 
nu een stijlvolle ambiance met veel comfort en een per-
soonlijke sfeer voor ouders en kinderen.

Het Bronovo ziekenhuis werd in 1865 opgericht door 
Hollandse diaconessen. Dit traditierijke ziekenhuis, dat 
tegelijk opleidingsziekenhuis van de Leidse Universiteit 
is, heeft tegenwoordig 350 bedden en biedt uitge-
breide medische verzorging. Er wordt veel waarde 
gehecht aan interdisciplinaire samenwerking.

Opening door Prinses Maxima
De renovatie van het Moeder-Kindcentrum duurde ander-
half jaar en had veel voeten in aarde: zowel de kraam- als 
de kinderafdeling moesten volledig gesloten worden. In ju-
ni 2012 kon Prinses Maxima het nieuwe centrum tenslotte 

feestelijk openen. De echtgenote van Prins Willem-Alexan-
der was al bijzonder goed vertrouwd met de omgeving: 
de drie dochters van het prinselijk paar – Amalia, Alexia 
en Ariane – zijn geboren in het Bronovo Ziekenhuis.

Zo werd de kraamafdeling vernoemd naar Amalia, 
de oudste dochter van het prinselijk paar. De afdeling 
ligt direct tegenover de kinderkliniek, die de naam van 
Prins Willem-Alexander draagt.

Individuele dagindeling
De 16 comfortabel ingerichte eenpersoons- en twee-
persoonskamers bieden een persoonlijke sfeer voor 
ouders en kind. De aanstaande vaders mogen altijd 
overnachten bij hun partners. Ook kunnen de ou-
ders grotendeels zelf hun dagindeling organiseren, 
en worden daarbij desgewenst geholpen door het 
verplegend personeel. Ook bij de planning van de 
kinderafdeling stonden de behoeftes van de gezinnen 
centraal. Zo zijn er drie met couveuses uitgeruste suites 
waar ouders dag en nacht bij hun kind kunnen blijven, 
evenals verschillende ruimtes voor ambulante patiënten 
en diverse speelkamers. Zowel de kraamafdeling als 
de kinderafdeling werden door de „Stichting kind en 
ziekenhuis“ eervol onderscheiden wegens hun bijzon-
der familievriendelijke concept.

Rubber vloerbedekkingen met veel voordelen
Volgens de wensen van de opdrachtgever en de archi-
tecten van het Amsterdamse architectenbureau Koldeweij 
en S&D Ontwerpers moest de vloerbedekking van de 
hoogste kwaliteit zijn en tegelijk het moderne design van 
het Moeder-Kindcentrum onderstrepen. „Voor ons was 
het belangrijk dat de ambiance een kwalitatief hoog-
waardige chique uitstraling zou krijgen – niet direct luxu-
eus, maar wel stijlvol. Dat begint al bij de keuze van de 
bouwmaterialen“, aldus gebouwmanager Frans van Riel.

„Om aan deze hoge eisen te kunnen voldoen, heb-
ben wij gekozen voor de rubber vloerbedekkingen 
van nora flooring systems“, vult Aad Koehler aan, die 
samen met van Riel de bouwwerkzaamheden voor het 



Bronovo ziekenhuis coördineerde. „Reden van keuze 
voor nora rubber vloerbedekkingen was ook vanwege 
de mogelijkheid van kleuren.“

Eenvoudig en rendabel te reinigen
Door hun dichte, gesloten oppervlak zijn rubber vloer-
bedekkingen van nora uiterst slijtvast, laten ze zich een-
voudig reinigen en zien er ook na jarenlange intensie-
ve belasting nog uit als nieuw. Bovendien hebben ze 
in tegenstelling tot andere elastische vloerbedekkingen 
geen coating nodig. Hierdoor zijn ze op lange termijn 

ook de meest rendabele oplossing voor ziekenhuizen, 
omdat 90 procent van de levenscycluskosten voor een 
vloerbedekking bestaat uit onderhoudskosten.

Geen ftalaat weekmakers
Rubber vloerbedekkingen bevatten geen ftalaat week-
makers of halogenen. Dat betekent dat nora vloeren 
bijdragen aan een gezond binnenklimaat. In 2006 
mochten wij precies om deze reden het Blauwe Engel mi-
lieukeurmerk voor lage emissies ontvangen, dat voor de 
allereerste keer aan elastische vloerbedekkingen werd 
toegekend. Vooral voor zuigelingen en zieke kinderen 
van wie het immuunsysteem nog niet volledig is ontwik-
keld of is aangetast, is een gezonde leefomgeving een 
van de essentiële factoren voor welzijn en genezing.

Uitstekende hygiënische eigenschappen
Ook wat hygiëne betreft – een wezenlijke factor in zie-
kenhuizen – overtuigen de rubber vloerbedekkingen: 
ze zijn ongevoelig voor vuil en bestand tegen opper-
vlaktedesinfectiemiddelen. Daarnaast laat een kortston-
dige inwerking van oplosmiddelen, verdunde zuren 
of logen geen sporen na. Zelfs jodiumbevattende 



huiddesinfectiemiddelen kunnen eenvoudig en zonder 
achterblijvende resten verwijderd worden.

Bij de sanering van het Moeder-Kindcentrum speelden 
kleuren een centrale rol. Het algemene kleurenconcept, 
ontworpen door Architectenbureau Koldeweij en S&D 
Ontwerpers, omvat naast de inrichtingselementen ook 
de muren en de vloeren. In de gangen en de patiën-
tkamers zorgen de noraplan signa vloerbedekkingen 
in verschillende warme kleuren voor een behaaglijke 
sfeer. De bonte kleurstrepen van noraplan uni geven 
een vrolijk accent aan de gangen van de afdelingen. 
De kleuren van het inlegwerk van de vloerbedekking 

keren terug op de wanden. „Bij de nieuwe vormgeving 
van beide afdelingen was het brede kleurenspectrum 
van de rubber vloerbedekkingen bijzonder nuttig voor 
ons“, onderstreept gebouwmanager van Riel. De meer 
dan 300 standaardkleuren van het nora-assortiment 
bieden talrijke combinatiemogelijkheden.

Het nieuwe Moeder-Kindcentrum valt in de smaak: 
„Wij krijgen veel complimenten van ouders en bezoe-
kers“, bevestigt van Riel. Healing Environment – een 
genezende omgeving – is al jarenlang het motto bij 
nieuwbouw en renovatie van ziekenhuizen. Wat dit be-
treft is het Bronovo Ziekenhuis een echte trendvolger.
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