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ZorgAntwerpen, ZNA Cadix

PARTICIPANTEN AAN HET WOORD
V&S – WANDBESCHERMINGSPLATEN
In elk ziekenhuis is er niet alleen intensief verkeer met ziekenhuisbedden, 
maar ook met andere mobiele hulpmiddelen. Daarbij krijgen zowel de deuren 
en deurstijlen als de wanden regelmatig een flinke aanrijding te verduren. 
ZNA Cadix was dan ook vragende partij voor bekledingsmateriaal dat tegen 
een stootje kan. Daarvoor schakelde het V&S in. “Wij hebben er in totaal 
wel 10.000 m² polycarbonaat wandbeschermingsplaten van het type Lexan 
Cliniwall aangebracht”, legt zaakvoerder Staf Van Dessel uit. “Ze reiken tot 
een hoogte van 90 cm. We hebben dit beschermingsmateriaal ook onder  
de bedbalken geplaatst.” Eerder installeerde V&S al duizenden vierkante  
meters van dit beschermingsmateriaal in UZ Gasthuisberg in Leuven. “Het is  
nagenoeg onbreekbaar. Om dezelfde redenen worden we niet alleen  
geconsulteerd door ziekenhuizen, maar ook door woonzorgcentra. Andere 
belangrijke klanten zijn de industriële en bedrijfskeukens, zoals Sodexo. We 
werken ook regelmatig voor de Amerikaanse ambassade in Brussel.”
 
“Wij zijn een echte nichespeler”, benadrukt Van Dessel. “In keukens plaatsen 
we alleen de vloeren, wanden en plafonds. De keukenuitrusting laten we over 
aan andere specialisten. We werken ook niet voor particulieren.” Door gebruik 
te maken van polycarbonaat wandbekleding biedt V&S een passend antwoord 
op de Europese eisen inzake hygiëne en brandbeveiliging. “Een van onze  
sterkste punten is de bijna naadloze verwerking van de Lexan Cliniwall-platen. 
We plooien binnen- en buitenhoeken op de werf zelf en plaatsen ze zonder dat 
hiervoor profielen nodig zijn.”
 
Vroeger maakten ziekenhuizen ook gebruik van pvc en polyester. “Die materialen 
voldoen wel aan de brandnorm B-s2, maar in tegenstelling tot Lexan Cliniwall 
niet aan de huidige, strengere norm B-s1”, merkt Van Dessel op. Het materiaal is 
beschikbaar in een groot aantal kleuren. “Daardoor kunnen we het meer en meer 
plaatsen in hotels. Wanneer alternatieve materialen er lichte schade oplopen, 
moeten ze herschilderd worden. Bij ons materiaal is dat niet nodig.”
 
Staf Van Dessel en zijn echtgenote Viviane richtten V&S op in 2004. Als  
bedrijfsnaam kozen ze de beginletters van hun beider voornamen, in combi- 
natie met een ampersand. Vandaag beschikken ze over twee vestigingen. 
Vanuit Kampenhout bedienen ze Vlaanderen en Brussel, vanuit Herve Wallonië 
(inclusief Duitstalig België).

Panoramaruimte
De panoramaverdieping is deels overdekt en fungeert als belangrijkste 
buitenruimte van het ziekenhuis. "Ook de ondergrondse ruimte moet een 
aangename omgeving worden. Ze wordt doorsneden met verdiepte patio-
tuinen, die licht en lucht toelaten in de logistieke zones en spoedfuncties", 
merkt De Brabandere op.

Het eigenlijke ziekenhuis begint op niveau +1, met uitzondering van de 
spoedafdeling en de logistiek op niveau -1 en het onthaal op de begane 
grond. Het wordt opgedeeld in kritische diensten (medische beeldvorming, 
operatiekwartier, intensieve zorgen en brandwondencentrum) en niet- 
kritische diensten (dagziekenhuis, verpleegafdelingen, polikliniek).

De niveaus +8 tot +11 huisvesten klassieke verpleegeenheden met patiënten-
kamers. Helemaal bovenaan worden de administratieve diensten ingeplant. 
Het compacte gebouw heeft een kleine voetafdruk en beperkt de loopaf-
standen binnen de afdelingen. Tegelijk is de verticale circulatie doordacht 
ontwikkeld, met afzonderlijke liften voor de prioritaire medische diensten, 
beddentransport en logistiek.     }

ZNA Cadix heeft een kleine voetafdruk. De beperkte beschikbare grondoppervlakte maakte het 
noodzakelijk om in de hoogte te bouwen.

ZNA
De groep ZNA omvat drie algemene en zes gespecialiseerde 
ziekenhuizen, zeven dagcentra en een woonzorgcentrum. Als 
grootste gezondheidszorgorganisatie van België stelt ze goed 
zesduizend mensen tewerk. Haar voorgeschiedenis gaat terug 
tot diep in de middeleeuwen. Later ressorteerden de organisaties 
van de groep onder het Antwerpse OCMW. Begin deze eeuw  
leidde een verzelfstandiging tot de oprichting van ZNA. Het  
nieuwe ziekenhuis, ZNA Cadix, wordt het eerste eigen gebouw. 
Oorspronkelijk moest de nieuwbouw vooral het negentiende- 
eeuwse Stuivenbergziekenhuis in de binnenstad vervangen. 
De algemene evolutie naar kortere verblijfsperiodes maakte het  
zinvoller om ook ZNA Sint-Erasmus, nu in Borgerhout-Zuid, over 
te brengen naar de nieuwe site.

Polycarbonaat wandbeschermingsplaten behoeden de wanden en deurstijlen 
voor schade. (Beeld: V&S)
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