Máxima Medisch Centrum Veldhoven
Nieuwbouw OK complex
Dinsdag 13 maart zijn we te gast bij het Máxima Medisch Centrum in
Veldhoven. Hier worden momenteel 6 nieuwe operatiekamers, 1
Hybride operatiekamer en 1 Robot operatiekamer gerealiseerd allen
met bijbehorende opdek‐ruimtes en bijbehorende vertrekken.
Dit UAV‐gc project wordt gerealiseerd in een VOF constructie door
Carebuilders (bouw) en Strukton (techniek). Carebuilders is een
partnership tussen Heerkens van Bavel Bouw en bouwbedrijf
Berghege.

De innovatie in de ziekenhuizen staat niet stil. In de Brainport regio wil het
MMC dan ook met dit nieuwe OK complex streven naar vernieuwing. Hierbij
is vooral aandacht besteed aan kindgerichte zorg en toepassing van de
nieuwste technieken in de OK’s evenals in de realisatie van de bouw
Namens Strukton zullen Frank Peek, Jos Grubben en Jan Muller ons
rondleiden door de aanpak en uitvoering van dit bijzondere project.

Programma:
16.30 Verzamelen bouwkeet Strukton (afslag naar
HQ ASML de Run 6100, dan voor ingang ASML
linksaf en direct weer rechts)
16.30 – 17.15 Presentatie Jos Grubben/Jan Muller
17.15 – 18.00 Rondleiding OK complex MMC
18.30 – 18.45 Ontvangst bij restaurant Witven
(runstraat 40 Veldhoven) voor de Algemene Leden
Vergadering. Hier zullen de nieuwe bestuursleden
gekozen worden. Mocht je onverhoopt niet
aanwezig kunnen zijn kun je vooraf je stem aan
Jurgen kenbaar maken anders wordt het besluit genomen door de dan aanwezigen leden .
18.45‐20.30 Diner bij restaurant Witven
Let op: Op de bouw dienen werkschoenen (zelf regelen) en een veiligheidshelm gedragen te
worden! Mocht je geen eigen helm hebben dan zijn deze in beperkte oplage beschikbaar.
Er is wederom ruimte voor introducés (max. 4), deze gaarne vooraf aangeven bij Jurgen.
Wij gaan er weer vanuit dat éénieder deze avond aanwezig is, indien je onverhoopt niet aanwezig kunt zijn vernemen we
dit in verband met de voorbereidingen graag uiterlijk maandag 5 maart via jurgen@duxnova.nl

