Persbericht
Brug fysiek symbool voor samenwerking op gebied van kinderoncologie

Bouw verbindingsbrug tussen het Wilhelmina
Kinderziekenhuis en Prinses Máxima Centrum gestart
Utrecht, 12 december 2017 - Tussen het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC
Utrecht en het in aanbouw zijnde Prinses Máxima Centrum wordt de komende weken
een kleurrijke brugverbinding aangelegd. De brug, op 7 meter hoogte vanaf
straatniveau, wordt gebruikt om zieke kinderen van het ene naar het andere ziekenhuis
over te brengen. Het Prinses Máxima Centrum maakt straks gebruik van de faciliteiten
van het UMC Utrecht op het gebied van radiologie, kinder-operatiekamers en Intensive
Care. Met het oog hierop worden binnen het UMC Utrecht nieuwe kinder-OK’s en
ruimten voor Intensive Care gebouwd.
De brug, met een lengte van 160 meter en een hoogte van bijna 5 meter, moet op een
logistiek lastige locatie worden gebouwd. De werkzaamheden overkruisen een busbaan en
een trambaan (van de toekomstige Uithoflijn). Ook worden de hoofdingang van het
Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en die van de nieuwbouw van het Prinses Máxima
Centrum gepasseerd. Om te zorgen voor de veiligheid van bezoekers en patiënten is de
parkeergelegenheid rond het WKZ tijdelijk verplaatst naar locaties elders op het Utrecht
Science Park en worden bezoekers met pendelbussen tussen de parkeerruimte en
hoofdingang vervoerd.
Diana Monissen, voorzitter Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum, is blij met
deze volgende mijlpaal in de aanloop naar de ingebruikname in mei 2018. ‘‘’Onze droom,
gecentraliseerde zorg voor kinderen met kanker in combinatie met topresearch, komt zo
weer dichterbij. Dat alles met het doel om ieder kind met kanker te genezen, met optimale
kwaliteit van leven.’’
Mirjam van Velthuizen, Raad van Bestuur van het UMC Utrecht: “De brugverbinding verbindt
beide organisaties niet alleen in fysieke zin, maar staat symbool voor de (toekomstige)
samenwerking. De beste zorg waarbij kind en hun familie centraal staan, nu en in de
toekomst.”
Samenwerking het UMC Utrecht en Prinses Máxima Centrum
De brug maakt de samenwerking tussen beide ziekenhuizen extra zichtbaar. Het Prinses
Máxima Centrum en het UMC Utrecht werken sinds eind 2014 op tal van fronten samen om
kinderen met kanker de beste zorg te bieden. Het Prinses Máxima Centrum heeft, in
afwachting van de nieuwbouw, een eigen afdeling in het Wilhelmina Kinderziekenhuis waar
zorg aan kinderen met bepaalde vormen van kanker wordt verleend. Samenwerking is er
verder op het gebied van onderzoek en bij het werven van medewerkers. Onlangs is het
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Prinses Máxima Centrum de landelijke wervingscampagne ’Ga je mee?’ gestart om te
kunnen voorzien in de vacatures op het gebied van OK, IC en Radiologie.
Prefab brugdelen
De brug wordt opgebouwd uit een staalconstructie met daaromheen volledig vliesgevels.
Aan de binnenzijde wordt de brug afgewerkt met linoleum vloerafwerking en een
systeemplafond dat identiek is aan de nieuwbouw van het Prinses Máxima Centrum. Gezien
de complexe omstandigheden is ervoor gekozen om de brug in verschillende segmenten op
de nieuwbouw bouwplaats zo volledig mogelijk te prefabriceren. Op deze locatie zijn zowel
de segmenten (prefab-brugdelen) als de staalconstructie samengesteld. Ook de gevels,
daken en vloeren zijn in de brugdelen aangebracht. De installatieonderdelen volgen later in
januari 2018. Vanaf de prefabricage locatie zijn de brugdelen vervolgens met speciaal
transport naar de bouwlocatie vervoerd waar ze op de voormalige tijdelijke busbaan worden
samengebouwd tot delen van maximaal 50 meter lengte. De samengestelde delen worden
de komende maand op vooraf geplaatste stalen ondersteuningsconstructies geplaatst. Deze
methode heeft de aannemer al bij eerder uitgevoerde projecten succesvol beproefd.
Volgens de planning (onder voorbehoud) wordt woensdag 13 december en donderdag 14
december het brugdeel aan de zijde van het Wilhelmina Kinderziekenhuis ingerold. Op
vrijdag 15 december gebeurt dit met het aansluitende bochtstuk. In de nacht van dinsdag 19
op woensdag 20 december wordt het deel aan de kant van het Prinses Máxima Centrum
ingehesen. Aansluitend volgt gelijk het laatste middenstuk. Voor de kerstvakantie zal de
gehele brug fysiek op zijn plaats liggen. In januari 2018 volgt dan de verdere afbouw.
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Over Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
Jaarlijks krijgen circa 600 kinderen in Nederland kanker. Nog steeds overlijdt één op de vier kinderen met kanker
aan deze ziekte. Daarom namen ouders en zorgprofessionals meer dan tien jaar geleden het initiatief voor één
nationaal kinderoncologisch centrum, het Prinses Máxima Centrum. In het Centrum worden hoog complexe zorg
en research van de kinderoncologie geconcentreerd. Met als missie: ieder kind met kanker genezen, met
optimale kwaliteit van leven. Nauwe samenwerking tussen zorg en research zal leiden tot meer genezing van
kinderen met kanker. Met minder nadelige effecten op latere leeftijd. Het Prinses Máxima Centrum voert reeds
research uit en verleent al zorg aan kinderen met bepaalde vormen van kanker. Al zo’n 20 onderzoeksgroepen
voeren research uit en het Prinses Máxima Centrum verleende in 2016 al zorg aan ruim 200 kinderen met kanker.
In mei 2018 wordt het geheel nieuwe centrum geopend, tegenover het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.
Over het UMC Utrecht
UMC Utrecht behoort tot de grootste publieke gezondheidszorginstellingen in Nederland en is een internationaal
leidende instelling op het gebied van gezondheidszorg, (bio)medische opleidingen en wetenschappelijk
onderzoek. UMC Utrecht wil attractief zijn voor werknemers, interessant voor talent, en een cultuur uitstralen van
samenwerking, innovatie, duurzaamheid en de wil om te presteren. In een organisatie waarin de patiënt voorop
staat, werken ruim 11.000 medewerkers aan het voorkómen van ziekte, verbetering van de zorg, en het
ontwikkelen van innovatieve behandelmethoden; dit allemaal met kwaliteit en patiëntveiligheid als basisprincipes.
Voor meer informatie, ga naar www.umcutrecht.nl
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In het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) van het UMC Utrecht zien we elke dag hoe bijzonder kinderen zijn.
Ieder kind zit anders in elkaar, heeft eigen behoeften en reageert anders op behandelingen. In het WKZ zijn we
gespecialiseerd in de zorg voor kinderen. We vinden dat ieder kind maatwerk verdient, afgestemd op zijn/ haar
situatie. En willen samen met het kind en zijn/ haar ouders tot de beste zorg komen. We zijn er ook voor
aanstaande moeders, al tijdens de zwangerschap. Met alle kennis en voorzieningen rond zwangerschap en
bevallen zijn we gespecialiseerd in de zorg voor moeders en hun pasgeboren baby’s. Samen met kinderen,
(aanstaande) ouders en op maat samengestelde zorgteams komen we tot de beste zorg. Het Wilhelmina
Kinderziekenhuis is onderdeel van het UMC Utrecht.
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