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Medisch Spectrum Twente (MST) is een topklinisch opleidingsziekenhuis met ca. 270.000 
mensen in haar directe verzorgingsgebied en 700.000 mensen die gebruik maken van de 
topklinische functies. MST behoort tot de grootste niet-academische ziekenhuizen van 
Nederland, met vestigingen in Enschede, Oldenzaal, Haaksbergen en Losser. 

MST wil een aantrekkelijk ziekenhuis zijn, door patiëntgericht te werken, gastvrijheid en 
service te bieden en kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen. Haar gebouwen moeten 
prettig zijn om in te verblijven, voor zowel patiënt als voor de medewerker. Om deze 
ambitie nog beter te kunnen waarmaken heeft MST een plan voor 80.000 m2 nieuwbouw 
ontwikkeld aan de Koningstraat in Enschede.

Architectonisch wordt het ontwerp gekenmerkt door een ‘kamstructuur’, welke is 
overkapt met een grote stolp. Hierdoor ontstaan ruime binnenpleinen, die het gebouw 
grote ruimtelijke en functionele meerwaarde bieden. Tezamen met het in 2008 in 
gebruik genomen Vrouw en Kind Centrum en het Thoraxcentrum uit 2004 ontstaat in 
2015 een nieuw en modern medisch cluster in de kern van het verzorgingsgebied in het 
stadscentrum van Enschede. De inrichting van het nieuwe ziekenhuis wordt ontworpen 
volgens de principes van een Healing Environment. 

In het nieuwe ziekenhuis worden alle operatiekamers geconcentreerd op de derde 
verdieping: de hotfloor. Er is ruimte voor vijftien OK’s, waarvan elf OK’s voor alle 
gangbare specialismen, één gezamenlijke met de thoraxchirurgie en drie specifiek voor 
thoraxchirurgie. Ook wordt één OK ingericht voor poliklinische chirurgie. 
Op diezelfde verdieping komen de Intensive Care en de Medium Care (IC en MC) en 
de Post Anesthesiologische Care Unit (PACU), een zaal waar mensen liggen die na een 
operatie geen intensieve behandeling nodig hebben op de IC, maar nog wel extra moeten 
worden bewaakt. 

Door de concentratie van deze voorzieningen zijn de onderlinge afstanden kleiner, en gaat 
er minder tijd verloren met transport. Dit verkleint de kans op complicaties. De hotfloor 
is een heel belangrijk onderdeel van het nieuwe ziekenhuis. Meer dan de helft van de 
patiënten die naar het ziekenhuis komt, komt voor een operatieve ingreep. Daarom is 
deze voorziening centraal gepositioneerd, met de verpleegafdelingen erboven en de 
poliklinieken eronder. Door verschillende ontsluitingen (gangen en liften) te maken 
kunnen personeel en patiënten onafhankelijk bewegen van bezoekersstromen. 

Het nieuwe ziekenhuis kent alleen nog eenpersoonskamers. Dit komt de privacy 
en het comfort - en daarmee een spoedig herstel van de patiënt ten goede. Door de 
eenpersoonskamers ontstaan er echter ook meer looplijnen en bewegingen voor het 
verplegend personeel. Er zijn meer kamers, en die spreiden zich verder uit dan voorheen. 
Ook heeft elke verdieping een eigen keuken, zodat het eten sneller en beter de patiënt 
bereikt. Tegelijk met de bouw wordt derhalve ook de organisatie op de werkvloer 
herzien, middels het project Samen Werkprocessen Inrichten Voor Het Nieuwe Gebouw. 
In dit project worden de medewerkers ingewerkt op de nieuwe logica en de vernieuwde 
ruimtes. Hierbij spelen ook de ruimere bezoekerstijden een rol, die immers altijd in zekere 
mate het verplegende werk ‘hinderen’. Als architect zijn we nauw betrokken bij het 
doorvoeren van deze veranderingen. 

De ondergrondse parkeergarage heeft een opgang die direct in de ontvangstzaal uitkomt. 
Bezoekers verspreiden zich over de begane grond, die een opeenvolging van  atria kent. 
Nergens wordt het zó grootschalig dat het onpersoonlijk en kil is, het complex is zelfs op te 
vatten als een groot dorp. Omdat de meeste mensen een specifieke bestemming hebben 
kon hier zeer sterk op ingezet worden in het ontwerp.

Er is amper een ruimte die in het dagelijks bedrijf ongebruikt blijft; architectuur en 
organisatie zijn zó afgestemd dat zeer optimaal (en efficiënt) werken mogelijk is geworden. 
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De hotfloor op de derde verdieping kent 
verschillende gangen. Op de rechterafbeelding 
is aan de onderzijde een serie operatiekamers te 
zien, die ontsloten worden via een ‘eigen’ gang. 
De ‘kamstructuur’ is herkenbaar aan de vier haaks 
op de langsrichting geplaatste vleugels, waarin de 
eenpersoonskamers liggen. Door de gedraaide 
positie zijn de kamers goed bereikbaar, en heerst 
er enige rust in de gangen (het is geen doorlopend 
gebied). 

6e verdieping patiëntenkamers

5e verdieping patiëntenkamers

4e verdieping patiëntenkamers

3e verdieping hotfloor

2e verdieping poli en kenniscentrum

1e verdieping poli en kenniscentrum

begane grond  ontvangst, spoedeisende hulp, dialyse





 
 

























































Ruimtenamen gewijzigd op basis van CBZ volgens opgave MST
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Ruimtenamen gewijzigd op basis van CBZ volgens opgave MST



afdelingen niveau 3

Ruimtenaam m2 aantal

behandelruimte 62 m² 1

bereidingsruimte 11 m² 1

berging medische materialen 6 m² 1

berging schoon 95 m² 4

berging steriel 44 m² 1

berging vuil 7 m² 1

bewakingspost 30 m² 1

douche 2 m² 2

garderobe personeel 58 m² 1

kantoor/werkkamer 119 m² 6

multifunctionele ruimte 33 m² 2

opdekruimte 137 m² 2

operatiekamer 545 m² 11

reserve 5 m² 1

resusitatieruimte 24 m² 1

sanitair 14 m² 8

secretariaat 12 m² 1

sluis goederen schoon 20 m² 2

sluis goederen vuil 23 m² 2

sluis personen 80 m² 7

spoelruimte 33 m² 4

spreekkamer 9 m² 1

technische ruimte 5 m² 1

technische ruimte ser 4 m² 1

verkoeverruimte 305 m² 4

voorbereidingsruimte 186 m² 1

vuile werkruimte 30 m² 2

wachtruimte 18 m² 1

werkplaats 56 m² 1

2011 m² 74

5401 Kenniscentrum ruimtebudget werkplekken

kantoor/werkkamer 227 m² 4

227 m² 4

6301 FACILITAIR BEDRIJF

berging algemeen 37 m² 3

berging vuil 26 m² 3

werkkast 27 m² 8

90 m² 14

6301 Toiletten

douche 6 m² 4

sanitair 22 m² 14

sanitair miva 17 m² 4

44 m² 22

8401 THORAX OPERATIEAFDELING

bedden stalling 15 m² 1

bedieningsruimte 16 m² 1

berging schoon 84 m² 3

berging steriel 43 m² 1

douche 3 m² 2

garderobe personeel 60 m² 1

kantoor/werkkamer 85 m² 5

multifunctionele ruimte 71 m² 2

opdekruimte 62 m² 1

operatiekamer 243 m² 4

opslag verrijdbare apparatuur 48 m² 1

receptie 9 m² 1

sanitair 11 m² 6

sluis goederen vuil 35 m² 1

sluis personen 18 m² 2

spreekkamer 7 m² 1

voorbereidingsruimte 43 m² 1

vuile werkruimte 26 m² 1

879 m² 35

8402 HARTKATHETERISATIE

bedieningsruimte 105 m² 5

behandelruimte 211 m² 4

bereidingsruimte 9 m² 1

berging medische archief 11 m² 1

berging medische materialen 8 m² 1

berging schoon 55 m² 4

berging steriel 114 m² 3

berging vuil 12 m² 2

bewakingspost 11 m² 1

diagnostiekruimte 52 m² 1

douche 1 m² 1

garderobe personeel 33 m² 1

kantoor/werkkamer 48 m² 4

kleedruimte 5 m² 2

multifunctionele ruimte 27 m² 1

sanitair 2 m² 2

sanitaire ruimte 9 m² 1

spoelruimte 6 m² 1

technische ruimte 47 m² 3

verkeersruimte 10 m² 1

verkoeverruimte 41 m² 1

voorbereidingsruimte 61 m² 2

wachtruimte 15 m² 1

896 m² 44

9900 gang

auditorium 163 m² 1

lift 135 m² 15

sanitaire ruimte 10 m² 1

sluis personen 49 m² 3

verkeersruimte 3243 m² 81

3601 m² 101

9999 Techniek

sanitair 2 m² 1

technische ruimte 271 m² 53

technische ruimte ser 44 m² 3

318 m² 57

Grand total 10902 m² 545

afdelingen niveau 3

Ruimtenaam m2 aantal

bedieningsruimte 17 m² 1

17 m² 1

1301 INTENSIVE CARE / MEDIUM CARE

1 persoonskamer 639 m² 30

bereidingsruimte 44 m² 3

berging medische materialen 3 m² 1

berging schoon 94 m² 7

berging vuil 31 m² 3

bewakingspost 65 m² 3

dienkeuken 11 m² 1

familiekamer 64 m² 4

kantoor/werkkamer 89 m² 9

multifunctionele ruimte 128 m² 7

opslag verrijdbare apparatuur 4 m² 2

sanitair 70 m² 3

secretariaat 20 m² 1

sluis personen 210 m² 30

vuile werkruimte 40 m² 2

werkplaats 48 m² 1

1559 m² 107

1302 THORAX INTENSIVE CARE / MEDIUM CARE

1 persoonskamer 85 m² 4

2 persoonskamer 106 m² 3

4 persoonskamer 54 m² 1

berging algemeen 3 m² 1

berging steriel 14 m² 1

berging vuil 13 m² 1

dienkeuken 0 m² 1

douche 1 m² 1

garderobe personeel 35 m² 1

kantoor/werkkamer 22 m² 2

multifunctionele ruimte 71 m² 4

receptie 8 m² 1

sanitair 5 m² 3

schone werkruimte 17 m² 1

sluis personen 38 m² 5

spoelruimte 11 m² 1

verblijfsruimte 25 m² 1

vuile werkruimte 32 m² 1

539 m² 33

1303 CC & EHH

1 persoonskamer 315 m² 16

bedden centrale 9 m² 1

behandelkamer 16 m² 1

bereidingsruimte 25 m² 2

berging algemeen 15 m² 1

berging schoon 11 m² 1

berging vuil 13 m² 1

bewakingspost 23 m² 2

diagnostiekruimte 9 m² 1

dienkeuken 14 m² 1

familiekamer 24 m² 2

garderobe personeel 23 m² 1

kantoor/werkkamer 15 m² 1

multifunctionele ruimte 108 m² 6

sanitair 30 m² 9

secretariaat 14 m² 1

sluis goederen schoon 13 m² 1

sluis personen 14 m² 3

spoelruimte 6 m² 1

vuile werkruimte 25 m² 1

721 m² 53

3401 OPERATIEAFDELING

bedden stalling 36 m² 2





 
 

























































Ruimtenamen gewijzigd op basis van CBZ volgens opgave MST

afdelingen niveau 4

Ruimtenaam m2 aantal

126 m² 11

1605 Sanitaire cel beslotenafdeling

sanitair 33 m² 10

33 m² 10

1605 Sanitaire cel geslotenafdeling

sanitair 43 m² 13

43 m² 13

1605 Sanitaire cel open afdeling

sanitair 26 m² 8

26 m² 8

1605 Separeervoorzieningen

behandelruimte 47 m² 3

berging algemeen 2 m² 1

sanitair 6 m² 1

55 m² 5

2104 Psychiatrie

receptie 9 m² 1

secretariaat 19 m² 1

spreekkamer 138 m² 9

spreekkamer/onderzoek 14 m² 1

wachtruimte 19 m² 1

200 m² 13

2105 Orthopaedie

huiskamer 111 m² 2

111 m² 2

3401 OPERATIEAFDELING

kantoor/werkkamer 33 m² 2

multifunctionele ruimte 77 m² 1

spreekkamer 10 m² 1

121 m² 4

3801 PAAZ-Deeltijdbehandeling

behandelkamer 132 m² 3

dagverblijf 57 m² 2

spreekkamer 11 m² 1

200 m² 6

5401 Kenniscentrum gedeelde ondersteunende voorzieningen

behandelkamer 20 m² 1

behandelruimte 207 m² 4

berging algemeen 4 m² 1

dienkeuken 34 m² 1

douche 3 m² 2

sanitair 3 m² 2

sanitaire ruimte 15 m² 2

werkplaats 9 m² 1

296 m² 14

5401 Kenniscentrum ruimtebudget werkplekken

kantoor/werkkamer 371 m² 11

371 m² 11

6301 FACILITAIR BEDRIJF

berging algemeen 55 m² 3

berging vuil 41 m² 3

garderobe personeel 100 m² 3

werkkast 27 m² 7

223 m² 16

6301 Toiletten

douche 11 m² 6

sanitair 43 m² 24

sanitair miva 16 m² 4

voorruimte 4 m² 1

74 m² 35

9900 gang

lift 124 m² 14

verkeersruimte 2234 m² 46

2359 m² 60

9900 Patio

patio 244 m² 2

244 m² 2

9999 Techniek

technische ruimte 2010 m² 37

technische ruimte ser 40 m² 3

2051 m² 40

Grand total 9363 m² 506

afdelingen niveau 4

Ruimtenaam m2 aantal

kantoor/werkkamer 22 m² 1

22 m² 1

1201 Eénpersoonspatiëntenkamer

1 persoonskamer 1251 m² 79

1251 m² 79

1201 Sanitaire cel (t+w)

sanitair 263 m² 79

sluis personen 26 m² 8

wachtruimte 26 m² 2

315 m² 89

1201 Spoel/bergruimte

dienkeuken 77 m² 2

magazijn 5 m² 1

opslag voedingsmiddelen 5 m² 1

werkkast 1 m² 1

88 m² 5

1201 VERPLEEGAFDELING ALGEMEEN

bereidingsruimte 39 m² 2

berging rolstoelen 57 m² 3

berging schoon 25 m² 5

dienkeuken 33 m² 5

kantoor/werkkamer 96 m² 4

multifunctionele ruimte 106 m² 6

sanitair bad 11 m² 1

sanitaire ruimte 4 m² 1

schone werkruimte 6 m² 2

secretariaat 26 m² 2

spoelruimte 27 m² 4

verblijfsruimte 15 m² 1

vuile werkruimte 2 m² 2

448 m² 38

1605 Besloten afdeling (10 Bedden)

dienkeuken 15 m² 1

huiskamer 50 m² 1

spoelruimte 9 m² 1

73 m² 3

1605 Eénpersoonskamerzit-/slaapkamer besloten afdeling

1 persoonskamer 156 m² 10

156 m² 10

1605 Eénpersoonszit-/slaapkamer geslotenafdeling

1 persoonskamer 202 m² 13

sluis personen 3 m² 1

206 m² 14

1605 Eénpersoonszit-/slaapkamer openafdeling

1 persoonskamer 125 m² 8

125 m² 8

1605 Gesloten afdeling (10 Bedden)

bereidingsruimte 8 m² 1

berging algemeen 2 m² 1

huiskamer 39 m² 1

multifunctionele ruimte 19 m² 1

rookruimte 6 m² 1

spoelruimte 26 m² 1

101 m² 6

1605 Openafdeling (11 Bedden)

berging algemeen 6 m² 2

huiskamer 42 m² 1

47 m² 3

1605 PAAZ

bereidingsruimte 12 m² 1

berging algemeen 36 m² 3

berging schoon 15 m² 2

kantoor/werkkamer 30 m² 2

multifunctionele ruimte 16 m² 1

pantry/multifunctional 8 m² 1

secretariaat 10 m² 1





 
 

























































Ruimtenamen gewijzigd op basis van CBZ volgens opgave MST

afdelingen niveau 5

Ruimtenaam m2 aantal

1201 Eénpersoonspatiëntenkamer

1 persoonskamer 1894 m² 120

1894 m² 120

1201 Sanitaire cel (t+w)

sanitair 399 m² 120

sluis personen 38 m² 12

438 m² 132

1201 Spoel/bergruimte

dienkeuken 112 m² 3

magazijn 5 m² 1

opslag voedingsmiddelen 5 m² 1

wachtruimte 39 m² 3

werkkast 1 m² 1

162 m² 9

1201 VERPLEEGAFDELING ALGEMEEN

bereidingsruimte 57 m² 3

berging algemeen 35 m² 3

berging rolstoelen 61 m² 3

berging schoon 35 m² 7

dienkeuken 58 m² 7

kantoor/werkkamer 147 m² 6

multifunctionele ruimte 172 m² 10

sanitair bad 11 m² 1

sanitaire ruimte 6 m² 3

schone werkruimte 9 m² 3

secretariaat 41 m² 3

spoelruimte 46 m² 6

verblijfsruimte 29 m² 2

vuile werkruimte 3 m² 3

710 m² 60

6301 FACILITAIR BEDRIJF

berging algemeen 57 m² 3

berging vuil 37 m² 3

garderobe personeel 99 m² 3

werkkast 22 m² 6

215 m² 15

6301 Toiletten

douche 7 m² 4

sanitair 36 m² 20

sanitair miva 9 m² 2

52 m² 26

9900 gang

lift 110 m² 12

verkeersruimte 1856 m² 34

1965 m² 46

9999 Techniek

technische ruimte 218 m² 30

technische ruimte ser 41 m² 3

258 m² 33

Grand total 5694 m² 441





 
 

























































Ruimtenamen gewijzigd op basis van CBZ volgens opgave MST

afdelingen niveau 6

Ruimtenaam m2 aantal

1201 Bijzondere voorzieningen

bereidingsruimte 16 m² 1

16 m² 1

1201 Eénpersoonspatiëntenkamer

1 persoonskamer 1421 m² 90

1421 m² 90

1201 Eénpersoonspatiëntenkamer HIC

1 persoonskamer 254 m² 16

254 m² 16

1201 Eénpersoonspatiëntenkamer stroke unit

1 persoonskamer 172 m² 11

172 m² 11

1201 Sanitaire cel (t+w)

sanitair 299 m² 90

sluis personen 32 m² 9

331 m² 99

1201 Sanitaire cel (t+w) HIC

sanitair 53 m² 16

sluis personen 36 m² 10

90 m² 26

1201 Sanitaire cel (t+w) stroke

berging algemeen 10 m² 1

sanitair 37 m² 11

sluis personen 3 m² 1

50 m² 13

1201 Spoel/bergruimte

dienkeuken 77 m² 2

magazijn 5 m² 1

opslag voedingsmiddelen 5 m² 1

wachtruimte 73 m² 4

werkkast 1 m² 1

162 m² 9

1201 VERPLEEGAFDELING ALGEMEEN

bereidingsruimte 58 m² 3

berging algemeen 7 m² 1

berging rolstoelen 61 m² 3

berging schoon 35 m² 7

dienkeuken 59 m² 8

kantoor/werkkamer 147 m² 6

multifunctionele ruimte 141 m² 8

opslag gevaarlijke stoffen 3 m² 1

sanitair bad 11 m² 1

sanitair miva 9 m² 2

sanitaire ruimte 4 m² 1

schone werkruimte 9 m² 3

secretariaat 36 m² 3

spoelruimte 31 m² 4

verblijfsruimte 29 m² 2

vuile werkruimte 3 m² 3

642 m² 56

1201 VERPLEEGAFDELING HIC

multifunctionele ruimte 16 m² 1

spoelruimte 15 m² 2

31 m² 3

1201 VERPLEEGAFDELING STROKE

bewakingspost 16 m² 1

multifunctionele ruimte 19 m² 1

spoelruimte 7 m² 1

42 m² 3

6301 FACILITAIR BEDRIJF

berging algemeen 57 m² 3

berging vuil 37 m² 3

garderobe personeel 99 m² 3

werkkast 19 m² 5

211 m² 14

6301 Toiletten

douche 7 m² 4

sanitair 32 m² 18

40 m² 22

9900 gang

lift 110 m² 12

verkeersruimte 1861 m² 36

1970 m² 48

9999 Techniek

technische ruimte 218 m² 30

technische ruimte ser 41 m² 3

258 m² 33

Grand total 5689 m² 444

Opdrachtgever   : Medisch Spectrum Twente (Raad van Bestuur)

Gegevens contactpersoon : Alp Buitelaar / a.buitelaar@mst.nl / 06-31751498

Omvang    : 85.000 m2

Start bouw   : mei 2011

Opleverdatum    : juli 2015

Kosten    : € 134.000.000,-

intimiteit en geborgenheid receptie en ontvangstruimte

Huisvestingsadviseur:

ptg advies/ ir. K.C.A. Pieterse

Constructie:

bartels ingenieurs/ir. S. Droste

Klimaat:

Arup/ir. J.wiedenhoff

Realisatie:

bouwcombinatie DuraVermeer / 

Trebbe / Goossen te Pas

Installatiecombinatie Croon/ 

Unica/ wolter & Dros
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Linker afbeelding toont de aspecten van de Healing Environment,   feitelijk 
praktische wenken voor het ontwerp. In het ontwerp van het MST is 
dus niet alleen rekening gehouden met de praktische eisen en wensen 
van de gebruikers, maar ook op een ´metaniveau´ zijn allerlei specifieke 
voorwaarden gesteld. 
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