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SPOEDEISENDE HULP AMC AMSTERDAM 
DE NIEUWE NORM
Met de nieuwe afdeling Spoedeisende hulp / huisartsenpost hebben het Academisch Medisch Centrum 
Amsterdam (AMC) en Olivier Spek Architecten een nieuwe norm gezet. Bij het ontwerp, de inpassing 
en de technische uitwerking zijn gedurfde, innovatieve keuzes gemaakt, waardoor de zorg naar de 
patiënt toe komt. Functionaliteit en professionaliteit staan binnen deze afdeling voorop, in een ambiance 
die mensen tot rust brengt. Het resultaat? Een van de best gefaciliteerde Spoedeisende hulp binnen 
Europa, waar artsen en verpleging graag werken en waar patiënten zich gezien en gehoord voelen.

Werkeilanden omringd door behandelkamers



Voor patiënten op de Spoedeisende hulp is 
rust van groot belang. Daarvoor moeten zij 
zich gezien voelen. De maximale zichtlijnen 
tussen wachtruimte, balies en behandelgebied 
garanderen dat. Patiënten wachten bovendien 
in een ruimte met de warmte en uitstraling 
van een hotellobby, waar zij op verschillende 
manieren continu worden geïnformeerd. De 
gekozen, duurzame materialisatie is bestand 
tegen intensief gebruik en draagt bij aan een 
goede sfeer en beter gedrag. De bomen in het 
interieur, het uitzicht op het groen buiten, de 

opgenomen kunst: met oog voor detail is rust 
in het totale ontwerp ingebed. 
Functionaliteit van de ruimte is een absoluut 
vereiste. De 28 flexibele, multifunctionele 
behandelkamers zijn daarom zowel voor de 
low- en medium care als voor de huisartsenpost 
inzetbaar en gecentreerd rond de werkeilanden 
van artsen en verpleegkundigen. Dat zorgt voor 
een direct, persoonlijk contact tussen patiënten 
en professionals. En voor de mogelijkheid 
adequaat te handelen als de situatie daarom 
vraagt.

FUNCTIONALITEIT 
GECOMBINEERD MET RUST

‘De Spoedeisende hulp is een weldadige omgeving, waar rust heerst, zowel in zicht als in geluid. Een omgeving 

die behalve uitsluitend negatieve prikkels, ook positieve prikkels brengt. Een omgeving die boeit en waar 

glasheldere communicatie de norm is. Met onze nieuwe Spoedeisende hulp wordt een nieuwe norm gezet.’

Rob Boxma, verpleegkundige Spoedeisende hulp AMC

Kinderbehandelkamer



‘Ik ben trots op het gezamenlijk bereikte resultaat, 
waarin een afdeling is gecreëerd die veiligheid en 
rust uitstraalt.’

René Olivier, architect - eigenaar Olivier Spek Architecten

INNOVATIEVE 
OPLOSSINGEN

Hoe wordt de zorg en de zorgverlening 
op de afdeling Spoedeisende hulp 
geoptimaliseerd? Door de patiënt 
letterlijk centraal te stellen en flexibele, 
verplaatsbare zorg te realiseren. De patiënt 
blijft in één ruimte en de zorg komt naar 
hem toe. Dat brengt rust in een situatie die 
de meeste mensen als stressvol ervaren.

Ook het gebruik van de laatste innovaties 
en technieken leidt tot kwaliteitswinst. 

Zowel binnen de low- en medium care 
afdeling, als binnen de high care zone. 
Zo ontwikkelde het AMC een sliding  
CT-scanner. Door de scanner strategisch 
te plaatsen, kunnen twee patiënten direct 
na elkaar worden gescand. Binnen een 
kwartier zijn twee scans gemaakt. De 
innovatieve en creatieve oplossingen 
resulteren in een state-of-the-art afdeling, 
die een snelle diagnose en behandeling 
mogelijk maakt.

Wachtruimte als lobby



KLAAR VOOR 
DE TOEKOMST

Met deze nieuwe afdeling Spoedeisende 
hulp hebben het AMC Amsterdam en 
Olivier Spek Architecten een nieuwe norm 
gezet. Dit is een van de best gefaciliteerde 
Spoedeisende hulp binnen Europa. Dit is 
hét traumacentrum bij rampen. 

Maar wat vooral belangrijk is: er is met dit 
ontwerp antwoord gegeven op de vraag 
van de opdrachtgever. Dat blijkt wel uit het 
feit dat artsen en verpleegkundigen hier 

graag willen werken: zij zien en ervaren 
de toegevoegde waarde van de gemaakte 
keuzes. Niet alleen qua functionaliteit en 
materialisatie, waarbij bijvoorbeeld voor 
massief hout is gekozen, maar zeker ook qua 
beleving. Bovendien kan de afdeling met dit 
ontwerp de komende twintig jaar eenvoudig 
inspelen op nieuwe ontwikkelingen. 

De afdeling Spoedeisende hulp van het 
AMC Amsterdam is klaar voor de toekomst.

Begeleidende kunstwand
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1. Solide loods met dynamische kantoorlaag 
 vormt een baken aan de rivier.
 Concordia Group, Werkendam

2. Transformatorstation visualiseert het landschap 
 en de kracht van de natuur.
 Windpark Fryslân, Afsluitdijk

3. Hoogwaardige laboratoriumomgeving. 
 Radboudumc, Nijmegen

4. Sfeervol boshotel en restaurant: volledig 
 ingebed in de omgeving.
 Hampshire hotels, Overberg

5. Sculpturale verbouwing woonboerderij
 Oudendijk, Woudrichem

6. Herstructurering in combinatie met    
 grafische vormgeving.
 Afdeling Kindergeneeskunde, LUMC Leiden

7. Rust en veiligheid in de technisch 
 hoogwaardige MRI-ruimte.
 Erasmus MC Rotterdam

8. Multifunctioneel gebouw voor scholen, 
 sporthal en bibliotheek.
 Brede School Sleeuwijk*

9. Wachtruimte die voldoet aan de privacy-wensen 
 van patiënten.
 Polikliniek Gynaecologie, Amphia Ziekenhuis Breda
 

 * I.s.m. Architectenbureau No-Label
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Als bureau zoeken we waardevolle architectonische oplossingen, 
die zich inpassen in hun omgeving. Qua ontwerp, functionaliteit,  
duurzaamheid en sfeer. Daar streven we naar. Door buiten de 
gangbare kaders te durven denken, realiseren we oplossingen 
die soms in eerste instantie onvoorstelbaar waren. Vernieuwend.  
Prikkelend. Oplossingen die uiteindelijk dankbaar worden omarmd.  
Oplossingen die klaar zijn voor de toekomst. Duurzaam. Flexibel. 
Eenvoudig aan te passen aan de continu veranderende wensen en 
eisen van de samenleving. 

Deze oplossingen komen alleen tot stand door écht samen te  
werken met onze opdrachtgevers. Door te luisteren. Door feedback 
te geven op de bestaande ideeën en visie, vanuit onze expertise. 
Door ons te verdiepen en verplaatsen in de mensen die er moeten 
werken en verblijven. Door eerlijk te zijn. Door met elkaar, naast  
elkaar, te streven naar perfectie. Zo creëren we oplossingen die 
staan als een huis. En bouwen we samen aan de toekomst.
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