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‘Bernhoven op de kaart’ is gerealiseerd door ziekenhuis 
Bernhoven en Bek | Grafi sche Producties | Crossmedia 
Solutions.  Met dank aan Fotografi e Roefs en BVB-
creations voor de fotografi e.

De kaart is verspreid in de hele regio van het ziekenhuis. 
Neem voor meer informatie contact op met de 
communicatieafdeling van ziekenhuis Bernhoven, 
telefoon (0412) 621 406 of stuur een e-mail naar 
communicatie@bernhoven.nl.

op de kaart

Nistelrodeseweg 10
5406 PT Uden

Huidige locaties ziekenhuis Bernhoven in Oss en 
Veghel, toekomstige locatie in Uden

Prikposten van het 
Kijk voor de locaties op 
www.dcbernhoven.nl/DCB/Prikposten

Fietsroute Rondje Bernhoven (14 km)
Fietsroute Oss-Uden (46 km)
Fietsroute Veghel-Uden (35 km)

Alle fi etsroutes kunt u downloaden van 
www.bernhoven.nl/bernhovenopdekaart

© www.openstreetmap.org 
www.creativecommons.org

Een rondje rondom Bernhoven
Onze patiënten komen uit de hele regio. Van, in 
grote lijnen, Lith en Ravenstein in het noorden 
tot Sint-Oedenrode en Gemert-Bakel in het 
zuiden. Hier een greep uit wat u in de diverse 
plaatsen binnen dat gebied kunt zien of doen.

Lith 
Bergkorenmolen Zeldenrust en de Prinses 
Máxima Sluizen

Oss 
Museum Jan Cunen, de neogotische Grote 
Kerk, de Willibrordusput en de Molenstraat

Ravenstein 
De Kasteelse Poort en het Theehuisje

Maasdonk 
Standerdmolens De Vlijt en Zeldenrust en 
de Cunera Kapel

Bernheze 
Kasteel Heeswijk en Jachtslot De Berkt

Landerd
Het Platform Toerisme Landerd heeft de 
Fietsroutes Groene Monumenten ontwikkeld. 
Dus als u toch aan het fi etsen bent … 

Uden
De molen van Jetten, de neoromanogotische 
Petruskerk en de huisjes aan de Kastanjeweg 

Sint-Michielsgestel
De Oude Toren, Jachtslot Haanwijk en 
Kasteel Nieuw-Herlaer

Schijndel 
Molen De Pegstukken, Museum Jan Heester-
huis, kijk- en wandeltuin De Langstraterhof en 
ook Schijndel heeft een ‘hoogste punt’! 

Veghel
De neogotische Sint-Lambertuskerk, 
de voormalige neogotische synagoge en 
het Franciscanessenklooster

Boekel 
Huize Padua, en de pastorie in de stijl van de 
Amsterdamse School

Sint-Oedenrode 
Kasteel Henkenshage, kasteel Dommelrode en 
de Knoptoren

Gemert-Bakel 
De Sint-Willibrorduskerk, kasteel Gemert en 
bergmolen Laurentia

Wat is er gebeurd sinds de eerste paal? 

Op 22 september 2010 werd de eerste paal gesla-
gen. Een paar weken later was het kale bouwland-
schap veranderd in een schilderij van heipalen en 
betonvlechtwerk. Eind oktober doken we de grond 
in en werd de eerste keldervloer gestort. 

In december was het glad en koud werd er mond-
jesmaat gewerkt, maar de bouw liep geen vertra-
ging op. In januari 2011 gingen we bovengronds; 
de eerste gebouwen tekenden zich af tegen de hori-
zon. Om een beeld te schetsen van het bouwtempo: 

iedere acht werkdagen een nieuwe etage op het 
beddenhuis, iedere achttien werkdagen eentje voor 
het hotfl oor-gebouw, en voor bouwdeel C iedere 25 
werkdagen een. Ondertussen waren en zijn teams 
binnen en buiten het ziekenhuis ook intensief bezig 

met de binnenkant, zoals de medisch-technische 
inrichting en de sfeer van het ziekenhuis. Nu het 
hoogste punt is bereikt zal de voortgang aan de 
buitenkant minder te zien zijn, maar des te harder 
wordt er aan de binnenkant gewerkt!
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Eén ziekenhuis waar we u kwalitatief 
uitstekende specialistische zorg bieden. Dat is 
het uitgangspunt van het nieuwe ziekenhuis 
Bernhoven. Maar ook op de locaties in Oss en 
Veghel zijn onze patiënten straks welkom. Ze 
kunnen er terecht voor eenvoudige ingrepen 
en onderzoeken. Zo weet de hele regio zich 
verzekerd van een breed zorgaanbod. 

Een afdeling die vooruitloopt op die nieuwe 
situatie is de klinische verloskunde. Voor 
poliklinische zorg kunnen aanstaande moeders 
op de poliklinieken van beide locaties terecht, 
maar voor een eventuele opname en de 
bevalling zelf gaan ze naar Veghel. Concentratie 
van die zorg betekent vooral concentratie van 
de aandacht voor de patiënten. En dat komt de 
kwaliteit van de zorg, de veiligheid én de rust 

van de (aanstaande) moeders en hun baby’s 
ten goede. Het nieuwe ziekenhuis, maar dan in 
een notendop! 

Hoogtepunt

Sinds het slaan van de eerste paal in september 
2010 is het snel gegaan met de bouw van het 
nieuwe ziekenhuis Bernhoven in Uden. En nu, 
zo’n negen maanden later, hebben we het 
hoogste punt bereikt. Een waar hoogtepunt!

Bernhoven op de kaart

Het ziekenhuis wordt omlijst door het prachtige 
decor van Natuurgebied De Maashorst. Een 
rijk landschap waar vennen en bossen worden 
afgewisseld door heide en beekjes en waar 
vele vogels en andere diersoorten thuis zijn. 
Een gebied dat ons uitdaagt om erop uit te 
trekken. Om actief te kijken wat het allemaal 
te bieden heeft. Met deze kaart nodigen wij 
u uit deze prachtige omgeving nog beter te 
gaan verkennen. En laten we u tegelijkertijd 
zien waar u ons nieuwe ziekenhuis straks kunt 
vinden. De vlag wappert op het hoogste punt!

Zo staat Bernhoven op de kaart. Nu en in de 
toekomst omringen wij u met de allerbeste 
zorg. 

We wensen u veel fi etsplezier! 

Op naar de top! Klinische verloskunde: een voorproe� e van het nieuwe ziekenhuis

Facts

Totaal vloeroppervlak  55.000 m2

Geveloppervlak  18.000 m2

waarvan groene gevels  2.700 m2

Terrein  4,8 ha

Funderingspalen  980 stuks
Bakstenen  420.000 stuks
Staal   1.800.000 kg
Beton   25.000 m3

Binnenwanden  55.000 m2

Liften   11 stuks

Totaal aantal bedden  380 bedden
waarvan Intensive Care  12 bedden
waarvan Cardio Care  8 bedden
waarvan Stroke Care  5 bedden
Operatiekamers 8 stuks

Parkeren bezoekers  600 auto’s
Parkeren personeel  600 auto’s
Fietsenstalling bezoekers  125 fi etsen
Fietsenstalling personeel  350 fi etsen
Totale investering  € 130.000.000,-

A   hotfl oor met 
onder andere  
operatiekamers en 
behandelkamers

B  beddenhuis 
C  publieke ruimten en 
 vergaderzalen 
D poliklinieken
E dialyse en laboratoria
F bedrijfsgebouw

“Het toekomstige ziekenhuis aan de mooiste 
kant van Uden wordt een modern ziekenhuis 
met vele eigentijdse behandelfaciliteiten. 

Als anesthesioloog-intensivist kan ik vooral 
spreken over de operatiekamers en de inten-
sive care. Hierin gaan we mee met de huidige 
ontwikkelingen en eisen die de gezondheids-
zorg van vandaag de dag aan een ziekenhuis 
stelt. Steeds meer operaties vinden plaats door 
bijvoorbeeld een plaatselijke zenuwverdoving. 
Is een grote operatie nodig, dan beschikken 
we voor de opvang daarna over een intensive 
care waar met de allernieuwste apparatuur en 
volgens de laatste inzichten wordt gewerkt. 

Werken in het nieuwe ziekenhuis Bernhoven

Bart Verbaan, anesthesioloog-
intensivist bij ziekenhuis Bernhoven, 
woont in Uden en verheugt zich op het 
nieuwe ziekenhuis. 

‘Wonen, gezondheidszorg en recreatie onder één dak’

Ook in Oss en Veghel blijft zorg dichtbij 

Ziekenhuis Bernhoven is een algemeen zie-
kenhuis met ruim 2.300 medewerkers en 125 
medisch specialisten. Bernhoven is een van 
de grootste werkgevers in de regio Oss-Uden-
Veghel. Een dynamische organisatie die veel 
te bieden heeft als werkgever en leerorganisa-
tie. De teams werken er hecht en met plezier 
samen. 

Voor toekomstige medewerkers biedt het 
nieuwe ziekenhuis veel extra mogelijkheden. 
Alles is erop gericht om nóg beter voor onze 
patiënten te zorgen. Dat doen we niet alleen 
met de allermodernste apparatuur, maar ook 
met passie en aandacht. 

Dat is de menselijke kant van de zorg, de 
gastvrijheid van Bernhoven. In het nieuwe zie-
kenhuis kunnen patiënten straks bijvoorbeeld 
op ieder moment van de dag beslissen wat ze 
waar willen eten. Dat geeft hun verblijf een 
heel ander gevoel. Ook het onderhoud vormt 
een belangrijk punt van aandacht. Je kunt het 
nog zo goed voor elkaar hebben, maar als een 
bedlampje het niet doet, heeft onze patiënt 
daar last van. 

Wil jij straks deel uitmaken van een van onze 
teams en een bijdrage leveren aan de meest 
mensgerichte zorg? Kijk dan eens op onze 
website voor de mogelijkheden.

www.werkenbijbernhoven.nl 

We hebben een continue drive om ons te ontwik-
kelen en beter te worden; een drive die trouwens 
in het hele ziekenhuis valt te bespeuren. Het voor-
uitzicht van de nieuwbouw vormt daarbij een zeer 
belangrijke motivatie. 

Bovendien is de bereikbaarheid van het nieuwe 
ziekenhuis optimaal: vlak bij de A50. Maar ook: 
zo de bossen in en de hei op. En een stad binnen 
handbereik. 

Persoonlijk ben ik om deze redenen in novem-
ber 2009 naar ziekenhuis Bernhoven gekomen. 
Een mooie locatie voor het nieuwe ziekenhuis en 
een prachtige woonomgeving. 

Als het even kan fi ets ik vanuit Uden naar mijn 
werk. Als ik naar Oss fi ets, dan fi ets ik eerst door 
het centrum van Uden en kom ik langs het 
zich verrijzende prachtige nieuwe ziekenhuis 
voor ik de bossen induik. Je zou bijna kunnen 
zeggen: wonen, gezondheidszorg en recreatie 
onder één dak.”

In september 2010 keken we nog naar een 
nagenoeg kaal bouwterrein, maar inmiddels 
tekenen de gebouwen van het nieuwe zieken-
huis zich steeds scherper en herkenbaarder 
af. De ronding van de ingang van het centrale 
gebouw, de poliklinieken, het beddenhuis, het 
bedrijfsgebouw, ze geven het geheel meer en 
meer de aanblik van het aanstaande zieken-
huiscomplex. Imposante technieklagen waken 
straks boven het gebouw over de technische en 
technologische ondersteuning van alle 
disciplines. Daarmee is de hardwarekant van het 
ziekenhuis klaar voor morgen én overmorgen.

Minstens zo belangrijk is de software, de men-
sen die zich elke dag inzetten voor de gezond-
heid van hun patiënten. De medewerkers van 
ziekenhuis Bernhoven werken met passie en 
aandacht. Of ze nu directe zorg verlenen of 

in ondersteunende functies werkzaam zijn. 
Plezier in het vak en interesse in de patiënten 
en in elkaar zijn twee van de kernwaarden die 
Bernhoven koestert en die straks in de nieuwe 
omgeving nog meer gestalte zullen krijgen. 
Net als onze professionaliteit en ons onder-
nemerschap. We staan voortdurend open voor 
vernieuwing en verbetering. 

Alle partijen, intern en extern, dragen eraan 
bij dat de missie van ziekenhuis Bernhoven 
straks nóg tastbaarder wordt: samen eigentijds 
de allerbeste zorg bieden. Een belofte die 
we nu en in de toekomst aan onze patiënten 
en aan elkaar doen. Het hoogste punt is nu 
bereikt. Maar het échte hoog(s)tepunt, dat 
is er natuurlijk pas als begin 2013 de deuren 
opengaan. Daarom: op naar de top! 

Ziekenhuis Bernhoven bouwt aan een mooi, 
nieuw ziekenhuis. Maar de verhuizing naar 
Uden betekent niet dat de zorg en aandacht 
voor onze patiënten naar één plek worden 
verhuisd. Ook op onze huidige locaties blijft 
onze zorg dichtbij. 

Daar richten wij poliklinisch diagnostische 
centra in. U kunt er terecht voor onderzoeken 
en controles, voor eenvoudige behandelingen 

en bloedafname, en voor de uitslagen van 
behandelingen. Vooral voor onze oudere 
en chronisch zieke patiënten is dat een 
geruststellende gedachte. Of u nu naar Uden, 
Oss of Veghel gaat, u bent van harte welkom! 
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