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RAPPORTAGE 11 Renovatie operatieafdeling ziekenhuis Banjul 
 

Datum : 7 januari 2021 
Door : Maarten Wassenberg, Stichting Bouwen (The Gambia) 
Project : Renovation Surgery Wing Phase 4A: Main Theatre’s, Banjul, project nr. 2016-172DA 
Opdrachtgever  : Stichting Hart voor Gambia 

 

 

 
 

Voortgang 

De nieuwe binnenwanden en -deuren van aluminium zijn geplaatst. De beglazing van de buitengevel is geplaatst. 
De tweede scrub (theatre 2) is opgehangen. Alle kranen en stopcontacten zijn gemonteerd. 
Beide operatie lampen zijn operationeel. 
We zijn bezig met het laatste tegelwerk (afwerking). Alle verlichting is gemonteerd en de plafond afzuiging is 
aangesloten. 
De werkbladen zijn gemonteerd. De elektriciteit is aangesloten op het hoofdnet van het ziekenhuis. En de back- 
up voor de elektra bij stroomuitval is aangesloten. 

 
 

Afspraken/wijzigingen 

De oude airco’s die weer terug zouden komen worden niet gebruikt. Het ziekenhuis heeft zelf 2 nieuwe units 
aangeschaft die inmiddels zijn gemonteerd. We hebben wel wat materialen geleverd (elektrakabel en 
kabelgoten), zodat de machines werkend konden worden gemaakt. 
Bij de recovery (fase 2, nu tijdelijk in gebruik als OK) waren de onder-panelen van de beide “swing doors” door 
bedden beschadigd (gebroken panelen). De kozijnen leverancier heeft daar bij zowel de beschadigde swing 
doors, die hersteld zijn, als bij de nieuwe swing doors in de latere fasen (3 en 4A) op verzoek nu verstevigingen 
in aangebracht zodat ze beter bestand zijn tegen botsingen met bedden. 

 
 

Planning 

Op het moment wordt het schilderwerk uitgevoerd. We starten zo snel mogelijk met het aanbrengen van het glas 
in de binnenwanden en –deuren. Verder rest dan alleen het opruimen en schoonmaken. 
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Foto’s 
 

Plaatsen van de nieuwe kozijnen in de gang 
 

 

Nieuwe scheidingswanden van de kamers Ophangen van operatielamp OK 1 
 
 

 

Nieuwe wanden op stenen scheidingsmuur Operatielamp OK1 werkt 
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Stellen van de wand elementen Afhangen van een toegangsdeur van OK1 
 
 

 

Deuren van de OK uitgangen Afwerking van de aansluitingen tussen de elementen 
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Montage van de nieuwe airco Leidingwerk in goten weg gewerkt 
 

 

Versteviging gemaakt in toegangsdeur recovery Deuren bij scrub OK1 
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De ruiten zitten in de nieuwe voorgevel. 
 

 

Aansluiten elektra op hoofdnet ziekenhuis Werkbladen gemonteerd 
 

 

Back-up voor de elektra bij stroomuitval (UPS) 


