B&S SPEELT EIGEN EK IN FLEVOZIEKENHUIS
Bijna gelijktijdig met het EK Voetbal begon Breedveld & Schröder aan haar eigen
sportieve uitdaging in het Almeerse Flevoziekenhuis. In vier weken tijd moet het tien
jaar oude WiFi-netwerk van het hospitaal volledig worden gerenoveerd met als nale
een ultramodern systeem voor patiënten, bezoekers en medewerkers.
De medewerkers van Breedveld & Schröder dragen dezelfde mokkakleurige shirts, de gangen en
kantoorruimtes van het ziekenhuis in het centrum van Almere-Stad vormen hun speelveld, de
opvallend paarse kabels hun speeltuig en zusters, broeders en artsen hun publiek. Het ziet er
misschien niet direct heel sportief uit, maar dat is schijn. Het is voortdurend trappetje op, trappetje
af en plafondplaatje eruit, plafondplaatje erin. Een inspanning die er uiteindelijk voor moet zorgen
dat maar liefst 35 kilometer aan datakabel keurig en onzichtbaar wordt weggewerkt en liefst 560
nieuwe WiFi access points worden aangesloten.
Goran Fajkovic is de coach van dit B&S-team, dat bestaat uit aanvoerder en ‘kind aan huis’ Ron
Eken en Jordy de Boer. ,,Het is een inke klus, maar met een mooi resultaat. Uiteindelijk kan
iedereen in het Flevoziekenhuis straks beschikken over een goede WiFi-verbinding. Zowel in de
centrale hal als buiten bij de hoofdingang en op alle verpleegafdelingen’’, vertelt de
projectleider. ,,Tevens gaan de medewerkers het netwerk gebruiken voor de interne communicatie
in plaats van het huidige dect-netwerk.’’
Breedveld & Schröder is al jaren naar volle tevredenheid de huisinstallateur van het Flevo
ziekenhuis als het om elektrotechnische voorzieningen gaat. ,,Daarom wilde het ziekenhuis ook
graag dat de leverancier van de access points met ons in zee zou gaan. Wij kennen de
elektrotechnische installatie als onze broekzak en hebben inmiddels veel ervaring met het reilen en
zeilen binnen het ziekenhuis. Je kunt nu eenmaal niet altijd en overal zo maar aan het werk. Dus het
vergt veel overleg en een goede planning’’, aldus Goran, die als een heuse voetbalcoach het
tactische plan moet bedenken. ,,Samen met de leverancier hebben we ook meegedacht met de
directie om binnen het budget te blijven. Zo hebben wij een ander soort kabel dan de gebruikelijke
datakabel voorgesteld om zo zonder kwaliteitsverlies toch flink op de kosten te besparen.’’ Het
Flevoziekenhuis is altijd al vooruitstrevend geweest als het om WiFi gaat.

Zo was het een van de eerste ziekenhuizen in ons land met een vrije internet toegang op de
verpleegafdelingen, zodat patiënten en bezoekers gratis kunnen surfen op het wereldwijde web.
Tevens beschikt het Flevoziekenhuis over een afgescheiden en beveiligd WiFi-netwerk voor
medewerkers. Via dit netwerk wordt onder meer de elektronische registratie van de voorinschrijving
en toediening van medicatie geregeld en kunnen in de nabije toekomst artsen en verpleegkundigen
meer applicaties verwachten om hun werk te vergemakkelijken. Het nieuwe WiFi-netwerk biedt in
ieder geval volop mogelijkheden. Tegen de tijd dat de nieuwe Europese voetbalkampioenen de cup
omhoog houden in Parijs zal ook het team van B&S juichend de armen in de lucht steken na weer
een mooie prestatie in het Flevoziekenhuis.

