health. care. vitality.

Gezondheidszorg zonder grenzen
Sinds de oprichting heeft VAMED al meer dan 960 ziekenhuizen,
verzorgingscentra, seniorenwoningen, kuuroorden en thermische
baden gerealiseerd, verdeeld over ruim 95 landen. VAMED is met
deze projecten verankerd in de gezondheidszorg zowel in Europa
als ook in het Midden-Oosten, Afrika, Latijns-Amerika en Azië.
In de realisatie van projecten past VAMED haar kennis en
professionaliteit altijd toe in samenhang met de lokale behoeften.

Vormgeven en ontwikkelen.
Plannen, bouwen.
Merkonafhankelijk inrichten.
Exploitatie en operationeel management.
• Ziekenhuizen en klinieken
• Revalidatie- en gezondheidscentra
• Instellingen in de ziekenhuisperiferie
• Laboratoria en onderzoeksinstellingen
• Seniorenwoningen
•	Kuuroorden, thermale baden en
gezondheidsresorts

act. worldwide.

Charité – Universiteitsziekenhuis
Berlijn, Duitsland

Al Ain Hospital, Abu Dhabi, VAE

Moeder/kind ziekenhuis Jeanne Ebori,
Gabon

Alles met één partner: health. care. vitality.
Wereldwijd biedt VAMED complete dienstverlening in projecten in health,
care en vitality ofwel gezondheid, zorg en vitaliteit. VAMED biedt diensten
aan in de gehele levenscyclus van de bouw, inrichting tot het beheer van
uw gezondheidszorginstelling. Onze werkzaamheden reiken van advies
en ontwikkeling tot turnkey realisatie van gezondheidszorgfaciliteiten.
Onderdeel van de realisatie van projecten is de planning/ontwerp, bouw,
fabrikant neutrale inrichting en inbedrijfstelling. Andere onderdelen zijn
het operationeel management en de bedrijfsvoering van ziekenhuizen,
zorginstellingen en wellnessresorts.

Reem Hospital, VAE

Allesomvattende dienstverlening
met één partner

Onze projecten: innovatief denken
voor grote projecten.

Met uitbesteding van alle niet-medische diensten van het
universitair medisch centrum in Wenen werd in 1986 door VAMED
een visionaire stap gezet in Europa. Sindsdien begeleidt VAMED
wereldwijd 890 gezondheidszorginstellingen met in totaal ongeveer
205.000 bedden uitgebreide service- en managementdiensten.
Voorbeelden daarvan zijn toonaangevende universitaire medische
centra wereldwijd. Het allesomvattende concept van VAMED is
successvol doordat de experts van VAMED projecten van A tot Z
plannen, de projecten efficient en prijsbewust worden gerealiseerd
en dat de projecten gebruiksklaar worden opgeleverd. Dit alles
wordt gecombineerd met de kennis en uitvoering van technische
bedrijfsvoering en beheer.

• Projectontwikkeling en -advies
• Algemene planning en ontwerp
• Functionele planning en ontwerp
• Bouw
• Projectmanagement
• Financiering
• Gebouwentechniek
• Medische techniek
•	Merkonafhankelijke medische
techniek uitrusting
• IT-uitrusting
• Scholing en inbedrijfstellingen
• Begeleidende controle

create. health.
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Universiteitsziekenhuis Keulen (U/B
West), Duitsland
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Universteitsziekenhuis Angondje, Gabon

Sarawak International Medical Center,
Maleisië

Pionier in Publiek Private Samenwerkingen
in de gezondheidszorg.
Als pionier in Europa heeft VAMED het concept van Publiek Private
Samenwerkings-modellen (PPS), zoals bekend van de bouw van snelwegen
of scholen, op maat ontwikkeld om aan de hoge eisen in ziekenhuizen te
voldoen.

Stralingstherapiecentrum,
Vientiane, Laos

Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck, Oostenrijk (PPP-project)

Hainan Unicare Hospital,
China

San Fernando Hospital, Trinidad en Tobago

Chirurgisch Centrum RSUD Dr. Soetomoziekenhuis, Indonesië

Algemeen ziekenhuis Wenen –
Medische-universiteitscampus, Oostenrijk

Der Sonnberghof – Oncologisch revalidatiecentrum, Oostenrijk

Neurologisch therapiecentrum
Kapfenberg, Oostenrijk

Revalidatiecentrum Oberndorf,
Oostenrijk

Neurologisch therapiecentrum
Gmundnerberg, Oostenrijk

Uitgebreide service voor
operationeel beheer en management.
Projecten in de algehele breedte van de gezondheidszorg
onderscheiden zich vaak door complexiteit en meestal hoge
investeringsbedragen. Mede hierom zijn kwaliteit, betrouwbaarheid
en kostenefficientie op de lange termijn van groot belang. Van
eenvoudige outsourcing-oplossingen tot partnerschapmodellen
of de totale bedrijfsvoering. Met een holistische kijk neemt
VAMED succesvol en probleemloos bijvoorbeeld het operationeel
beheer en management op zich of de realisatie van gehele
levenscyclusprojecten van 30 tot 40 jaar.

Uitgebreid dienstenpakket.
•
•
•
•
•
•
•
•

Totale bedrijfsvoering
Technische bedrijfsvoering
Bedrijfsorganisatie
Commercieel facility management
Technisch facility management
Infrastructureel facility management
Beheer van medische technologie
Energiebeheer

• Scholing en Traingen

• Logistiek/inkoop
• IT-oplossingen, informatiesystemen

manage. care.

National Research Center for Maternal
and Child Health, Astana, Kazachstan

Integrale zorg:
gezondheid heeft de toekomst.
VAMED beschikt over omvangrijke internationale expertise in
het ontwerp/plannen, inrichten en operationeel management van
installaties op de gebieden van preventie, acute zorg, revalidatie en
zorg. Door integratie van deze competenties en werkgebieden kan
VAMED toekomstbestendige modellen voor de gezondheidszorg
aanbieden.

Vitaal het leven omarmen.

Complete dienstverlening
voor meer comfort.

Door nieuw gezondheidsbewustzijn en de wens om zelfstandig
gezondheidszorg en vitaliteit te bevorderen stijgt de betekenis
van thermische baden en medische wellnesscentra. De
gezondheidscentra nemen bovendien een hoge plaats in de
preventie in. Dit vakgebied is een kerncompetentie van VAMED
en daarin wordt door VAMED al jarenlang succesvol projecten
ontwikkeld, uitgevoerd en beheerd. Zo maken alleen al in Oostenrijk
jaarlijks meer dan 3 miljoen gasten gebruik van het uitgebreide
aanbod aan gezondheidscentra en thermische baden van
VAMED Vitality World.

•
•
•
•
•
•
•

Haalbaarheidsstudies
Projectontwikkeling
Financiering
Planning
Bouw
Merkonafhankelijk leverancier
Totale bedrijfsvoering
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enjoy. vitality.

Therme Geinberg, Oostenrijk

la pura – women‘s health resort Kamptal,
Oostenrijk

Gezondheidscentrum Bad Sauerbrunn,
Oostenrijk

Van idee tot volledige bedrijfsvoering.
Met kennis en managementcompetenties kan VAMED het
hoofd bieden aan de verschillende uitdagingen in het ontwerp/
planning, bouw en exploitatie alsmede van toeristisch
georiënteerde thermische baden en medisch georiënteerde
gezondheidszorgvoorzieningen.
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AQUA DOME Tirol Therme Längenfeld, Oostenrijk

Tauern SPA Zell am See – Kaprun,
Oostenrijk

Therme Laa – Hotel & Spa, Oostenrijk

Therme Wien, Oostenrijk

St. Martins Therme & Lodge, Oostenrijk

ADVIES/
ONTWERP/
IDEE ONTWIKKELING

UITBREIDING/
NIEUWBOUW

PROJECT
ONTWIKKELING/
PLANNING/
ONTWERP

OPERATIONEEL
MANAGEMENT
BEDRIJFSVOERING

MEDISCHE
TECHNIEK EN
DIENSTVERLENING

FINANCIERING

BOUW

think. life-cycle.
De dienstverlening van VAMED draait puur om gezondheid.
Een heel leven lang.
Met deze visie staat VAMED voor een filosofie van
duurzaamheid. VAMED ontwerpt, ontwikkelt, financiert,
bouwt en richt uitsluitend gezondheidsprojecten in.
VAMED is merkonafhankelijk leverancier van medische
apparatuur. En het zorgt als partner voor een volledige
ondersteuning van deze diensten.

Daarbij hoort ook de bedrijfsvoering als verantwoordelijke partner voor gezondheidszorginstellingen. VAMED
begeleidt met nieuwe visies en gestuurd op behoeften
bovendien de ontwikkeling van onroerendgoed voor
de gezondheidssector en start daarmee de volgende
life-cycle.

VAMED Nederland
Orteliuslaan 897
3528 BE, Utrecht
T +31 (0) 30 30 36 430
info@vamed.nl
www.vamed.nl
www.vamed.com

www.vamed.nl
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