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Het Thoraxcentrum van het Medisch Spectrum 

Twente (MST) is een uitbreiding van het bestaande 

ziekenhuis in het centrum van Enschede. Naast 

de ziekenhuisfunctie omvat het MST de afdeling 

radiotherapie en een uitgebreid complex van 

operatiekamers (ok’s). Terwijl het ziekenhuis met de 

operaties doordraaide, voorzag Winkels Techniek het 

Thoraxcentrum tezamen met een installatiepartner 

van alle elektrotechnische installaties.



Renovatie en uitbreiding
Het nieuwe Thoraxcentrum bestaat deels uit een 

gerenoveerd bestaand ok-complex met zeven ok’s, 

verpleegafdeling en intensive care. De hartkliniek is 

tegelijkertijd uitgebreid met vier nieuwe operatiekamers. 

Na de oplevering werd Winkels Techniek als installateur 

tevens betrokken bij de elektrotechnische inrichting van 

het helikopterplatform.

Al meer dan 35 jaar ervaring met installaties 

in ziekenhuizen

Installaties voor hotfloor
De verbouwde en nieuwgebouwde ruimten behoren tot 

de zogenaamde hotfloor, waar zich alle operatiekamers 

en afdelingen voor intensieve verpleging bevinden. Via 

een doorlopend proces van meten en valideren zorgde 

Winkels Techniek ervoor dat alle ok’s ‘zwevend’ werden 

opgeleverd, om uit te sluiten dat de kamer niet aan 

bouwaarde lag. 

Winkels stelt de juiste diagnose voor 

uw installaties



Winkels ontzorgt van ontwerp tot validatie van 

de installaties in het ziekenhuis

Installatietechniek
Verder leverde Winkels Techniek voor onder meer de 

K3-ruimten alle elektrotechnische installaties, zoals voor 

medische aarding, transformatoren, brandmelding en het 

koppelen van alarmen aan het gebouwbeheersysteem 

(gbs). Ook installeerde Winkels Techniek een uitgebreide 

noodstroominstallatie waarop de verschillende ok’s 

werden aangesloten. Verder werden twee van lood 

voorziene hartcatheterisatiekamers ingericht met zeer 

specifieke installaties, waaronder een permanente 

röntgeninstallatie. 

Enorme omvang
Maikel Pietersen, projectmanager van Winkels Techniek 

vertelt: “Al ruim 35 jaar zijn we de huisinstallateur van het 

MST. Vanwege de enorme omvang van dit project hebben 

we samengewerkt met installateur Moekotte.”

Coördinerende rol
Tijdens deze verbouwing trok Winkels Techniek de 

coördinerende rol naar zich toe. Winkels Techniek stond in 

nauw contact met de leveranciers om alles in goed banen 

te leiden, waaronder de directieleveringen. Het resultaat 

is een goed opgeleverd en binnen de geplande termijnen 

opgeleverd project.



Servicenummers

Algemeen 088 426 20 00

Helpdesk 053 48 00 732

Administratie 053 48 00 724

Verkoop  053 48 00 735

Postadres hoofdkantoor

Postbus 6179 - 7503 GD Enschede

Vestiging Enschede

Euregioweg 255 - 7532 SM Enschede

053 46 17 181

Vestiging Vorden

Industrieweg 11 - 7251 JT Vorden

0575 55 71 41

Vestiging Raalte

Kaagstraat 5 - 8102 GZ Raalte

0572 35 45 55

Winkels Techniek is de partij die geen enkele technische 

uitdaging uit de weg gaat en daarom overal in het land 

wordt ingeschakeld. Van elektrotechniek tot 

installatietechniek en van werktuigbouwkunde tot 

oplossingen voor ICT en beveiliging. Ons streven is er op 

gericht om elke relatie in verwondering achter te laten 

over de oplossing die we hebben gecreëerd. 

Een oplossing op basis van onze producten, diensten en 

vakmanschap waarbij we ambachtelijke kwaliteit 

combineren met innovatieve gedrevenheid. Dus, we 

hebben eigenlijk slechts één vraag: wanneer ga jij voor de 

Winkels-oplossing?

Winkels: de sleutel tot succes




