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Klant HUS Kinderziekenhuis

Locatie Helsinki, Finland

Eisen

Een nieuw gebouw voor bestaande gespecialiseerde 
gezondheidszorg aan kinderen en jongeren, zowel nationaal als 
internationaal, voor het bieden van effectieve zorg in het belang 
van de patiënt, en tevens als aantrekkelijke werkplek voor het 
personeel, onderzoekers en studenten.  

Apparatuur
778km Excel Categorie 6A Cca-klasse U/FTP-koperen bekabeling, 
35.000 Excel Categorie 6A Ondiepe Afgeschermde Keystone Jacks 
zonder gereedschap. 

Klantreactie 

"HUS wilde af van tijdrovende routinetaken, de logistieke efficiëntie 
verbeteren en het gevoel van service voor patiënten, medewerkers, 
studenten en onderzoekers verbeteren. Omdat het ziekenhuis nog 
steeds normaal functioneerde, was de planning voor dit project 
cruciaal, om te verzekeren dat de dagelijkse gang van zaken tijdens 
de installatie en de overgang zo weinig mogelijk verstoord zou 
worden. Met Amplit als erkend Excel Cabling Partner en SLO als 
Finse Excel Distribution Partner, had HUS er vertrouwen in dat het 
tweetal een hoogwaardige Excel-oplossing zou kunnen leveren die 
aan de eisen van het project zou voldoen. De ervaring en reputatie 
van Amplit waren voor dit project cruciaal bij de selectie van Excel."

Tomi Alanen - Project Manager, Amplit

Het nieuwe kinderziekenhuis in Helsinki is een groot project. 
In de 48.000 vierkante meter en 230.000 kubieke meter 
bevinden zich 11 operatiekamers, ruimte voor 150 patiënten 
en grote kunstwerken die ook gemodelleerd zijn.

Het ziekenhuis, dat ook deel uitmaakt van het Helsinki University 
Hospital (HUH), behandelt alle kinderziekten. In Finland is de 
behandeling van verschillende ernstige kinderziekten, met name 
hartchirurgie en orgaantransplantaties, gecentraliseerd naar het 
nieuwe kinderziekenhuis.

Het ziekenhuis behandelt patiënten van pasgeborenen tot 
15-jarigen en sommige patiënten blijven onder behandeling na 
hun 15e jaar. Sommige van de jongste patiënten zijn premature 
baby's die bij hun geboorte minder dan 500g wegen. Patiënten 
komen uit het hele land en zelfs uit het buitenland.

Uitstekende behandelresultaten, deskundig personeel, 
verschillende onderzoeks- en nieuwe topfaciliteiten maken het 
nieuwe kinderziekenhuis een ziekenhuis van wereldklasse.

Het belangrijkste doel van het project was om de 
gespecialiseerde gezondheidszorg uit te breiden om effectieve 
zorg te bieden in het belang van de patiënt, en om onze 
medewerkers, onderzoekers en studenten een aantrekkelijke 
werkplek te bieden. 

De Eisen

De investering van 175 miljoen euro startte in het najaar van 
2013, met aanbiedingen die tot eind 2014 werden goedgekeurd.  
De sloopwerkzaamheden waren in maart 2015 klaar, waarna 

de implementatie volgens de planning al snel zou beginnen, 
met het oog op de uitbreiding van de huidige gezondheidszorg 
in het Finse kinderziekenhuis.  De belangrijkste doelstelling 
was om de effectiviteit van de ziekenhuisactiviteiten en de 
sfeer voor de patiënten te veranderen, zoals nieuwe digitale 
diensten waarmee ziekenhuispersoneel met tablets snellere 
behandelingsinformatie aan jonge patiënten en hun families kan 
verstrekken, zodat ze meer tijd hebben voor echt contact met 
hun patiënten. Het was voor het project van cruciaal belang dat 
de lopende behandelingen en patiëntenverblijven niet werden 
verstoord door de bouw- en installatiewerkzaamheden.

Keuze van de juiste partner

SLO, onderdeel van de internationale Sonepar Group, is de 
grootste elektrotechnische leverancier in Finland.  Sinds 2014 

http://www.hus.fi


is SLO een erkend Excel Distribution Partner en fungeert als 
lokaal ondersteunings- en servicecentrum voor Finse Excel 
Cabling Partners.  Aan ECP's bieden ze hulp voor verkoop en 
techniek, ze hebben voorraad van belangrijke productgroepen 
om aan de vraag in heel Finland te voldoen, en ze hebben 
veel kennis van het Excel-productportfolio met betrekking tot 
de hoge prestaties, de aanpasbaarheid aan een groot aantal 
verticale markten en de flexibiliteit voor op maat gemaakte, 
allesomvattende oplossingen. 

Amplit is een privébedrijf van de tien grootste bouwingenieurs 
in Finland.  Het bedrijf is in 1987 als een elektrotechnisch- en 
telecommunicatie-installateur voor hoogwaardige projecten 
opgericht en is de afgelopen jaren enorme gegroeid. Met 
de oprichting van de HVAC-afdeling zijn hun activiteiten 
uitgebreid tot volledige gebouwtechnologie. Ze hebben ook 
hun investeringen in het onderhoud en kleinschalige bouw van 
elektrische systemen voor onroerend goed en informatie- en 
beveiligingssystemen verhoogd. Later, in 2016, werd Amplit een 
erkend Excel Cabling Partner, waardoor zij een alomvattende 
25-jarige garantie voor hun installaties kunnen bieden.  

De productkennis en praktijkervaringen van SLO en Amplit 
gaven HUS het vertrouwen om voor het project met deze 
partners in zee te gaan.  Hun kennis van de Excel-producten en 
de vermaarde betrouwbaarheid in de praktijk, samen met het 
netwerk van 200 installatieprofessionals bij Amplit, betekende 
dat de partners goed voorbereid waren op grootschalige 
projecten zoals het HUS Kinderziekenhuis. 

Het juiste product

Gezien de gevoeligheid van de projectomgeving en het 
ervoor moeten zorgen dat de behandeling en beleving van de 
patiënten tijdens de installatie minimaal werd verstoord, was 
het essentieel om een oplossing te kiezen waarbij topprestaties, 
kwaliteit en efficiëntie voorop stonden.  Om deze redenen 
hebben de partners voor de Excel-oplossing gekozen.  Met 
lofbetuigingen over een hele reeks verticale markten, konden de 
installateur en de eindgebruiker erop vertrouwen dat het Excel-
assortiment voor dit doel geschikt was.

Er werd voor Excel Categorie 6A-bekabeling gekozen omdat 
het de prestatiemogelijkheden van de koperinfrastructuur 
naar nieuwe hoogtes tilt, wat voor dit project een vereiste 
was. De kabel is ontworpen om de ISO/IEC, TIA en CENELEC te 
overtreffen voor Categorie 6A componenteisen en levert hoge 
prestaties over afstanden tot 90 meter, wat essentieel is voor 
een locatie zoals deze met 10 verdiepingen (inclusief de kelder 
en het dak). Elke kabel bestaat uit twee sets van twee paar die 
samengeslagen zijn in een “S“-configuratie met hoogwaardige, 
sterke, aluminium/polyester folietape als afscherming per paar. 
De “S“-folie configuratie verzekert de scheiding van de paren 
en verzekert zo ook de prestaties. De individuele paren hebben 
verschillende leglengtes om optimale prestaties te kunnen 
garanderen.

De circa 35.000 Excel Categorie 6A Ondiepe Gereedschapsloze 
Afgeschermde Keystone Jacks zijn RJ45-sockets met kleinere 
afmetingen die zonder gereedschap in minder dan 2 minuten 
aangesloten kunnen worden. Het gebruik van dit product hielp 
bij het op schema houden van het project en bij het halen van 
de gestelde deadlines.  

Vanwege de aard van de producten die in een functionerende 
ziekenhuisomgeving werden geïnstalleerd, werd de Excel 
Categorie 6A-oplossing, die 10 Gigabit Ethernet biedt, 
gekozen zodat het netwerk toekomstbestendig zou zijn.  
De afgeschermde installatie zorgt ervoor dat er geen 
elektromagnetische ruis is, waardoor de kans op Alien Cross 
Talk binnen de kabelbundels wordt verkleind, en de kabel 
wordt beschermd tegen mogelijke interferentie van de 
verschillende apparaten in het ziekenhuis.

Het productassortiment van Excel vormt een end-to-
end-oplossing waarbij prestaties en installatiegemak een 
eerste vereiste zijn. Met de nadruk op compatibiliteit en 
het voldoen aan de normeringen van kabel tot serverkast, 
betrouwbaarheid en productbeschikbaarheid is Excel de 
complete vertrouwde oplossing.  

Excel heeft meer dan 15 jaar geïnvesteerd in onafhankelijke 
test- en verificatieprogramma's en alle producten zijn Delta-
geverifieerd. Verificaties door derden zijn het onafhankelijke 
"vinkje in het vakje". Naast het testen van het onderdeel 
en het kanaal, worden de productiefaciliteiten voor 
steekproefsgewijze controles bezocht om zo de consistente 
kwaliteit van het productieproces te waarborgen. De 
certificering, de naleving van de normen en de volledige 
garantie voor erkende partners, zoals Amplit, hebben 
bijgedragen aan de keuze voor Excel Networking Solutions als 
het juiste product voor dit project.

Ontwerp en installatie

SLO heeft de complete infrastructuuroplossing ontworpen om 
aan de eisen van het HUS kinderziekenhuis te voldoen.  Het 
ontwerp van het ziekenhuis is beïnvloed door de wens van 
HUS om de hele werking van het ziekenhuis te veranderen. 
Het systeemontwerp zorgde ervoor dat de vaste en de 
draadloze infrastructuur van het kinderziekenhuis klaar waren 
voor nieuwe digitale functies, die het comfort verhogen, de 
efficiëntie van het ziekenhuis verbeteren en het personeel 
meer tijd bij de patiënten geven voor een warmere sfeer en 
een fijnere beleving.

De planning was een noodzakelijk onderdeel van het 
ontwerpproces voorafgaand aan de installatie.  Aan het 
begin van de implementatiefase hadden de verschillende 
tijdlijnen een proactieve planning nodig zodat SLO en Amplit 
hun voorraadniveaus en levertijden konden bijsturen om 
vertragingen tijdens installatie te voorkomen. Dit project 
had een strikt tijdschema en in sommige gevallen werd er 
per week 40 km aan kabel gelegd.  Hiermee was het cruciaal 
dat SLO continu de beschikking over bekabeling had om aan 
Amplit te kunnen leveren en zo vertraging van het project 
te voorkomen.  Een grondige planning van alle betrokkenen 
betekende dat er problemen werden vastgesteld voordat de 
installatie zelfs maar begon, waardoor het team niet stil kwam 
te staan.

Met deze korte installatietijd en een beperkte toegang tot de 
bezorglocatie en -tijden, was het absoluut noodzakelijk dat 
het team van Amplit zich aan de projectdeadline hield.  Het 
was belangrijk dat de installatie nauwkeurig en professioneel 
werd afgewerkt, wat paste bij de uitstraling dat het ziekenhuis 
een betere omgeving voor jonge patiënten wilde creëren.  
De kwaliteit van de Excel-oplossing zorgde ervoor dat de 
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eindgebruiker een systeem ontving dat kant-en-klaar was om 
een betere, digitaal gerichte ziekenhuisomgeving te bieden. Het resultaat

Na de installatie en de bouw van het nieuwe gebouw 
kan het kinderziekenhuis in Helsinki nu een beleving 
van wereldniveau aan haar jonge patiënten en hun 
families bieden, waardoor de tijd die zij tijdens de 
behandeling in het ziekenhuis doorbrengen wordt 
verbeterd.  Snelle verbindingen en ononderbroken 
gegevensoverdracht zorgen ervoor dat het ziekenhuis 
nu beschikt over topfaciliteiten, verschillende 
onderzoeksmogelijkheden en deskundig personeel 
dat meer tijd heeft om aan het bed bij patiënten 
door te brengen, wat allemaal leidt tot uitstekende 
behandelresultaten en een gerenommeerde reputatie.

Terugdenkend aan de installatie, zei Heikki Pietarinen 
(SLO Project Co-Ordinator): "Samen hebben we een 
positieve invloed gehad op de patiëntbeleving door 
sfeereffect-verlichting en bewegende illusieverlichting 
in de gemeenschappelijke ruimtes van het ziekenhuis 
te installeren, en door het installeren van kleurrijke 
verlichting in de individuele kamers die de patiënt met 
een tablet kan bedienen".

In navolging van deze terugblikken op het project, 
zei Tomi Alanen - Project Manager bij Amplit: "Het 
werken aan het kinderziekenhuis in Helsinki was tot nu 
toe een van onze grootste projecten.  Op de drukste 
momenten van de installatie hadden we in totaal 
60 elektrotechnische professionals ter plaatse die 
tegelijkertijd aan het werk waren." 

Het project werd zonder installatieproblemen en 
twee maanden eerder dan verwacht voltooid, getest 
en overgedragen, met weinig of geen verstoring van 
bestaande patiënten en lopende behandelplannen. 
HUS was zeer tevreden met het eindresultaat. De 
nieuwe faciliteiten vertegenwoordigen medische zorg 
van wereldklasse voor alle kinderen en hun families in 
heel Finland. De zorg voor vele zeer uitdagende ziekten 
waarvoor behandeling nodig is, zoals hartchirurgie of 
orgaantransplantaties, zal worden geconcentreerd in 
het nieuwe ziekenhuis.

Tomi Alanen - Project Manager
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