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Maak gebruik van de ledenwerfactie 2017 en ontvang een HeML naar keuze!  

NVDO Kring Brabant-Zeeland organiseert op woensdag 20 september a.s. een bijeenkomst bij het Maxima 
Medisch Centrum (MMC) in Eindhoven.  
 
Thema van deze bijzondere middag is: 
 

“Duurzame installatie aanpassingen in een medische omgeving” 

 
De volgende sprekers delen graag hun kennis met u! 
 
Bas Smulders/Mark Raaijmakers, Maxima Medisch Centrum 
 “Optimalisatie energieopwekking en distributie” 
Mark heeft onderzoek gedaan op het gebied van optimalisatie energieopwekking en distributie. Zijn 
bevindingen (energie concepten) worden op dit moment geïmplementeerd. Hij vertelt u hier graag alles 

over! Een leerzame casus! 
 
Jan Muller, Strukton 
 “Uitdagingen bij de uitrol van de energie concepten in een bestaande ziekenhuis omgeving” 
Jan is als project manager nauw betrokken bij het uitrollen van de energie concepten. Welke uitdagingen  
en leermomenten hij hierbij tegenkomt deelt hij graag met u.  

 
Maxima Medisch Centrum (ovb) 
“Prestatieonderhoud BMI ipv 100% functioneel testen van melders” 
Nieuwe technieken van brandmeldcentrales maken inspectief onderhoud real time mogelijk. Bijvoorbeeld 
m.b.t. werking en vervuiling. Het testen geeft extra vervuiling en is eigenlijk overbodig ivm zelfcheck 
moderne centrales. 
 

De presentaties worden deze middag kracht bijgezet door middel van een rondleiding door het MMC! 

 
MMC is het grootste medisch centrum van de regio Zuidoost-Brabant en is gevestigd op twee locaties: 
hartje Eindhoven en aan de rand van Veldhoven.  
 
In Eindhoven is een grote kliniek voor planbare, laagcomplexe zorg met diverse toonaangevende medische 
centra. Allemaal slimme, multidisciplinaire concepten waarbij zoveel mogelijk diagnostiek en behandeling 

binnen een dagdeel op elkaar zijn afgestemd. Patiënten kunnen er in principe bij alle specialismen een 
afspraak maken op het spreekuur. Veel patiënten worden er behandeld in dagbehandeling en afspraak is 
afspraak. 

 
Tijd:  13.00 uur ontvangst 
Aanvang:  13.30 uur door de dagvoorzitter Jos Grubben, Strukton 
Einde:  17.00 uur netwerkborrel 
Bestemd voor: Alle leden van de NVDO Kring Brabant-Zeeland 

Maximaal aantal deelnemers: 25 (toekenning van een deelname plek geschiedt op volgorde van inschrijving) 
 

  

Aanmelden kan hier! 

https://www.youtube.com/watch?v=A3sbjXpIYXw
http://www.nvdo.nl/kalender/26-november-2015-nvdo-kring-noord-holland-over-omgevingsvriendelijke-bedrijfsvoering-bij-nedtrain-340/

