
Innovatieve beglaasde oplossingen om welzijn, veiligheid 
en herstel te maximaliseren in zorggebouwen 

GIDS VOOR  
GEZONDHEIDSZORG

ZEER EFFECTIEVE BESCHERMING



ZORG DRAGEN 
VOOR COMFORT 
VOOR IEDEREEN
 
Wist u dat we 90% van onze tijd  
binnenshuis doorbrengen?

Dat is waarom de gebouwen waarin we wonen, werken, spelen en 
zorg ontvangen een belangrijk effect op onze gezondheid en comfort 
kunnen hebben.

Het is daarom van wezenlijk belang dat de huizen, fabrieken, win-
kels, kantoren en andere gebouwen waarin we ons leven doorbren-
gen, het comfort bieden dat nodig is om het welzijn te garanderen 
van iedereen die deze gebouwen gebruikt.

We hebben meer dan 35 jaar geïnvesteerd in het bieden van ontwik-
keling, consultancy en technische hulpverleningsoplossingen aan 
onze klanten, waardoor we hebben geleerd om de specifieke eisen  
en verwachtingen van elke eindgebruiker van de gebouwen waaraan 
we bijdragen, te begrijpen en te waarderen. Onze oplossingen zijn 
derhalve volledig modulair en toegesneden op uw behoeften. 
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Welzijn, veiligheid en 
asepsis voor iedereen 
Ziekenhuizen, verpleeghuizen, medische centra, 
klinieken, instellingen voor geestelijke gezond-
heidszorg, etc. bevatten allemaal circulatieruim-
ten die meerdere uitdagingen bieden voor patiën-
ten, zorgpersoneel, onderhoudspersoneel en 
bezoekers, met inbegrip van:

• Optimalisatie van welzijn van gebruikers
• Veiligheid voor iedereen
• Behoud van een schone omgeving

Ontdek hoe oplossingen van Vetrotech deze 
uitdagingen het hoofd kunnen bieden

Brandwerend glas met bescherming tegen 
röntgenstraling

Brand- en inbraakbestendig glas 
met geïntegreerd alarm 

Brandwerend glas met speciale 
behandeling voor complete anti 
bacterial en met geïntegreerde 
jaloezieën

Brandwerend glas met geïntegreerde 
jaloezieën

Brandwerend glas (dakraam)

Inbraakbestendig glas

Brandwerend glas op  
extragroot formaat

Inbraakbestendige 
vliesgevel 

Brandwerend glas zodat 
vuur zich niet naar boven-
gelegen verdiepingen kan 
verspreiden (C+D)

Verlijmd brandwerend glas met zeefdruk

Brand- en inbraak-
werend glas met  
antipanieksysteem

Brandwerend glas met  
vloer met antislipbehandeling

Rookbarrièresysteem

Brandwerend glas met 
dynamische verduisteringsregeling

4 5



OPTIMALISEREN  
VAN WELZIJN 
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Uitzicht op de natuurlijke omgeving kan 
de lengte van het postoperatieve verblijf 
van een patiënt verkorten met 8,5%.

8,5%

is de reductie in toegediende pijnstillers  
wanneer patiënten worden  
geplaatst in een omgeving vol licht.1

22%

Voordelen van glas voor het herstel van patiënten en 
het comfort van iedereen

Vetrotech-oplossingen

LICHT, RUST EN TRANSPARANTIE

Volgens een aantal studies hebben natuurlijk licht 
en uitzicht naar buiten1 grote voordelen voor 
zorginstellingen:

•  Gereduceerde postoperatieve hersteltijd en 
verkorte opnametijd van patiënten2

•  Gereduceerde patiëntenstress en -agitatie3 
(bloeddruk, hartslag4, spierontspanning) 

•  Minder stress en betere prestaties van 
personeel5

•  Verbeterd aanpassingsvermogen, alertheid en 
humeur

Uitzicht reduceert het gevoel van opgeslotenheid, 
een nieuwe architecturale doelstelling met hoge 
prioriteit voor specialistische instellingen.

Ten slotte helpt het ontwerp van ruimten die een 
vredige atmosfeer en een optimale geluidsomge-
ving bieden, bij:

•  Stabiliseren van de bloeddruk6

•  Verbeteren van slaapkwaliteit7

•  Reduceren van medicatie8

•  Reduceren van aantal heropnames7

•  Verbeteren van het welzijn van personeel en de 
perceptie van hun prestaties7

In sommige ruimten bestaat echter nog steeds de 
behoefte om de privacy van patiënten en perso-
neel boven uitzicht en licht te stellen. De verduis-
teringsoplossingen worden zeer gewaardeerd en 
maken dat privéruimten zoals slaapkamers min-
der institutioneel en meer aanpasbaar worden. 
Het is vooral aangetoond dat het regelen van 
zowel natuurlijk licht als privacy een factor is in 
het reduceren van het gevoel van kwetsbaarheid 9.

Onze beglaasde oplossingen helpen om een prettige 
omgeving te bieden die bijdraagt aan het herstel 
van patiënten en een effectieve gezondheidszorg. 

Voor maximaal uitzicht en licht bieden we de extra 
grote beglaasde beschermingsoplossing 
CONTRAFLAM MEGA en de verlijmde beglaasde 
beschermingsoplossing CONTRAFLAM STRUCTURE 
zonder tussensponning. 

Voor slaapkamers, gangen, kantoren en gemeen-
schappelijke ruimten bieden we de beglaasde 
beschermingsoplossing CONTRAFLAM STRUCTURE 
SCREEN met geïntegreerde jaloezieën en de oplos-
sing PRIVA-LITE met dynamische regeling, die 
privacy garanderen wanneer daar behoefte aan is.

Om het welzijn en de rust te garanderen, kunnen er 
extra behandelingen op onze beschermings- 
oplossingen worden toegepast om warmte-isolatie 
(SGG PLANITHERM/SGG PLANISTAR SUN) en/of  
geluidsisolatie (SGG STADIP SILENCE) aan de 
ruimte toe te voegen. 

Om leef- en circulatieruimten meer verwelkomend 
te maken bieden we ten slotte ook design bescher-
mings oplossingen. Patronen, kleuren, afbeeldingen, 
zeefdruk, etc. creëren een positievere perceptie van 
de ruimte bij de gebruikers. Deze zijn opgenomen 
in de oplossingen SGG MASTERGLASS, 
SGG DECORGLASS, SGG STADIP COLOR, SGG 
SERALIT, PICTURE IT en SGG PARSOL .

© Neil Bowler Photography/Southmead Hospital, Bristol, VK/Architect: BDP

© Hennie Raaymakers/ZGT Ziekenhuisgroep, Twente, Nederland

1.  Keep et al. (1980). ‘Windows in the intensive therapy unit’. Beute, F. (2014). ‘Powered by nature: the psychological benefits of natural views and daylight’.
2.  Choi et al. (2012). ‘Impacts of indoor daylight environments on patient average length of stay (ALOS) in a healthcare facility’. Joseph (2006). ‘The Impact of Light on Outcomes in Healthcare settings’. Beauchemin et al. (1998). 

‘Dying in the dark: Sunshine, gender and outcomes in myocardial infarction’. Federman et al. (2000). ‘Relationship between climate and psychiatric inpatient length of stay in Veterans Health Administration hospitals’.
3.  Sloane et al. (1998). ‘Environmental correlates of resident agitation in Alzheimer’s disease special care units’. Lovell et al. (1995). ‘Effect of bright light treatment on agitated behavior in institutionalized elderly subjects’. 

Verderber et al. (1987). ‘Windows, views, and health status in hospital therapeutic environments’.

4.  Tang & Brown (2006). 
5.  Verderber et al. (1986). ‘Dimensions of person-window transactions in the hospital environment’. Edwards 

et al. (2002). ‘A Literature Review of the Effects of Natural Light on Building Occupants’. 
Pricewaterhousecoopers et al. (2004) ‘The role of hospital design in the recruitment, retention and 
performance of NHS nurses in England’. Zadeh et al. (2014). ‘The Impact of Windows and Daylight on 
Acute-Care Nurses’ Physiological, Psychological, and Behavioral Health’. 

6.  Blomkvist et al. (2005). ‘Acoustics and psychosocial environment in intensive coronary care coronariens’. 
7.  Berg, S. (2001). ‘Impact of reduced reverberation time on sound-induced arousals during sleep’.
8.  Minckley, B. (1968). ‘A study of noise and its relationship to patient discomfort in the recovery room’. 
9.  Steelcase (n.d.). ‘Un cerveau haute performance - Les neurosciences au service de l’entreprise’. 
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VEILIGHEID  
VOOR IEDEREEN
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In 2013 zijn er meer dan 3600 eigendoms-
delicten in zorginstellingen geregistreerd, 
waarbij diefstal goed was voor twee derde 
van deze gevallen. Dat is tienmaal zoveel als 
in 2008. De delicten betroffen 38 instellingen 
van het type AP-HP10 (Parijse autoriteit voor 
openbare ziekenhuizen).

3600

Uitglijden, struikelen en vallen zijn de meest 
voorkomende, ongewenste gebeurtenissen: 
3 tot 20% van de patiënten valt wel eens 
tijdens het verblijf in een ziekenhuis.

3 tot 20%

Veiligheid heeft een hoge prioriteit in zorgomgevingen en 
moet een rol spelen in het ontwerp van deze gebouwen. 

Naast het brandgevaar zijn er ook andere risico's die inherent 
zijn aan de activiteiten van de betreffende instellingen, 
waarmee rekening moet worden gehouden:
•  Uitglijden, struikelen en vallen
•  Diefstal (van apparatuur, medicatie,  

uit computerruimten, etc.)
•  Binnendringing door patiënten of bezoekers 
•   Radiodermatitis, genetische mutaties, kanker,  

etc. veroorzaakt 
door blootstelling aan röntgenstraling

•   Aanvallen op personeel in specialistische instellingen 

 Voor afscheidingen of deuren, gedeelde leefruimten en 
slaapkamers in specialistische instellingen: de beglaasde 
oplossingen VETROGARD en POLYGARD met aangepaste 
kozijnsystemen en omgevingen, getest aan de hand van de 
objecten en werktuigen die het meest worden gebruikt in 
dergelijke gebouwen (bestek, scharen, etc.), bieden bescher-
ming tegen breuk en pogingen tot binnendringing.

Testen van het complete systeem (kozijnsysteem, beglazing en 
omgeving) van afscheidingen, deuren en ramen in de  
slaapkamers van specialistische instellingen is van het groot-
ste belang: de meeste inbreuken op de patiëntveiligheid zijn 
te wijten aan defecten in de raamkozijnsystemen of sloten. 

Voor afscheidingen en deuren van kamers die worden ge-
bruikt voor de opslag van medische of computerapparatuur 
zijn de beglaasde oplossingen SGG SECURIT ALARM voorzien 
van een geïntegreerd alarm dat wordt geactiveerd zodra 
tegen de glazen ruit wordt geslagen.

 
Beglaasde beschermende vloeren van het type LITE-FLOOR 
zijn speciaal ontworpen met een onzichtbare griplaag die 
uitglijden, struikelen en vallen voorkomt en belastingen tot 
400 kg kan dragen.

Voor afscheidingen en deuren van radiologieruimten: de 
beglaasde beschermingssystemen bestaan uit een laag die 
röntgenstraling blokkeert, zoals wordt geboden door de 
oplossing SGG SUPERCONTRYX.
 

Goed licht verlicht mogelijke obstakels en voorkomt struikelen 
en letsel.

Zichtbaarheid maakt toezicht mogelijk, wat van wezenlijk 
belang is bij het voorkomen van aanvallen of het vaststellen 
van de noodzaak tot interventie. Het reduceert vooral de 
reactietijd van personeel dat patiënten in moeilijkheden 
verpleegt. We bieden specifieke oplossingen om deze zicht-
baarheid te optimaliseren terwijl we ernaar streven  
om de bovengenoemde risico's te voorkomen.

De gezondheid en veiligheid van mensen en apparatuur optimaliseren
VEILIGHEID, TOEZICHT EN BESCHERMING

Vetrotech-oplossingen

© Hennie Raaymakers/Sanquin Hoofdkantoor, Amsterdam, Nederland
/Architect: KuiperCompagnons

10. Observatoire national des violences en milieu de santé (2014). « Rapport Annuel 2014. Observatoire national des violences 
en milieu de santé. Rapport 2014 sur les données 2013. »
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BEHOUD VAN EEN  
SCHONE OMGEVING 
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In Europa ontwikkelt 1 op 19 patiënten een 
nosocomiale infectie in het ziekenhuis.12

1 op 19
3000 tot 5000 mensen sterven elk jaar  
als gevolg van een nosocomiale infectie -  
de belangrijkste doodsoorzaak.12 

3000

Volgens talrijke studies is de overdracht van  
infecties in zorginstellingen veelvoorkomend en  
niet beperkt tot instellingen in arme landen. 

Bovendien is het van wezenlijk belang dat ruimten zo wor-
den ontworpen dat de overdracht van ziektekiemen via de 
handen van personeel of via medische apparaten wordt 
voorkomen. Dit vereist vooral het gebruik van materialen  
en oppervlakken die makkelijk zijn te reinigen.11

Dankzij de samenstelling vereenvoudigt glas het onderhoud 
en draagt het bij aan anti bacterial. Afscheidingen en deuren 
van het type CONTRAFLAM SCREEN die bestaan uit beglaas-
de beschermingsoplossingen met geïntegreerde jaloezieën, 
vereenvoudigen het onderhoud van ruimten – er kan zich 
geen stof verzamelen tussen de latten van de jaloezieën. 

Brede, verlijmde beglaasde beschermingsafscheidingen van 
het type CONTRAFLAM STRUCTURE, die ideaal zijn voor 
wachtkamers of receptieruimten, zijn ontwikkeld met een 
specifieke lasnaad die bestand is tegen het gebruik van 
huishoudelijke producten. 

Besmetting reduceren om een 
schone omgeving te creëren

ANTI BACTERIAL EN ONDERHOUDSGEMAK

Vetrotech-oplossingen

De beglaasde beschermings-
oplossingen voor afscheidingen 
en deuren van clean rooms zijn 
speciaal ontworpen voor deze 
ruimten, en voldoen aan de strikte 
normen die daarvoor gelden 
(NF EN ISO 14644-1 van 1999). 

© Zahnklinik, Tübingen, Duitsland/Architect: E + K Architekten GmbH

© Hennie Raaymakers/St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht, Nederland

11.  Direction Générale de la santé & Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (2000). ‘Circulaire DGS/DHOS/E2 – N° 645 du 29 décembre 2000, relative à l’organisation de la lutte contre les infections 
nosocomiales dans les établissements de santé’.

12.  info nonsocomiale (n.d.). ‘Chiffres et statistiques sur les infections nosocomiale’. 
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Keuze: We bieden een breed assortiment beglaasde be-
schermingsoplossingen die voorzien in verschillende soorten 
bestendigheid (brandwerendheid, inbraakbestendigheid, 
explosiebestendigheid en/of kogelbestendigheid).

 Maatwerk: Hebt u esthetische, akoestische of thermische 
eisen? Hebt u verduistering nodig? Alle beschermingsoplos-
singen kunnen voldoen aan een of meer milieu-eisen. 

 Luisteren: Wat voor project en uitdagingen u ook hebt, onze 
technische en verkoopteams zorgen dat u de oplossing 
wordt geboden die het beste op uw behoeften aansluit.  

 Expertise: Het maatwerkkarakter van de beschermings-
oplossingen vereist dat onze teams voortdurend de besten-
digheid ervan controleren en verifiëren, terwijl ze de normen 
en vereisten naleven die door verschillende omgevingen en 
landen worden opgelegd.  

Betrouwbaarheid: Vetrotech is een dochteronderneming 
van de Saint-Gobain Group, al meer dan 350 jaar een expert 
in glasoplossingen.

BRANDWERENDHEID EN VEILIGHEID: 
BESCHERMEN VAN MENSEN EN APPARATUUR

Vetrotech is een bedrijf van de Saint-Gobain Group dat zich 
heeft gespecialiseerd in consultancy en het leveren van  
beglaasde beschermingssystemen om brand te bestrijden en 
de veiligheid van mensen en apparatuur te garanderen.

Alle beglaasde beschermingsoplossingen van Vetrotech zijn 
getest in specifieke omgevingen en met kozijnsystemen die zijn 
gemaakt van staal, hout en aluminium. Het rapport dat door een 
goedgekeurd testlaboratorium wordt uitgegeven, is het docu-
ment dat getuigt van geslaagde bestendigheidstesten van de 
beglaasde elementen (specifieke beglazing, kozijnsystemen en 
omgevingen), en vormt derhalve de autorisatie voor verkoop.

VOORDELEN VAN  
VETROTECH SAINT-GOBAIN

VETROTECH  
EXPERTISE

© Hennie Raaymakers/St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht, Nederland

© Maurice Vinken/Test Efectis Nederland B.V., Bleiswijk, Nederland
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ONEINDIGE COMBINATIES VAN OPLOSSINGEN    VOOR HET WELZIJN EN DE VEILIGHEID VAN IEDEREEN

De beglaasde elementen hebben een brandwerend-
heidsduur van 30 tot 120 minuten.

30' tot 120'

De series brandwerend glas van Vetrotech voldoen aan de verschillende 
beschermingsklassen zoals gedefinieerd in norm EN 357 voor elementen 
van brandwerend glas:

•  Klasse E, integriteit met betrekking tot vlammen, rook en hete gassen: 
PYROSWISS.

•  Klasse EW, integriteit en reductie van hittestraling: VETROFLAM, 
CONTRAFLAM LITE, CONTRAFLAM LITE STRUCTURE.

•  Klasse EI, integriteit en isolatie tegen warmtestraling: CONTRAFLAM, 
CONTRAFLAM MEGA en CONTRAFLAM STRUCTURE.

BRANDWEREND GLAS
PYROSWISS, VETROFLAM, CONTRAFLAM

BESCHERMING VAN MENSEN  
EN APPARATUUR
VETROGARD, POLYGARD

De series veiligheidsbeglazing VETROGARD en POLYGARD voor de 
bescherming van mensen en apparatuur worden alleen verkocht na 
een geslaagde test van het gehele systeem (glas, sponning en 
omgeving).

Ze voldoen aan de hoogste niveaus van bestendigheid zoals gedefinieerd 
in Europese normen (EN):

•   Inbraakbestendigheid 
Beglazingsnorm EN 356B (P6B tot P8B). 

•  Kogelbestendigheid 
Beglazingsnorm EN 1063 (BR1 tot BR7 + SG1/SG2 specifiek  
voor geweren).

•  Explosiebestendigheid 
Beglazingsnorm EN 13541 (ER1 tot ER4).

Deze beglazingsoplossingen zijn geclassificeerd als Splinters of Geen 
splinters (S of NS) voor de zijde tegenover de inslag.

Voor meer informatie over ons assortiment beglazingen 
raadpleegt u onze technische documentatie.

Toegevoegde 
veiligheid

Duurzaamheid

Comfort

Design

Geïntegreerd alarm – SECURIT ALARM
Bescherming tegen röntgenstraling 
– SUPERCONTRYX 
Bescherming tegen GSM
Bescherming tegen radar – CONTRARADAR

Dubbele of drievoudige beglazing –  
SGG CLIMAPLUS/SGG CLIMATOP
Zonneregeling – SGG COOL-LITE/SGG 
ANTELIO 

Verduisteringsregeling – CONTRAFLAM 
SCREEN 
(geïntegreerde jaloezieën)/PRIVA-LITE 
Warmte-isolatie – SGG PLANITHERM,  
SGG PLANISTAR SUN 
Geluidsisolatie – SGG STADIP SILENCE
Dynamische beglazing – SAGEGLASS

Kleurenfilm, bedrukking, glasvervormingspa-
troon, getint – SGG STADIP COLOR/ PICTURE 
IT/ SGG MASTERGLASS/ 
SGG DECORGLASS/ SGG PARSOL
Zeefdruk – SERALIT EVOLUTION
Verlijmd – CONTRAFLAM STRUCTURE LITE/
CONTRAFLAM STRUCTURE 
Beglaasde vloer – LITE-FLOOR
Extragroot formaat – CONTRAFLAM MEGA 
Extralicht – DIAMANT 
Ontspiegeld – SGG VISION LITE
Spiegel – SGG MIRALITE 
Vormgegeven beglazing, gebogen, etc. 

Vetrotech ontwikkelt specifieke beglaas-
de, brandwerende oplossingen voor clean 
rooms die voldoen aan de eisen van toepas-
selijke norm NF EN ISO 14644-1 van 1999. 

Specifieke oplossingen 
voor clean rooms
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© Hennie Raaymakers/St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht, Nederland
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