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Franciscus Vlietland is een jonge organisatie met een lange geschiedenis. 
Hoewel het in zijn huidige gedaante pas bestaat sinds de zomer van 1999, 

heeft het ziekenhuis zijn wortels in de negentiende eeuw. 
 

 
 
Het eerste ziekenhuis 

Formeel dateert het ziekenhuis van 1 juli 1999. Dan gaan het Holy 
Ziekenhuis en het Schieland Ziekenhuis op in de stichting Samenwerkende 

Schiedamse en Vlaardingse Ziekenhuizen. Het verhaal van het Franciscus 
Vlietland begint echter al in 1808. In dat jaar zet de gemeente Schiedam 

op een stuk grond aan de Singel een houten schuur neer waar zieken 
kunnen worden opgenomen. In 1839 wordt dit provisorische onderkomen 

ingeruild voor een nieuw pand aan de Laan. 

 
Een armenhuis 

Het ziekenhuis is dan nog niet het bolwerk van medische kennis en 
vernuft zoals we dat nu kennen. Het is meer een instelling voor 

armenzorg, een laatste toevluchtsoord voor zieken en gebrekkigen. 
Hoewel er op gezette tijden een dokter en een heelmeester langskomen, 

is er van een gerichte therapie meestal geen sprake. Ook de verzorging is 
naar huidige maatstaven verre van optimaal.  

 

 
 
Meer patiënten 

Rond 1900 verandert dat allemaal. Geschoolde verpleegsters doen dan 
hun intrede in het Schiedamse Gemeenteziekenhuis. De huisartsen gaan 

zich bemoeien met de behandeling van de opgenomen patiënten. 
Bovendien krijgt het ziekenhuis de beschikking over een operatiekamer, 



een aparte kinderafdeling, badkamers en een wachtruimte. Hierdoor raakt 

het ziekenhuis ook bij de wat beter gesitueerde Schiedammers in trek. 
Dat vertaalt zich in een groeiend aantal patiënten. Om die toestroom te 

kunnen opvangen wordt in de jaren '10 aan de Nassaulaan een nieuw 

gebouw met 84 bedden neergezet.  
 

 
 
In 1897 krijgt Vlaardingen ook een ziekenhuis. De nog jonge Vereniging 

voor Ziekenverpleging neemt dan een pand aan de Callenburgstraat in 
gebruik voor de verzorging en behandeling van zieken. In 1901 verhuist 

dit ziekenhuis naar een nieuw pand aan de Hofsingel. Aanvankelijk heeft 
dit ziekenhuis 20 bedden, maar dat blijkt al gauw te weinig. Na een grote 

uitbreiding in de jaren '20 telt het ziekenhuis ongeveer 70 bedden. Net als 
in Schiedam worden de patiënten er behandeld door huisartsen. Na 

verloop van tijd doen medische specialisten uit Rotterdam hun intrede in 
beide ziekenhuizen. 

 

 
 

De Nolet-stichting 
In 1928 verrijst in Schiedam nog een tweede ziekenhuis; letterlijk op een 

steenworp afstand van het Gemeenteziekenhuis. Dit ziekenhuis is 
genoemd naar de in 1913 overleden arts E.J.M. Nolet. Het heeft een 

katholieke signatuur. De verpleging is in handen van de nonnen van de 
Heilige Carolus Borromeus. Voor de medisch-specialistische zorg kan het 

nieuwe ziekenhuis rekenen op bijstand van artsen uit het Rotterdamse 
Sint Franciscus Gasthuis. De rooms-katholieken in Schiedam beschouwen 

‘het Nolet' al gauw als hun ziekenhuis. Ook katholieken uit Vlaardingen 
weten de weg erheen al gauw te vinden. 

 

Stormachtige ontwikkeling 
Na de Tweede Wereldoorlog maken medische wetenschap en technologie 

een stormachtige ontwikkeling door. Diagnostiek en behandeling gaan een 
steeds voornamere plaats innemen in het ziekenhuis. De huisartsen 

verdwijnen uit de Schiedamse en Vlaardingse ziekenhuizen. In hun plaats 



komen medisch specialisten. Het aantal patiënten, dat voor de oorlog al 

gestaag groeit, neemt nog meer toe. 
 

Ruimtegebrek 

Die ontwikkelingen stellen de ziekenhuizen voor grote problemen. Vooral 
in het Vlaardingse ziekenhuis is het ruimtegebrek nijpend. En in Schiedam 

is de situatie nauwelijks beter. Geld voor uitbreiding of vernieuwing is er 
nauwelijks, zo vlak na de oorlog. Een verbouwing of het plaatsen van een 

noodgebouw geeft wel even lucht. Maar het maakt ook de bedrijfsvoering 
ook inefficiënter. 

 

 
 
Nieuwbouw 

Die situatie duurt voort tot de jaren ‘60. Vlaardingen neemt in 1965 als 
eerste een splinternieuw ziekenhuis in gebruik aan de Holysingel, het 

gebouw geldt als een novum in de Nederlandse ziekenhuisarchitectuur. 
Vier jaar later neemt het Schiedamse Gemeenteziekenhuis eveneens zijn 

intrek in een groot nieuw pand. En ook het Nolet Ziekenhuis laat in deze 

jaren de ene uitbreiding op de andere volgen. Omstreeks 1970 tellen de 
drie ziekenhuizen 900 bedden; een aantal dat ze nooit meer zullen 

overtreffen. 
 

Samenwerking 
Tegen het einde van de jaren zestig wordt duidelijk dat de drie 

ziekenhuizen het op den duur niet op eigen kracht kunnen redden. De 
gemiddelde ligduur loopt terug en daarmee dalen de inkomsten. 

Bovendien haalt de overheid op financieel gebied de teugels strakker aan. 
Tegelijkertijd dwingen de ontwikkelingen op medisch-technologisch gebied 

telkens weer tot nieuwe investeringen. Het is dan ook geen toeval dat in 
deze periode de eerste gesprekken op gang komen over samenwerking. 

Dat resulteert in 1971 in de oprichting van de stichting Samenwerkende 
Schiedamse en Vlaardingse Ziekenhuizen. Hoewel de SSVZ lange tijd 

vooral een overlegorgaan blijft, komen er diverse gemeenschappelijke 

projecten tot stand; bijvoorbeeld op het gebied van opleiding en 
geneesmiddelenvoorziening. 

 
Fusie  

Kort na de oprichting van de SSVZ ontstaat in Schiedam het plan het 
Gemeenteziekenhuis en het Nolet Ziekenhuis samen te voegen. Het 

ministerie van Volksgezondheid wil het aantal ziekenhuisbedden fors 



verminderen. De angst is dat dit zal leiden tot sluiting van een van twee 

Schiedamse instellingen. Na langdurige en vaak moeilijke 
onderhandelingen gaan de twee ziekenhuizen in 1981 

daadwerkelijk verder onder de naam Schieland Ziekenhuis. Daarna begint 

een zo mogelijk nog moeizamer en langduriger integratieproces. Dit wordt 
pas echt afgerond na de bouw van de nieuwe vleugel in 1993.  

 
Voordat de integratie in Schiedam is voltooid ontstaat het plan voor een 

nieuwe fusie, ditmaal tussen het Schieland Ziekenhuis en het Holy 
Ziekenhuis. Eind 1991 spreken de twee ziekenhuizen af dat ze op termijn 

samen zullen gaan in een nieuw gebouw. Eind 1995 geeft de minister 
daarvoor toestemming. Voor de ziekenhuizen in Schiedam en Vlaardingen 

is dat het sein om echt werk te maken van de fusie en de nieuwbouw. Op 
1 juli 1999 gaan het Schieland Ziekenhuis en het Holy Ziekenhuis op in de 

SSVZ. Daarmee is de juridische fusie een feit. Op organisatorisch gebied 
zijn er dan al diverse dwarsverbanden tussen beide locaties; vooral op 

leidinggevend niveau. In 2001 gaan de eerste verpleegafdelingen en 
poliklinieken samen, nadat eerder al afdelingen als P&O en de 

Economische en Administratieve Dienst één zijn geworden. Een paar jaar 

later wordt de eerste paal voor het nieuwe ziekenhuis geslagen. 
 

Krachten bundelen 
Het Sint Franciscus Gasthuis te Rotterdam en het Vlietland Ziekenhuis te 

Schiedam zijn per 1 januari 2015 juridisch gefuseerd. Door deze 
combinatie is een krachtige ziekenhuisorganisatie ontstaan: Franciscus 

Gasthuis & Vlietland. 
 


