
Healing Environments  | 1 

 

<VOORKANT> 

  



Healing Environments  | 2 

 

<VOORKANT>  



Healing Environments  | 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kader van de opleiding bouwkunde heb ik onderzoek gedaan 

omtrent het onderwerp helende omgevingen. Dit onderzoek is tevens mijn 

afstudeerscriptie. Deze scriptie is tot stand gekomen met medewerking 

van het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening van de Faculteit 

Gezondheidszorg van de Hogeschool Utrecht en het Meander Medisch 

Centrum te Amersfoort. De aanleiding van deze scriptie was de 

deelneming aan het HEZO project van het kenniscentrum. Dit omvat een 

onderzoek naar het ziekenhuis van de toekomst waarbij verschillende 

facetten worden onderzocht.  

Omdat deze scriptie tevens mijn introductie in deze sector was moest ik 

mezelf eerst afvragen wat een helende omgeving exact is en uit welke 

aspecten deze bestaat. Hiertoe is eerst een literatuuronderzoek gedaan. Al 

snel werd duidelijk dat er verschillende opvattingen omtrent dit 

onderwerp bestaan waardoor ik ervoor gekozen heb voor de 

wetenschappelijke benadering, ook wel het evidence based building 

genoemd. Deze benadering heeft uiteindelijk geresulteerd in de huidige 

probleemstelling.  

Al snel tijdens het ontwerpdeel werd duidelijk hoe complex deze sector in 

elkaar zit. Omwille van de beschikbare tijd is ervoor gekozen slecht een 

gang te ontwerpen en verder uit te werken. Tijdens het 

literatuuronderzoek bleek echter dat een vleugel van een ziekenhuis 

bepalend is voor de totale structuur van het ziekenhuis. Vanwege de 

beperkte kennis van de gezondheidszorg en de beschikbare tijd voor het 

afstuderen is ervoor gekozen om enkele principes van het Meander 

Medisch Centrum over te nemen. Hierdoor bleef er voldoende tijd over om 

het bouwkundige aspect ook sterk naar voren te laten komen.  

Deze scriptie kan wellicht een interessante informatiebron zijn vanwege 

het overzicht van de verschillende aspecten van een Healing Environment. 

Daarbij is gestreefd om de informatie zoveel mogelijk wetenschappelijk te 

onderbouwen. Daarnaast worden deze aspecten vertaald in een ontwerp. 

Het spreekt echter voor zich dat er veel verschillende verschijningsvormen 

mogelijk zijn. Al zijn sommige keuzes wel bepalend voor de 

verschijningsvorm.  

Tot slot wil ik het kenniscentrum hartelijk bedanken voor de 

mogelijkheden die ik heb gekregen om tijdens mijn afstudeertraject mezelf 

te verdiepen in deze sector, enkele interessante bijeenkomsten te bezoek 

en de kennis waarvan ik gebruik heb mogen maken. Daarnaast wil ik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tevens het Meander Medisch Centrum bedanken voor de bouwkundige 

ondersteuning die ik gaandeweg het traject heb gehad. Mede door deze 

hulp is het huidige resultaat tot stand gekomen. 

 

Amersfoort, 21 mei 2010 
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Om een antwoord te geven op de hoofdvragen zoals deze in de inleiding 

geformuleerd zijn wordt deze scriptie opgedeeld in twee onderdelen te 

weten een theoretisch gedeelte waarin de verschillende aspecten op een 

rij worden gezet en een bouwkundig gedeelte. Hierin worden de 

bevindingen uit het eerste deel vertaald in een ontwerp welke verder 

uitgewerkt wordt.  

De eerste vorm van ziekenhuizen stammen uit de 4
e
 eeuw v. Chr. 

De plaats van deze complexen koos men zorgvuldig. Als onderdeel van het 

genezingsproces waren er tempels, warmwaterbaden, een bibliotheek etc. 

Er was vrijwel geen kennis omtrent gezondheidszorg aanwezig en het 

herstelproces beruste vooral op rituelen. Het waren de  Romeinen die de 

eenpersoonskamer invoerden. Daarnaast was er enig besef van de invloed 

van de omgeving op de patiënt. Zo probeerde men de galm in het gebouw 

te beperken en was er in iedere kamer daglicht aanwezig. Ook in de 

Middeleeuwen had de geneeskunde nog een sterke relatie met de kerk. De 

behandeling van patiënten bestond dan ook vooral uit bidden en er was 

nog weinig kennis aanwezig. De patiënten werden veelal geholpen in 

kloosters waarbij de patiëntenkamers uitzicht hadden op de binnentuin. 

Pas in de Renaissance was er een opkomst van de wetenschap. Hier werd 

een basis gelegd voor de latere opvattingen van Florence Nightingale. Deze 

verpleegkundige uit Engeland had een sterke visie omtrent verpleging en 

de invloed van omgevingsfactoren. De Nightingale wards hadden een 

opzet waarbij zonlicht, frisse lucht, uitzicht en de kamertemperatuur 

belangrijk waren. In de 20
e
 eeuw kreeg de zorg een institutioneel karakter. 

Onder andere door de sterke bevolkingsgroei kwamen er massale 

ziekenhuizen. Vanaf dit moment volgden de verschillende 

gebouwstructuren elkaar snel op. 

De huidige ziekenhuizen kenmerken zich veelal door een relatief 

saaie omgeving waarbij wit de hoofdkleur is. Daarnaast ligt men vaak op 

een vier of zespersoonskamer waarbij er minder aandacht is voor een 

eventuele positieve bijdrage van de gebouwde omgeving aan het 

herstelproces van de patiënt.  

Een aspect welke een belangrijke rol in een helende omgeving 

speelt is (dag)licht. Onderzoek wijst uit dat in ruimtes met veel daglicht 

minder patiënten te komen overlijden. Daarnaast is daglicht onder andere 

positief voor het ritmegevoel van de patiënt en de uitvoering van taken 

voor het personeel. Men ontkomt echter niet aan het gebruik van 

kunstlicht. Elk type kunstlicht voor- en nadelen. Daarnaast is de routing in 

een HE belangrijk om dat dit een belangrijke stressgevende factor kan zijn. 

Daarnaast is een eenvoudige en heldere structuur in het gebouw gewenst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Om de stress van patiënten reduceren kan men tevens groen, of zicht op 

groen toepassen. Dit aspect hangt samen met het aspect uitzicht van de 

patiënt. Een aandachtpunt hierbij is dat schimmels in de potgrond voor 

infecties kan zorgen en groen in onder andere de beddenhuizen in principe 

niet kan worden toegepast. In het ontwerp zal dit worden opgevangen 

door het toepassen van afgesloten groenkolommen. Naast de natuur 

wordt ook kleur gezien als een factor welke invloed heeft op de patiënt. 

Ondanks dat hard wetenschappelijk bewijs hier ontbreekt en de meningen 

verdeeld zijn, is de conclusie wel dat men bepaalde kleuren in bepaalde 

situaties moet voorkomen. Van elke kleur wordt verondersteld dat deze 

een bepaalde uitwerking op mensen heeft. Voor het ontwerp is het tevens 

van belang dat het uitzicht van de patiënt interessant is. Dit kan verschillen 

tot zicht op groen of kunst tot het zicht op een levendige plek. Belangrijk is 

wel om op te merken dat uitzicht op bijvoorbeeld een ventilatierooster of 

ingewikkelde vormen nadelige effecten heeft. Tevens dient er een duidelijk 

visueel onderscheidt gemaakt te worden tussen wanden en het plafond in 

verband met de oriëntatie. Daarnaast zijn er een aantal niet direct 

bouwkundige aspecten die wel een onderdeel zijn van een helende 

omgeving en tevens invloed kunnen hebben op een ontwerp. Dit zijn 

privacy, autonomie, zelfredzaamheid, een territorium, keuzevrijheid, 

oriëntatie, sociaal contact en veiligheid voor de patiënt. Het effect van 

deze elementen kan verhoogt worden door er in de ontwerpfase rekening 

mee te houden. 

Met deze kennis wordt vervolgens een ontwerp gemaakt van een 

ziekenhuisvleugel. Er wordt uitgegaan van een medium care afdeling. 

Belangrijke keuze in dit proces is de toepassing van slechts 

eenpersoonskamers. De reden hiervoor is dat dit een kwaliteitsverhogende 

factor voor zowel patiënt als personeel kan zijn mits de bouwkundige 

randvoorwaarden hier rekening mee houden. Als men bovendien het 

zorgproces op eenpersoonskamers afstemt wordt het rendement nog 

groter. Vervolgens wordt het ontwerpproces toegelicht met de 

bijbehorende keuzes. Tot slot wordt het uiteindelijke ontwerp en het 

concept toegelicht en uitgewerkt door middel van plattegronden, 

gevelaanzichten, doorsneden, detaillering, een bouwbesluittoetsing en 

impressies.  

De belangrijkste elementen waar het bij het ontwerp om draait is 

dat het een statige uitstraling heeft men een aantal speelse elementen 

erin. Hierdoor wordt het institutionele verbroken en vormt een 

tegenstelling met het gevelbeeld van de onderste verdiepingen. In het 

concept spelen de binnentuinen, welke tevens ter oriëntatie dienen, en de 
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groenkolommen een sleutelrol. Daarnaast speelt het sociale aspect een 

belangrijke rol waardoor men, mits gewenst, contact heeft met 

medepatiënten. Het geheel zal een heldere uitstraling hebben waarbij het 

geheel enigszins de uitstraling heeft van appartementen. De conclusie is 

dat een helende omgeving geen vaste verschijningsvorm heeft maar een 

optelsom is van verschillende elementen welke in meer of mindere maten 

terug kunnen komen in een ontwerp. De helende omgeving moet echter 

wel in de context gezien blijven worden. Functionaliteit blijft in een 

ziekenhuis immers voorop staan. 
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Een van de kenmerken van de huidige samenleving is dat mensen steeds 

meer gesteld zijn op luxe en comfort en bovendien mondiger zijn 

geworden. Zo geldt dit ook voor een verblijf in het ziekenhuis. Daarnaast is 

de tendens geweest dat men in ziekenhuizen zich vooral gericht heeft op 

de geboden zorg en het zo functioneel mogelijk behandelen van de 

patiënten. De huidige tendens is dat comfort tijdens de opname 

belangrijker wordt. Daarnaast moeten ziekenhuizen tegenwoordig hun 

bestaansrecht bewijzen door een winstgevende organisatie te zijn. Men zal 

dus de patiënten moeten aantrekken. Dit gebeurt enerzijds door te 

specialiseren in een bepaald onderdeel en anderzijds door de patiënt en 

bezoeker een positieve indruk te geven. Deze positieve indruk wordt 

bepaald door de geboden zorg, maar ook zeker door de gebouwde 

omgeving. Deze is immers een visitekaartje en kan de kwaliteit van de 

geboden zorg in een belangrijke mate ondersteunen. Daarnaast moet men 

een zo hoog mogelijke bezetting van de bedden bereiken en de 

opnameduur zo ver mogelijk beperken. 

Maar wat is nou eigenlijk de ideale omgeving voor een zo comfortabel 

mogelijk verblijf van de patiënt in een situatie die vanwege de aandoening 

stressgevend is? Om tot een oplossing te komen zijn de volgende twee 

onderzoeksvragen opgesteld die centraal staan in deze scriptie: 

 

“Op welke wijze zijn de eisen van zowel verplegend personeel als patiënt te 

vertalen in een ruimtelijk ontwerp voor een patiëntenkamer waarbij tevens 

rekening gehouden wordt met bouwkundige en ontwerpaspecten?” 

 

“Wat is de invloed van een Healing environment op het ontwerp en wat 

houdt dit begrip exact in?” 

 

Met het antwoord op deze vragen wordt beoogd om een beeld te creëren 

van de verschillende elementen die er zijn om tot een optimale omgeving 

voor zowel de patiënt als het ziekenhuispersoneel te komen waarbij er zo 

min mogelijk stressfactoren aanwezig zijn en deze te vertalen in een 

ruimtelijk ontwerp. De gedachte hierachter is dat indien het personeel 

haar werk goed kan uitvoeren dit zijn weerslag heeft op de patiënt. Zo zijn 

de verpleegkundigen de schakel tussen de geboden zorg en de patiënt en 

dus een belangrijke factor in het geheel.   

In deze scriptie zal een inventarisatie gemaakt worden van de 

verschillende aspecten welke een rol kunnen spelen bij deze helende 

omgeving als basis voor een ontwerp van een gedeelte van een medium  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

care verpleegafdeling. Voor het ontwerp van dit gedeelte zullen slechts de 

bouwkundige aspecten uitgewerkt worden. 

De hoofdvragen zullen beantwoord worden door eerst de geschiedenis van 

de helende omgeving te behandelen en te kijken op welke manier men 

hier in het verleden mee omging. Vervolgens wordt de huidige situatie in 

ziekenhuizen beschreven waarna een inventarisatie wordt gemaakt van de 

verschillende elementen die een rol kunnen spelen bij de huidige 

gedachten van de helende omgeving. Vervolgens zullen deze punten 

worden uitgewerkt in een bouwkundig deel. Deze bevat onder andere een 

technisch plan van eisen, visie, plattegronden in de verschillende 

bouwkundige fasen (Schetsontwerp, Voorlopig ontwerp en Definitief 

ontwerp), bouwbesluittoetsing, een situatietekening, aanzichten, een 

doorsnede, detaillering en een uitwerking van de kamers waarin de 

toegepaste elementen toegelicht worden. Ter inleiding zullen nu eerst de 

belangrijkste begrippen kort worden omschreven. 
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2.2 Introductie begrippen 

 

2.2.1 Healing Environment 

Een Healing Environment (HE) is een omgeving waar de patiënt zich prettig 

voelt waardoor deze omgeving zo min mogelijk stress oplevert voor de 

patiënt. Hierdoor heeft een HE een positieve invloed op het herstelproces 

en welbevinden van de patiënt en tracht men het Sick Building Syndrome 

te voorkomen welke juist een negatief effect heeft op mensen. Een HE kan 

vooral bij ziekenhuizen een belangrijke bijdrage leveren aan het 

herstelproces van de patiënt omdat deze zich veelal door het ziektebeeld 

al in een stressvolle situatie bevindt en vervolgens in een volledig nieuwe 

omgeving geplaatst wordt wat veel stress kan opleveren. Een HE probeert 

door toepassing van verschillende elementen deze stress weg te nemen 

wat een invloed heeft op de opnameduur van een patiënt. Daarnaast 

worden de elementen van een HE ook in andere (zorg)instellingen en 

kantoren toegepast voor een kwalitatief betere omgeving. Het 

verminderen van de stress voor de patiënt wordt door een combinatie van 

verschillende elementen bereikt. Deze elementen zijn licht, kleur, uitzicht, 

geluidniveau, kunst, geur, routing in het gebouw, luchtkwaliteit, 

territorium, groen en vormgeving. Op welke manier deze aspecten een 

positieve invloed hebben op het verminderen van stress voor de patiënten 

wordt per onderdeel in deze scriptie uitgewerkt. Deze uitleg geeft een idee 

van wat een HE doet, maar niet wat deze exact is. Dit komt vanwege het 

feit dat een HE een optelsom is van verschillende elementen welke op 

verschillende manieren uitgewerkt kunnen worden. Een HE heeft dus geen 

vaste verschijningsvorm. Al in de Middeleeuwen had men enig besef van 

het positieve effect van een goede omgeving op het herstelproces van 

patiënten. Het Evidence Based Building vormt de integratie van 

wetenschappelijk bewezen oplossingen in een ontwerp. Als een omgeving 

wordt bestempeld tot HE wil dit dus nog niet zeggen dat het 

veronderstelde effect ook daadwerkelijk wetenschappelijk bewezen is. 

 

2.2.2 Evidence Based Design 

Evidence Based Design (EBD) is weer een rol gaan spelen in de vormgeving 

van ziekenhuizen nadat Roger Ulrich in 1984 een onderzoek presenteerde 

omtrent dit onderwerp. Ulrich vermoedde dat de omgeving een grotere rol 

speelde bij het herstelproces van de patiënt dan tot dan toe bekend was. 

Dit onderwerp is onderbelicht geraakt in de eerste helft van de 20
e
 eeuw.  

De oorzaak hiervan was dat het zorgproces binnen ziekenhuizen op de 

eerste plaats kwam en pas hierna het gevoel van de patiënt. Bij Evidence 

Based Building is de basis dat men bij het ontwerpen van zorgfuncties 

gebruikt maakt van kennis welke zich reeds in de praktijk heeft bewezen of 

welke door de wetenschap gegenereerd is. EBD vormt dus de 

onderbouwing van een element van een HE. Hierbij is onderzocht welke 

effecten bepaalde keuzes in het ontwerpproces hebben op patiënten, 

bezoekers en personeel. Deze kennis wordt ontwikkeld door het doen van 

praktijkonderzoek. Deze resultaten dienen omgezet te worden naar 

kwantitatieve resultaten. Dit kan in de praktijk problemen geven. Immers, 

hoe zet men emoties om in meetbare resultaten? Om de invloed van de  

omgeving tijdens een onderzoek te meten, richt men zich vooral op het 

meten van stressfactoren zoals bloeddruk of hartslag
1
. Aan de hand 

daarvan worden de conclusies getrokken. Deze resultaten kunnen leiden in 

tot verschillende ontwerpen. Tegenwoordig ontkomt een architect van een 

ziekenhuis er niet meer aan om de term Healing Environment aan zijn 

ontwerp te koppelen. Dit wil echter niet zeggen dat het ook aan de 

gedachte achter het Evidence Based ontwerpen voldoet. EBD omvat het 

wetenschappelijke bewijs dat een omgeving positief bijdraagt aan het 

herstelproces en biedt uitgangspunten voor het ontwerp (afbeelding 1). 

EBD kan dus een onderdeel zijn van een Healing Environment. 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                 Afbeelding 1 

  

Het realiseren van een nieuw ziekenhuis is een complex proces waar 

enkele jaren overheen gaan. In deze periode neemt de kennis en de 

evidentie achter maatregelen toe. Hierdoor zouden de 

ziekenhuisgebouwen enkele jaren achterlopen op de bestaande kennis. 

Hier heeft men bijvoorbeeld bij de bouw van het Erasmus MC rekening 

mee gehouden
2
. Men heeft het casco gescheiden van de inrichting 

waardoor men zo laat mogelijk aan de afbouwfase begon. Hierdoor kon 

men het gebouw gemakkelijk aanpassen aan de kennis die er op dat 

moment was. 

Kortom, het Evidence Based Design kan dus een belangrijk deel zijn binnen 

de ziekenhuisbouw. Belangrijk is echter wel om op te merken dat dit 

begrip nog relatief nieuw is. Dit heeft als gevolg dat er nog relatief veel 

onderzocht moet worden. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Love, T.M., Modifications to the hospital physical environment: Effect on older adults’ 

retention of post- discharge instructions, Simon Fraser University (2004) 
2
 http://www.erasmusmc.nl/nieuwbouw/achtergrondx/he-ebd/2242059/  (26 februari 

2010) 
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2.2.3 Sick Building Syndrome  

Het Sick Building Syndrome (SBS) is een verzamelnaam voor klachten die 

ontstaan door het gebouw waarin men zich begeeft. Deze klachten zijn te 

vergelijken met stress. Daarnaast zijn enkele veel voorkomende klachten
3
: 

- Irritatie van de ogen, keel en huid 

- Hoofdpijn 

- Braakneigingen 

- Bekneld gevoel op de borst 

- Duizeligheid 

- Concentratieverlies 

Het is niet exact duidelijk waar de oorzaak ligt van deze aandoeningen en 

daarnaast heeft niet iedereen er last van. Dit kan zelfs nog van persoon tot 

persoon verschillen op dezelfde afdeling. De oorzaak van het probleem ligt 

dus ook voor een deel op het psychologische vlak. Deze SBS- klachten 

kunnen door een aantal factoren worden veroorzaakt zoals onvoldoende 

ventilatie, temperatuur, bacteriën en schimmels en luchtvochtigheid. Niet 

voor alle elementen is bewijs gevonden dat deze daadwerkelijk een 

negatief effect op personen zouden hebben. Opvallend is dat een gebouw 

die voor de ventilatie gebruik maakt van natuurlijke toevoer, mechanische 

afvoer minder SBS gevallen kent dan gebouwen waar men gebruik maakt 

van mechanische toevoer- mechanische afvoer. Uit metingen blijkt echter 

dat de luchtkwaliteit hetzelfde is
4
. Daarnaast heeft ook de mate van 

ventileren invloed op de klachten. Als men minder dan 10 L/s/p ventileert 

dan nemen de hoeveelheid klachten toe. Echter, meer ventileren betekend 

wel een verdunning van de verontreinigde stof, dit verhoogt ook de 

concentratie schadelijke stoffen waaraan men blootstaat die de ruimte in 

worden geblazen door het ventilatiesysteem. Meer onderzoek is vereist. 

Daarnaast ontdekte men ook dat er meer klachten kwamen wanneer de 

luchttemperatuur boven de 23
o
C kwam. Deze aspecten waren echter niet 

de oorzaak van de klachten, maar speelde er wel een rol bij. Uit een 

onderzoek (Marmot e.a., 2006) bleek echter dat kantoormedewerkers die 

zelf hun omgeving konden beïnvloeden minder last hadden van het SBS. 

Dit is een opvallende conclusie. Het probleem is dus nog niet met een 

aantal concrete maatregelen op te lossen. Er kunnen echter wel 

maatregelen getroffen worden om de kans op het SBS af te laten nemen 

door bijvoorbeeld de installaties voor ventilatie regelmatig te laten 

controleren en schoon te laten maken. Daarnaast kan men voorzieningen 

treffen zodat patiënten hun eigen omgeving kunnen beïnvloeden. Deze 

controle over de omgeving voorkomt stress en heeft een positief effect op 

de klachten welke veroorzaakt worden door het SBS. 

  

                                                 
3
 http://arbo.blog.nl/thema-gezondheid/2007/03/26/sick-building-syndroom-

werkstress#more-108 (1 maart 2010) 
4
 Burge, P.S., Sick Building Syndrome. Occup Environ Med (2004); 61(2):185–190 
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Het primaire doel van ziekenhuizen is door de eeuwen heen hetzelfde 

geweest: behandeling of genezing van de patiënt. Daarbij waren de 

omstandigheden waaronder dit gebeurde altijd al belangrijk. Naast het 

primaire doel van genezen, waren ook het welbevinden van de patient 

en levendigheid onderdeel van het herstelproces. In de geschiedenis van 

de gezondheidszorg speelde daarnaast religie en het sociale aspect 

tevens een rol. Daarnaast heeft men er altijd naar gestreefd om een 

gastvrije en beschermende omgeving te bieden. Bij de eerste vorm van 

gezondheidszorg, de Askleipia maakte men al gebruik van de omgeving. 

In de loop van de tijd ontwikkelde men nieuwe methodes en had men 

meer wetenschappelijke kennis verkregen. Tevens ontwikkelde men ook 

steeds meer luxe. En deze ontwikkeling gaat nu nog steeds door. 

Tegenwoordig staan er zeer veel geavanceerde technieken tot onze 

beschikking in geavanceerde gebouwen waarbij technologie op de 

voorgrond aanwezig is. Het menselijke aspect blijft hierbij tot nu toe 

echter achter, maar het doel van de gezondheidszorg is onveranderd: Het 

genezen van mensen, en daarbij comfort bieden in een goede en 

vertrouwde kwalitatief goede omgeving. 

 

3.1 Asklepieia 

De eerste vorm van ‘ziekenhuizen’ in Europa stammen uit de 4
e
 eeuw v. 

Chr. Deze ziekenhuizenhuizen hadden een zeer sterke relatie met religie. 

Het woord Asklepieion stamt af van Asklepios, welke volgens de Griekse 

mythologie de zoon was van Apollo. Een van de  eerste ziekenhuis van 

Europa, het Asklepieion van Pergamon, is gevonden in het huidige Turkije 

bij de plaats Bergama (Afbeelding 2). Onderzoek naar deze vorm van 

ziekenhuizen leerde dat men de plaats van het ziekenhuis secuur uitzocht. 

 

 
      Afbeelding 2 Asklepieion van Pergamon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze ziekenhuizen zijn vooral gelegen op heuvels, in de nabijheid van een 

bron met zuiver water, een thermale bron, beschermde vallei of dicht bij 

zee
5
. Dit geldt ook voor het Asklepieion van Pergamon. Deze is gelegen in 

een beschermende vallei waar tevens thermale bronnen aanwezig waren. 

Hier is op een zodanige wijze gebruik van gemaakt dat er sprake is van een 

vorm van een ‘healing environment’. Deze thermale bronnen werden 

gebruikt voor het vullen van baden. Onderdelen van  het Asklepieion o.a. 

waren tempels, een theater, bibliotheek en een school voor de 

geneeskunde. Daarnaast waren er zalen waar men in kon slapen. Ook voor 

de locatie van het Asklepieion van Pergamon had men gekeken naar een 

optimale benutting van de plaats, klimaat, natuurlijke bronnen en 

architectonische vormgeving. Dit laatste kwam terug in de afmetingen van 

ruimten en de gedetailleerde architectuur en leverde een bijdrage aan het 

herstelproces
6
. Tevens waren er stenen decoraties. De gebouwen en de 

ruimtes hiertussen waren ook afgestemd op het doel.  
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         Afbeelding 3 

 

De tempel (het Telesphoreion), een onderdeel van het herstelproces, was 

slechts bereikbaar door een gang van ruim 80 meter lang (Afbeelding 3). 

Deze tempel verschilde van andere Griekse en Romeinse tempels omdat 

deze rond van vorm was. Op de bovenste verdiepingen bevonden zich 

terrassen, zonnebaden en een standbeeld van Asklepios. Ook van deze 

aspecten werd verondersteld dat ze een helende werking hadden. 

                                                 
5
 Cicco Di, S. Well being in hospitals: Design-aids for functionally environmentally- sound 

therapeutic buildings (2004) Eindhoven 
6
 Pomerantz, H. Tijdschrift voor Psychiatrie (1977); 3(19): 187-196 

 

3.  G E S C H I E D E N I S        



Healing Environments  | 11 

 

De Romeinen hadden tevens een gezondheidszorgconcept, waar het een 

valetudinarium heette. Dit waren militaire ziekenhuizen welke verbuiten 

de stad stonden maar wel binnen de omliggende muren. Waar de Grieken 

slaapzalen hadden, maakten de Romeinen gebruik van 

eenpersoonskamers
5
. Tussen een cluster van twee kamers was een ruimte 

opgenomen welke als functie had om galm te voorkomen, en tevens een 

mogelijkheid bood om daglicht in de gangen te krijgen (Afbeelding 4). 

Bovendien waren de stenen vloeren voorzien van een ‘riolering’. In de 

gang waren er mogelijk keukens gesitueerd met haarden. Tevens 

bevonden zich haarden nabij de patiëntenkamers voor warmte. De 

voorzieningen in het valetudinarium waren beter dan de levensstandaard 

in die tijd
5
. 

  

 
                                                                                                   Afbeelding 4 

 

3.2 Middeleeuwen (500-1500 Na Chr.) 

In de Middeleeuwen was er nog altijd een sterke relatie tussen de 

christelijke kerk en de gezondheidszorg. Zo werden de zieken verzorgd 

door de nonnen en monniken. Daarnaast was er altijd nog weinig bekend 

over ziekten en aandoeningen. De genezing bestond meestal uit het 

toepassen van tradities en speelde religie en rol. Door middel van rituelen, 

gebed en meditatie trachtte men de patiënt te laten genezen
7
. Als 

hulpmiddel om contact met God te maken hadden de kloosters een 

centrale binnentuin (Afbeelding 5) waar de patiënten zicht op hadden
8
. 

Deze tuinen stralen tevens rust en stilte uit wat als belangrijk ervaren 

werd. Alle patiënten van een klooster lagen veelal in een grote ruimte, wat 

ook wel een open ward
5 

wordt genoemd. De afscheiding tussen de 

verschillende bedden werd gerealiseerd door stenen wanden. Later in de 

18
e
 eeuw is hierop een variant gekomen, de cross ward. Dit was tweemaal 

de opzet van een open ward. In het midden van deze opstelling  
 

 

                                                 
7
 Berg Van den, A.E., Health impacts of healing environments: a review of evidence for 

benefits of nature, daylight, fresh air, and quit in healthcare settings (2005), Groningen 
8
 Bloember, F.C. e.a., Healing environments in radiotherapy: recommendations regarding 

healing environments for cancer patients (2009) Wageningen 

 

 
                                                                                                         Afbeelding 5 

 

stond het altaar. De ramen in deze ruimtes dienden een aantal doelen: 

ventilatie, lichttoetreding maar ook het uitzicht naar de tuin.  

Aan het eind van de Middeleeuwen kwam er een aanpassing op het 

zorgconcept. Zo konden mensen hun woningen inruilen tegen steun en 

huisvesting van de kerk. Daarnaast werden ‘particuliere’ ziekenhuizen 

opgericht om aan een vraag van de welgestelde bevolking te voldoen. Deze 

lagen ook in de grote zalen, samen met de armere bevolking wat in de 

ogen van de welgestelde bevolking ongewenst werd. 

 

3.3 Renaissance (1400-1530 Na Chr.) 

De kenmerken van de Renaissance waren dat de mens zelfbewuster werd, 

en dat het individu belangrijker werd. Daarnaast ging men zich steeds 

meer met wetenschap bezighouden en speelde religie hierin een 

ondergeschikte rol. Doordat men zich meer met wetenschap bezig ging 

houden betekende dit een verbetering omtrent de zorg maar ook voor 

gebouwen. Voor de Renaissance werden patiënten met de meest 

uiteenlopende aandoeningen willekeurig in het ziekenhuis behandeld. 

Maar tijdens de Renaissance kreeg de zorgverlening een andere opzet. Zo 

ontving het ziekenhuis mensen die doorverwezen werden door andere 

instellingen. Deze opzet is ontstaan in Frankrijk er werd al snel 

overgenomen in andere landen binnen het huidige Europa. In deze 

ziekenhuizen werden veel verschillende aandoeningen behandeld 

waardoor deze ziekenhuizen een grote omvang kregen tot in sommige 

gevallen een capaciteit voor 4000 patiënten. Hierdoor was men 

genoodzaakt het proces nog beter te organiseren. Zo werd er onderscheid 

gemaakt tussen patiëntenkamers voor mannen en vrouwen en kwamen er 

aparte afdelingen voor ongeneeslijk zieke patiënten. Deze ontwikkelingen 

hadden ook invloed op de gebouwen waarin de ziekenhuizen gevestigd 

waren waardoor er aparte afdelingen ontstonden. Er werd vaak gebruik 

gemaakt van een vaste indeling van functies. Zo was de begane grond 

bestemd voor kantoren en ondersteunende functies zoals opslagruimtes, 

mortuarium, apotheek en de keuken voor het ziekenhuis
5
. De verdiepingen 

hierboven waren bestemd voor de patiëntenkamers waarbij de bovenste 

verdieping bestemd was voor betalende patiënten, dus de welgestelde 

personen. Op de bovenste verdieping was immers meer rust en privacy. De 



Healing Environments  | 12 

 

verbetering en de schaalvergroting van de gebouwen vereiste echter ook 

betere voorzieningen omwille van daglicht en ventilatie. Hiertoe zijn 

verschillende systemen gebruikt zoals luchtroosters boven deuren en 

ramen en ventilatiekanalen via het plafond. Deze systemen voldeden 

echter niet. Wel deed zich een bijkomend probleem voor en dat waren 

infecties. Deze werden veroorzaakt doordat ongedierte door de ventilatie 

openingen moeiteloos naar binnen konden komen. 

Later kreeg men te maken met besmettelijke ziektes die tot een 

tekort aan ruimte leidde. Als noodoplossing koos men ervoor om de 

patiënten op te nemen in noodgebouwen zoals schuren. Opmerkelijk was 

dat deze patiënten geregeld sneller genazen dan patiënten in de 

ziekenhuizen. Bovendien lag het sterftecijfer in de hospitalen vele malen 

hoger. Hierdoor begon men zich bewuster te worden van de effecten van 

omgevingsfactoren en ventilatie.  Naast het gebruik van schuren bouwde 

men ook barakken van hout. Deze waren tevens simpel aan te passen op 

de vraag waardoor deze populair werden. Deze flexibiliteit wilde men ook 

in de reguliere ziekenhuizen toepassen. 

 

3.4 Paviljoenziekenhuizen 

Het paviljoenziekenhuis is in de 18
e
 eeuw in Frankrijk ontwikkeld en heeft 

sterke overeenkomsten met de barakziekenhuizen. Pas in de 19
e
 eeuw 

werd deze opzet de standaard. De paviljoenziekenhuizen zijn ontstaan 

doordat de noodbarakken enkele goede elementen bevatten. Een daarvan 

is het aspect daglicht. Door de geringe diepte van de verschillende units 

waren deze helder. Daarnaast werden de verschillende units dermate ver 

uit elkaar gebouwd dat deze elkaar niet het zonlicht ontnamen. Daarbij 

speelde ook de oriëntatie een rol. Een groot voordeel van deze opzet was 

dat het besmettingsgevaar gereduceerd wordt. 

Deze paviljoenziekenhuizen waren tevens duurzamer dan de barakken 

indien er gebruik gemaakt werd van stenen wanden
5
. Deze wanden 

werden uitgevoerd met een luchtspouw tussen het binnen- en buitenblad.  

Het Herbert Military Hospital was het eerste grootschalige (650 bedden) 

paviljoenziekenhuis in Engeland (afbeelding 6). Het hoofdgebouw bij de 

entree bevatte kantoren, een bibliotheek en een kapel. In de overige 

gebouwen waren de verpleegkamers voor de patiënten te vinden. De 

verschillende paviljoenen werden verbonden middels een langs gang. Dit 

model wordt tevens het ‘Nightingale ward’ genoemd en is een voorganger 

van het principe van paviljoenziekenhuizen. Florence Nightingale was een 

verpleegkundige welke zich onder andere bezighield met het vormgeven 

van zorgcomplexen. Daarbij had ze een uitgesproken visie wat betreft 

zonlicht, frisse lucht, uitzicht en de kamertemperatuur. Deze elementen 

komen terug in haar boek Notes on Hospitals en Notes on Nursing (1859). 

De architect van dit complex is Captain Douglas Galton, die de neef was 

van Nightingale
9
. Het nadeel is dat dit concept om veel ruimte vraagt welke 

binnen een stad niet aanwezig is. Hierdoor werden de ziekenhuizen 

geregeld aan de rand van de stad gebouwd. 

 

 

                                                 
9
 http://www.royalherbert.co.uk/history.php (24 februari 2010) 
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3.5  20
e
 eeuw 

Doordat er steeds meer kennis is omtrent aandoeningen, infecties en 

hygiëne kreeg de zorg een  soberder en een institutioneler karakter. Dit 

wordt tevens veroorzaakt door het gebruik van nieuwe materialen zoals 

staal en gewapend beton. Dit wordt meer toegepast en komt duidelijk naar 

voren in de architectuur.  

Vanwege een sterke groei van de bevolking werd de vraag naar 

ziekenhuizen in de stad groter. Gevolg hiervan was dat er een andere 

opzet van ziekenhuizen ontworpen moest worden om te kunnen bouwen 

in de stedelijke omgeving waar ruimte schaars is. Daarnaast moesten alle 

zorgfuncties van het ziekenhuis in een pand gehuisvest worden. Dit 

resulteerde in een T- structuur waarbij enkele functies geclusterd werden 

voor het hoofdgebouw (afbeelding 7). Vanwege de groei van de bevolking 

was het tevens gewenst dat deze ontwerpen gemakkelijk uit te breiden 

waren en raakte het aspect flexibiliteit onderbelicht. Omdat er tevens 

sprake was van een constante kwaliteitsverbetering op het gebied van de 

zorg en technologie en sociale vooruitgang
5
  en de gebouwen niet flexibel 

genoeg om deze aspecten er allemaal in te verwerken en ging men opzoek 

naar nieuwe bouwvolumes.  

In de 20
e
 eeuw zijn de ziekenhuizen meer en meer aangepast aan 

een efficiënte bedrijfsvoering en is het menselijke aspect achter 

gebleven
10

. De tendens is nu echter dat er meer vanuit het perspectief van 

de patiënt gekeken wordt en naar aspecten wordt gekeken welke het 

verblijf in het ziekenhuis zo plezierig mogelijk kunnen maken. Dit is tevens 

van belang omdat ziekenhuizen tegenwoordig hun bestaansrecht moeten 

‘verdienen’. Het is de bedoeling dat ziekenhuizen commerciële organisaties 

worden waardoor men zich in de markt moeten onderscheiden. Daarnaast 

zal er in de toekomst een ontwikkeling plaatsvinden waarbij enkele 

ziekenhuizen hightech instellingen zullen worden met een bepaald 

specialisme. Een voorbeeld hiervan is het St. Antonius ziekenhuis in 

Nieuwegein die zich meer zal gaan specialiseren in long- en hartchirurgie 

en andere functies wil afstoten. Daarnaast zullen er ziekenhuizen zijn met 

voorzieningen voor specialistische onderdelen, maar wordt er niet de 

klinische topzorg geboden zoals in de gespecialiseerde ziekenhuizen
10

. Wel 

                                                 
10

 Devriese, N.J., Voordt, van der D.J.M., Belderok, M.J., Van ziekenhuis naar beterhuis, ZM 

Magazine (2002) 18, juli/ augustus: 8-12 
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wordt hier onderzoek gedaan, diagnoses gesteld en tevens dient deze ter 

ondersteuning van voorzieningen op wijkniveau. Deze trend is reeds 

ingezet. De verschillende bouwvolumes in de 20
e
 eeuw worden op deze 

pagina gevisualiseerd. 

 

  

1 9 
e
  E E U W 
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Het spreekt voor zich dat voor de meeste patiënten een bezoek aan het 

ziekenhuis een stressgevende situatie is. Als men eenmaal de auto 

geparkeerd heeft is het vaak even kijken waar zich de hoofdentree bevindt. 

Vervolgens komt men in een enorme centrale hal waar het zoeken is naar 

de juiste afdeling waar men een afspraak heeft. Op weg naar de 

spreekkamer heeft men het idee steeds verder in het doolhof te komen. 

Het blijk dat de huidige routing van ziekenhuisgebouwen  een belangrijke 

stressverhogende factor is welke door maatregelen te beperken is. Helaas 

is het in veel ziekenhuizen nog zoeken naar de juiste afdeling. Het belang 

van een heldere routing werkt door tot op afdelingsniveau. Als men 

eenmaal op een afdeling is staat men aan het begin van een lange 

eentonige gang waarbij men aan twee zijden kamers heeft afgewisseld met 

een zusterpost en opslagruimtes. De ononderbroken wanden geven tevens 

een massaal uiterlijk waarbij elke gang hetzelfde eruit ziet. Daarbij komt 

ook het eentonige kleurgebruik nog eens bij. De bezoeker wordt niet als 

het ware nieuwsgierig gemaakt naar het gebouw. Daarentegen zijn de 

meeste ziekenhuisgebouwen wel functioneel en goed aangepast op de 

zorgprocessen die plaatsvinden in de ruimtes. In de loop van de tijd zijn er 

echter veranderingen gekomen in het doen en denken in de zorg. De 

nieuwe ziekenhuisgebouwen moeten hier op inspelen en zorgen dat een 

eventuele verandering in de toekomst gemakkelijk te realiseren is. 

In onderstaande afbeeldingen zijn verpleegkamers te zien zoals 

men deze tegenwoordig veel tegenkomt. Op de rechter afbeelding is het 

uitzicht van een patiënt in beeld gebracht. Een uitgangspunt van deze 

opzet is dat men gebruik maakt van vooral vier of zes persoonskamers. 

Daarnaast heeft men op de afdeling ook enkele een of twee 

persoonskamers. Als men naar de daglichttoetreding kijkt valt op dat men 

veelal gebruik maakt van grote puien welke doorlopen over de gehele 

breedte van de gevel. De hoogte varieert maar wordt begrensd door een 

verlaagd plafond welke meestal op een hoogte van …..mm wordt 

gehouden. Vanwege het feit dat er gebruik wordt gemaakt van vier of zes 

persoonskamers waarbij de bedden vanaf het raam toe worden opgesteld 

zijn de zalen veelal …….m diep. Dit heeft als gevolg dat de bedden aan de 

gangzijde vrij weinig gebruik maken van het daglicht. Er is echter bewezen 

dat daglicht een belangrijk effect kan hebben op het herstelproces van de 

patiënt. Doordat de ramen veelal hoog geplaatst zijn is er geen of weinig 

zicht op het maaiveld voor de bedden aan het raam. Het uitzicht verschilt 

wel van eentonige bebouwing of groen tot een drukke weg. Dit is uiteraard 

sterk afhankelijk van de plaats waar het ziekenhuis staat. Daarnaast is het 

uitzicht van deze achterste bedden eentonig. Voor deze patiënten wordt 

de kwaliteit van het uitzicht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bepaald door de zichtruimte voor en boven het bed en biedt veelal uitzicht 

op eentonige witte wanden waarbij de overgang tussen plafond en wand 

slecht te zien is, of kijkt men tegen een luchtrooster in het plafond.  
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Daarnaast is er weinig tot geen groen in de vorm van planten  te vinden in 

een ziekenhuis. Het enige groen dat men vind op patiëntenkamers zijn de 

bloemen die de patiënt van familieleden heeft gekregen. En op sommige 

afdelingen is ook dat niet toegestaan. De reden hiervoor is dat dit tot 

infecties kan leiden vanwege eventuele schimmels die in potgrond kunnen 

zitten. Het ontbreken van groen heeft als gevolg dat veel ziekenhuizen er 

institutioneel uitzien want op zijn beurt weer stress bij de patiënt oplevert. 

Ook met het toepassen van groen van in wachtruimtes is men zeer 

terughoudend vanwege de nadelen. De gezondheid van patiënten mag 

immers geen enkel risico lopen.  

Dit institutionele karakter wordt versterkt doordat de kleur wit 

veelvuldig toegepast wordt. Ondanks dat wit voor hygiëne staat zorgt dit 

ook voor een institutionele en saaie uitstraling van het geheel. Dat men 

vooral wit toepast komt voort uit de periode dat het gebouw vooral op de 

zorgprocessen worden afgestemd en dat er minder gekeken werd naar de 

wensen van de patiënt.  

Deze omschrijving geeft weer dat er in het verleden veel is gekeken 

naar het functionele van een gebouw en dat er wat minder naar de 

wensen van de patiënt gekeken is. “wilt de patiënt nou dat ik hem of haar 

beter maak, of wilt de patiënt een leuke tijd?” is een veel gehoorde 

uitspraak. Maar als de onderzoeken uitwijzen dat de omgeving van de 

patiënt een positieve invloed kan hebben  op het herstelproces van de 

patiënt, dan zullen deze aspecten wellicht toegepast moeten worden in 

een nieuw te bouwen ziekenhuis.  

  

4. H U I D I G E   S I T U A T I E        
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In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten behandeld en 

toegelicht welke belangrijk zijn voor het bouwkundige ontwerp en 

onderdeel kunnen zijn van een helende omgeving. Er zal worden 

ingegaan op de aspecten licht, routing, groen, kleurgebruik, uitzicht, 

kunst, geluid, geur en luchtkwaliteit. Deze onderdelen zullen de basis 

vormen bij het te maken ontwerp van een ziekenhuisgang. 

 

5.1 Licht 

Het aspect licht is essentieel binnen een gebouw. Hierdoor zijn er in het 

bouwbesluit minimale eisen gesteld als het gaat om daglichttoetreding en 

worden er tevens eisen gesteld in de NEN 2057 en het Arbo besluit. Licht 

heeft invloed op verschillende factoren. Veelal wordt er gebruik gemaakt 

van een combinatie van dag- en kunstlicht waarbij daglicht de voorkeur 

heeft. Gesteld wordt dat licht het herstelproces op vier manieren 

beïnvloed (Joseph 2006): 

• Het verbetert de uitvoering van taken. Als het personeel in een 

omgeving werkt met een lichtsterkte van 1500 lux dan worden er 

minder fouten door het personeel gemaakt (Ulrich 2004).  

• Licht heeft invloed op de biologische klok, tijdsbesef van de 

patiënten. 

• Licht heeft een positieve invloed op de mentale gezondheid (Walch 

e.a. 2005). Een tekort aan daglicht zou kunnen lijden tot het Sick 

Building Syndrome.  

• Fysiologische invloed (o.a. hormoonproductie) 

Dat het binnentreden van daglicht belangrijk is bewijst een onderzoek in 

Alaska. Het resultaat hiervan liet zien dat maar liefst 58% van de 

medicatiefouten plaatsvonden in het eerste kwart van het jaar wanneer de 

dagen het kortst waren
11

. Licht heeft dus een positief effect op de mens. 

 

5.1.1 Daglicht 

Daglicht heeft dus de voorkeur als het gaat om verlichting in gebouwen. 

Dit omdat daglicht een flink aantal positieve eigenschappen bevat. Zo is 

daglicht goed voor de productiviteit en is daglicht het uitgangspunt van 

een aangenaam binnenklimaat. Onderzoek heeft reeds uitgewezen dat 

daglicht een belangrijke rol speelt. De opnameduur bij een heldere kamer  

 

                                                 
11

 Zimring, C., Rashid, M., 2008, A Review of the Empirical Literature on the Relationships 

Between Indoor Environment and Stress in Health Care and Office Settings: Problems and 

Prospects of Sharing Evidence, Environment and Behavior (2008) 40: 151-190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

was maar liefst 15% korter
12

. In het onderzoek was een duidelijk verschil te 

zien tussen een heldere en een donkere kamer. In de lichte ruimten 

overleed 7,7% van de patiënten terwijl in de donkere kamer 13,2% 

overleed.  

Een voordeel van daglicht is dat de invalshoek en het soort licht 

wat binnenvalt afhankelijk is van het seizoen. Dit geeft tijdsbesef voor de 

patiënt en voorkomt het gevoel dat deze compleet afgezonderd van de 

buitenwereld leeft. Dit geldt tevens voor het dag- en nachtritme wat 

belangrijk is binnen het Healing Environment aspect. Dit ritme heeft op zijn 

beurt weer invloed op processen binnen het lichaam welke belangrijk zijn 

voor het herstellen van een patiënt. Van dit ritme is echter pas sprake 

wanneer er een verlichtingsterkte van minstens 1000 lux in het oog valt
13

. 

Bij een ontwerp is dit dus een essentieel aspect. 

Daarnaast heeft daglicht het kenmerk dat deze een volledig 

spectrum heeft en niet flikkert maar constant ‘vloeit’
14

. Ondanks dat er 

voldoende daglicht in de kamer dient te komen, mag er echter geen sprake 

zijn van direct zonlicht of verblinding door fel zonlicht. Bij het laatste punt 

gaat het ook om reflecties op lichte oppervlakten. Daarnaast kunnen er 

zich ook andere situaties voordoen waarbij verblinding kan optreden of 

nadelig zijn voor slechtzienden. Zo kan er bij de toepassing van een atrium 

door verschillen in de verlichtingssterkte van ruimtes verblinding optreden 

wanneer een deel van een ruimte wel door de zon verlicht worden en een 

ander deel niet. De vuistregel is dat het luminantieverschil tussen twee 

verschillende ruimtes niet groter mag zijn dan 1:3. De 

luminantieverschillen binnen een ruimte mogen niet groter zijn dan 1:10
13

. 

Hierdoor wordt verblinding voorkomen. Belangrijk is om op te merken dat 

deze verblinding tevens voor kan komen bij het gebruik van kunstlicht.  

Als men gebruik maakt van ramen aan een zijde van de kamer is de 

diepte waarbinnen het daglicht effectief is te bepalen volgens 

onderstaande afbeelding. Om optimaal te profiteren van de gunstige 

eigenschappen van daglicht zou hier rekening mee gehouden kunnen 

worden in de ontwerpfase van een kamer (afbeelding 10). 
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14
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5.1.2 Kunstlicht 

Zoals in afbeelding 10 te zien is, is bij een bepaalde afstand vanaf het raam 

niet voldoende daglicht aanwezig voor de werkzaamheden. Hiertoe zal 

men voor op de dag voor verlichting moeten zorgen door middel van 

kunstlicht. Er moet getracht worden om overdag zoveel mogelijk gebruik te 

maken van daglicht omdat patiënten dit verkiezen boven kunstlicht. Toch 

zal men niet eraan ontkomen om gebruik te maken van kunstlicht. Het is 

echter belangrijk het aspect kunstlicht niet te onderschatten vanwege de 

effecten die het kan hebben op patiënten. Onvoldoende verlichting staat 

bijvoorbeeld op plaats drie als het gaat om oorzaken van vallen
13

. 

Daarnaast heeft licht invloed op de uitstraling van een ruimte (Afbeelding 

11 en 12). Onderstaande afbeelding toont het verschil in uitstraling van de 

kamer onder invloed van kunstlicht met een hogere en lagere temperatuur 

van het licht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Afbeelding 11                                                            Afbeelding 12 

 

Flikkerend en TL- licht kunnen een negatief effect hebben op het 

welbevinden van de patiënt (Küller en Laike, 1998). Zo kan flikkeringen van 

het licht hoofdpijn veroorzaken. Bij de keuze voor de verlichting moet men 

kijken naar de lichtsterkte, flikkeringen en de lichtkleur. Verondersteld 

wordt dat dit laatste te maken heeft met het lichtspectrum. In het zonlicht 

is het gehele spectrum aanwezig. Voor kunstmatige verlichting moet men 

kijken welk onderdeel daarvan het gunstige effect bereikt van zonlicht. Er 

is eerder onderzoek geweest naar de invloed van de lichtkleur (Knez, 

1995). Bij het experiment waren de luminantie en de kleurtemperatuur de 

variabelen. Deze kleurtemperatuur betrof in het experiment 3000K voor 

het ‘warme’ witte licht en 4000K voor het ‘koele’ witte licht. Het resultaat 

hiervan betrof dat …… 

 

De kleurtemperatuur kan gebruikt worden om een huiselijke sfeer in de 

ruimte te creëren. Op deze wijze kan de verlichting naast een positieve 

werking op de veiligheid een rol spelen in het comfort voor de patiënt. 

Bovendien kan verlichting gekoppeld worden aan de autonomie van een 

patiënt zodat het beter in het Healing Environment idee past. Voor het 

comfort is warm en indirect licht het gunstigste voor de patiënt. Aan deze 

keuze moet echter wel aandacht besteedt worden. Aan het hierboven 

genoemde onderzoek van Knez werd tevens de conclusie ontleend dat een 

combinatie van een type lamp met een bepaalde lichtsterkte nadelig 

kunnen zijn (Veitch, 1997). 

Het spreekt voor zich dat een goed verlichte ruimte ook invloed 

heeft op de veiligheid omdat de verpleegkundigen hun werk beter kunnen 

uitvoeren. Zo worden er minder fouten gemaakt wanneer er helder wit 

licht toegepast wordt. Voor de algemene verlichting op een 

verpleegafdeling wordt veelal gebruik gemaakt van warm wit licht met een 

verlichtingsterkte van 100 lux. 

 

5.1.3 Concreet voor het ontwerp 

Als het gaat om het aspect licht moeten de voorwaarden die gesteld 

worden in het kader van een Healing Environment worden vertaald naar 

bouwkundige elementen. Op gebouwniveau zal de oriëntatie van de 

kamers bepaald moeten worden. Afhankelijk van de functionele structuur 

van het ziekenhuis kan er gekeken worden naar de oriëntatie van de 

patiëntenkamer per patiëntengroep. Dit omdat uit onderzoek blijkt dat de 

opnametijd niet van iedere patiëntengroep wordt verkort onder invloed 

van zonlicht
15

. Daarnaast moet men op kamerniveau vaststellen wat de 

oppervlakte van het glas wordt. Hierbij dient niet alleen rekening te 

worden gehouden met invallend licht, maar ook met aspecten zoals 

passieve zonne- energie. In relatie met afbeelding 10 kan er wellicht 

gekeken worden wat de ideale afmetingen zijn voor de patiëntenkamer. 

Daarnaast spelen ook de wand- en vloerafwerkingen een rol. Belangrijk is 

dat er geen verblinding mag ontstaan. Hiertoe zullen er maatregelen 

getroffen moeten worden voor de zoninval.  

 

5.1.4 Referentiebeelden 

In de afbeeldingen op de volgende pagina zijn een aantal interessante 

toepassingen van licht te zien. Zo wordt er in afbeelding 13 een atrium 

toegepast welke ervoor zorgt dat er midden in het kantoorpand zonlicht 

aanwezig is. Bovendien zorgt het zonlicht voor een schaduwspel op de 

vloer. Wellicht kan dit effect gebruikt worden in een ziekenhuis gang welke 

hierdoor levendiger en natuurlijker wordt. In afbeelding 14 wordt het 
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aspect licht op een andere bijzonder manier toegepast. Dit project van de 

architect Ando heet dan ook niet voor niets Church of light en illustreert op 

een fraaie manier hoe licht in de architectuur geïntegreerd kan worden. 
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5.2 Routing 

Om tot een goede routing voor een ziekenhuis te komen moet men kennis 

hebben van zorgprocessen die plaatsvinden binnen een ziekenhuis. De 

routing heeft een grote invloed op het uiteindelijke functioneren van het 

gehele ziekenhuis. Omdat er zeer veel processen tegelijkertijd spelen 

omvat dit een zeer grote opgave om deze allemaal in beeld te brengen.  

Wat men reeds ziet bij nieuwbouwplannen is dat men binnen een 

ziekenhuis voor de bezoekers en het personeel een aparte routing creëert. 

Routes voor het personeel dienen voor bevoorrading, het verplaatsen van 

patiënten van en naar onderzoek- en operatiekamers etc. Zeker indien er 

gebruik gemaakt wordt van eenpersoonskamers is dit een belangrijk 

onderdeel. Bij gebruik van eenpersoonskamers worden veelal de 

bezoektijden verruimt. Het gevolg hiervan is dat bezoek meer gespreid 

over de dag komt waardoor de bezoekers veel meer met de 

organisatorische aspecten van het ziekenhuis worden geconfronteerd. 

Daarnaast streven ziekenhuizen er steeds meer naar om verschillende 

randfuncties in hun gebouwen te integreren zoals commerciële 

winkelruimtes welke bevoorraad moeten worden. Dit zijn allemaal 

argumenten voor de toepassing van een gescheiden gangen. Deze 

scheiding heeft dan een kwaliteitsverhogend effect en de organisatorische 

onderdelen binnen een ziekenhuis blijven op deze wijze zo veel mogelijk 

buiten beeld. 

Daarnaast kan men er ook voor kiezen om, afhankelijk van de 

structuur van het ziekenhuis, de verschillende onderdelen zoals de 

poliklinieken, administratie/ kantoorunits en de operatiekamers 

(samenhangende disciplines) te scheiden. Deze kunnen zo een eigen 

entree krijgen wat overzichtelijker is voor de patiënt. Dit is tevens 

toegepast bij het nieuwe Martini Ziekenhuis. Hierdoor wordt de patiënt 

niet geconfronteerd met overbodig veel informatie. 

De structuur van een ontwerp is essentieel en houdt dus nauw verband 

met de routing maar ook de oriëntatie binnen het gebouw. Zo moet de 

routing samen met de lay-out en inrichting het oriëntatiegevoel voor de 

patiënten versterken. Uit onderzoek blijkt echter het moeilijk is om met 

het ontwerp de keuzen te beperken en tevens het oriëntatiegevoel te 

versterken wat weer resulteert in minder stress voor de bezoeker
16

. Naast 

een logische routing zal men ook wegbewijzering aan moeten brengen. Er 

is gebleken dat alleen het gebruik van kleur niet voldoende is voor een 

duidelijke bewegwijzering. Voor een goede bewegwijzering moet er 

gebruik gemaakt worden van tekst en pictogrammen zodat ook mensen 

die analfabeet zijn de weg kunnen vinden. Deze tekst en pictogrammen 

dienen voldoende groot te zijn ten behoeve van visueel beperkte mensen. 

Daarnaast wordt het oriëntatievermogen bevorderd door het gebruik van 

herkenningspunten zoals in het oog springende kunstwerken en atria. 

Hierop wordt in de paragraaf oriëntatie verder op ingegaan.  

Al deze aspecten spelen vooral op gebouwniveau. Echter, op 

afdelingsniveau gelden dezelfde uitgangspunten en voor het ontwerp 

zullen er onderdelen ingepast moeten worden voor met name de 

gescheiden routing van personeel en bezoekers. Daarnaast wordt een 

‘vleugel’/ gang vaak hiërarchisch opgebouwd ten behoeve van de privacy. 

Zo moet tevens de plattegrond zo simpel mogelijk worden gehouden 

waarin bovendien oriëntatiepunten naar buiten aanwezig zijn. 

 

5.3 Groen 

Vanuit historisch perspectief heeft de mens geleerd te overleven in de 

natuur. Het vermoeden bestaat dat deze factoren nog steeds in de genen 

van de moderne mens zitten waardoor elementen zoals groen een invloed 

kunnen hebben op het welbevinden van de mens en in dit geval dan een 

positieve invloed op het herstelproces van de patiënt
17

. Er zijn reeds een 

aantal onderzoeken geweest welke het bewijs leveren voor het feit dat 

groen een positief effect heeft op patiënten. Als men kijkt naar 

kantooropstellingen, dan is al langer bekend dat het groen positief 

bijdraagt aan een positieve werkomgeving. Dit heeft een betere 

concentratie, betere prestaties en minders stress als gevolg. Bij het 

ontwikkelen van kantoren en woningen zijn er reeds zeer innovatieve 

concepten zoals in afbeelding 15 en 16 te zien is. Dit betreft een project 

van het architectenbureau Kristinsson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Afbeelding 15                                                            Afbeelding 16 
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Het positieve effect op het (medisch) personeel staat vast. Aangetoond is 

echter dat dit ook geldt voor patiënten (Ulrich, 2004). Groen in de kamer 

heeft een stressreducerende functie, vermindert de pijn en heeft een 

positieve invloed op het verminderen van SBS-klachten. Een kamer welke 

voorzien is van groen wordt eerder positief gewaardeerd en heeft een 

rustieke uitstraling. Daarnaast beïnvloedt het de tevredenheid van de 

patiënten en hun familie over de kwaliteit van de geboden zorg wat de 

concurrentiepositie van het ziekenhuis verbetert
17

. Deze hogere 

waardering voor de kwaliteit van de verpleging is belangrijk omdat deze 

een belangrijke rol speelt voor de algehele waarding van de opname 

(afbeelding 17). Een andere factor hierin is de beoordeling van de 

omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
                                                                                   Afbeelding 17 

 

In de ziekenhuisbouw loopt men wat de toepassing van groen betreft 

achter. De reden hiervoor is dat men zeer terughoudend is met groen in 

ziekenhuizen vanwege infecties. Om deze reden kan er geen groen worden 

toegepast in de patiëntenkamers of in een gang. Voor het ontwerp zou het 

wellicht interessant zijn om hier varianten op te ontwikkelen. Opvallend 

genoeg biedt het zicht op een natuurafbeelding, wat makkelijker in een 

kamer kan worden toegepast,  hetzelfde resultaat als het zicht op levend 

groen. Omdat dit een statisch beeld is, is het uiteraard boeiender om 

levend groen te zien. Er zou slechts voor deze oplossing gekozen moeten 

worden indien er door omstandigheden geen zicht is op leven groen, en 

niet als alternatief. In het VU Medisch Centrum in Amsterdam wordt het 

aspect groen op een aparte wijze toegepast. Hierbij heeft men een wand 

ontwikkeld welke suggereert dat er zich achter de wand groen bevindt 

(afbeelding 18). Door middel van lichtsimulaties wordt de suggestie van 

een natuurlijke omgeving gewekt. De bladeren bewegen tevens. Er is 

echter tot op heden geen sluitend evaluatie uitgevoerd dat deze simulatie 

in dezelfde mate een positief effect heeft op de patiënt als daadwerkelijk 

zicht op groen of een afbeelding hiervan.   
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5.3.2 Concreet voor het ontwerp 

Belangrijk is om op te merken dat het aspect groen een overeenkomst 

heeft met het uitzicht dat een patiënt heeft. Er zal dus rekening gehouden 

moeten worden met de inpassing in het projectgebied. Bovendien moet 

men er rekening mee houden dat het effect van groen voor langdurig aan 

bed gebonden patiënten minder wordt. Deze dienen naast zicht op groen 

tevens een levendiger uitzicht te hebben. Het aspect uitzicht wordt apart 

behandeld. Voor de grote openbare ruimtes zoals een atrium geldt dat 

deze ingericht kunnen worden met groen. Dit geldt echter niet voor de 

patiëntenkamers vanwege het infectiegevaar. In de potgrond bevinden 

zich schimmels welke schadelijk kunnen zijn voor de patiënten. Wellicht 

kan er onderzoek gedaan worden op welke manier groen wel in de 

patiëntenkamers kan worden toegepast. 

 

5.4 Kleur 

Ondanks het feit dat kleur veelal een prominente rol speelt binnen de 

architectuur van ziekenhuizen is er nog weinig wetenschappelijk bewijs dat 

kleur inderdaad een positief effect heeft op personeel en patiënten. De 

resultaten van verschillende wetenschappelijke studies zijn tegenstrijdig. 

Zo wordt er gesteld dat de invloed van kleur verwaarloosbaar is
18

 of dat er 

helemaal geen effect is (Tofle e.a., 2008) terwijl andere onderzoeken erop 

wijzen dat kleur wel degelijk een effect heeft op patiënten. Zo kwam uit 

een onderzoek van Walker en Birren naar voren dat er een link is tussen 

fysiologische reacties en kleur. Zo was er een relatie tussen de kleur rood 

en het vrijkomen van adrenaline en had de koele kleur blauw invloed op 

het hormoonstelsel. Aan de andere kant zijn wetenschappers het er wel 

over eens dat bepaalde kleuren in bepaalde situaties moeten worden 

voorkomen. Zo wordt de kleur rood bijvoorbeeld niet toegepast in ruimtes 

voor psychiatrische patiënten. Kleur kan dus wel degelijk invloed hebben 

op personen. Wat een helende omgeving betreft is het moeilijk op in het 

kader van evidence based design hier een keuze voor te maken omdat het 

moeilijk is om in onderzoeken kleur de enige variabele te laten zijn. Er zal 
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dus meer wetenschappelijk onderzoek nodig zijn om vast te stellen wat de 

invloed van kleur op patiënten en personeel exact is. 

Desondanks wordt kleur reeds veelvuldig toegepa

Healing Environments. Ondanks dat er geen wetenschappelijk bewijs is 

wordt er vanuit gegaan dat kleuren invloed hebben op emoties waardoor 

de kleuren indirect invloed hebben op het herstelproces van de patiënt en 

op de emotie van personeel. 

Een kleur bestaat uit drie onderdelen welke verondersteld wordt invloed 

te hebben op mensen

verzadiging. Ondanks dat het effect nog niet wetenschappelijk bewezen is 

maakt men wel gebruik van de v

onderscheidt gemaakt tussen ‘warme’ en ‘koele’ kleuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   

 

Van de warme tinten (rood en oranje) wordt 

positieve invloed hebben op stress. Daarnaast maken warme kleuren 

objecten ‘zwaarder’ om te zien. Wel moet men er rekening mee houden 

dat warme kleuren niet heet of agressief overkomen. In tegenstelling tot 

de warme tinten worden

kleuren kunnen positief bijdragen aan de kalmering van een patiënt 

(Dijkstra e.a., 2008). Wel moet men ervoor waken dat de omgeving niet als 

‘koud’ wordt gezien. In combinatie met het ontbreken van contrast

dit leiden tot depressies wat het tegenovergestelde resultaat heeft van een 

HE. De kleurkeuze is afhankelijk van onder andere de functie van de kamer. 

Voor een patiëntenkamer geldt dat men vooral gebruik maakt van zachte 

tinten voor de muren en wand

kleuren zijn. Belangrijk is tevens dat men de ruimte niet te druk maakt 

waardoor er teveel onrust ontstaat in de kamer. Daarnaast is de gewenste 

kleur ook afhankelijk zijn van de gemoedstoestand van de patiënt. In het 

kader van keuzevrijheid binnen een helende omgeving heeft men dit in het 

Radboud ziekenhuis in Nijmegen opgelost door het toepassen van 

Ambilight. Hiermee kan de 

kamer verlichten met een kleur die op dat mom
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Stand van zaken onderzoek omgevingsvariabelen en de effecten op de (zieke) mens
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dus meer wetenschappelijk onderzoek nodig zijn om vast te stellen wat de 

invloed van kleur op patiënten en personeel exact is. 

Desondanks wordt kleur reeds veelvuldig toegepast bij het realiseren van 

Healing Environments. Ondanks dat er geen wetenschappelijk bewijs is 

wordt er vanuit gegaan dat kleuren invloed hebben op emoties waardoor 

de kleuren indirect invloed hebben op het herstelproces van de patiënt en 

personeel.  

Een kleur bestaat uit drie onderdelen welke verondersteld wordt invloed 

te hebben op mensen
19

 te weten de tint (golflengte), helderheid en de 

verzadiging. Ondanks dat het effect nog niet wetenschappelijk bewezen is 

maakt men wel gebruik van de veronderstelde effecten. Er wordt 

onderscheidt gemaakt tussen ‘warme’ en ‘koele’ kleuren 
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Van de warme tinten (rood en oranje) wordt verondersteld dat deze een 

positieve invloed hebben op stress. Daarnaast maken warme kleuren 

objecten ‘zwaarder’ om te zien. Wel moet men er rekening mee houden 

dat warme kleuren niet heet of agressief overkomen. In tegenstelling tot 

de warme tinten worden blauw en groen gezien als ‘koude’ kleuren. Koude 

kleuren kunnen positief bijdragen aan de kalmering van een patiënt 

(Dijkstra e.a., 2008). Wel moet men ervoor waken dat de omgeving niet als 

‘koud’ wordt gezien. In combinatie met het ontbreken van contrast

dit leiden tot depressies wat het tegenovergestelde resultaat heeft van een 

HE. De kleurkeuze is afhankelijk van onder andere de functie van de kamer. 

Voor een patiëntenkamer geldt dat men vooral gebruik maakt van zachte 

tinten voor de muren en wanden. Dit kunnen zowel warme als koude 

kleuren zijn. Belangrijk is tevens dat men de ruimte niet te druk maakt 

waardoor er teveel onrust ontstaat in de kamer. Daarnaast is de gewenste 

kleur ook afhankelijk zijn van de gemoedstoestand van de patiënt. In het 

ader van keuzevrijheid binnen een helende omgeving heeft men dit in het 

boud ziekenhuis in Nijmegen opgelost door het toepassen van 

Hiermee kan de patiënt de kleur van de lamp

r verlichten met een kleur die op dat moment het beste bevalt.
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dus meer wetenschappelijk onderzoek nodig zijn om vast te stellen wat de 

invloed van kleur op patiënten en personeel exact is.  

st bij het realiseren van 

Healing Environments. Ondanks dat er geen wetenschappelijk bewijs is 

wordt er vanuit gegaan dat kleuren invloed hebben op emoties waardoor 

de kleuren indirect invloed hebben op het herstelproces van de patiënt en 

Een kleur bestaat uit drie onderdelen welke verondersteld wordt invloed 

te weten de tint (golflengte), helderheid en de 

verzadiging. Ondanks dat het effect nog niet wetenschappelijk bewezen is 

eronderstelde effecten. Er wordt 

onderscheidt gemaakt tussen ‘warme’ en ‘koele’ kleuren (afbeelding 19).  

Afbeelding 19 

verondersteld dat deze een 

positieve invloed hebben op stress. Daarnaast maken warme kleuren 

objecten ‘zwaarder’ om te zien. Wel moet men er rekening mee houden 

dat warme kleuren niet heet of agressief overkomen. In tegenstelling tot 

blauw en groen gezien als ‘koude’ kleuren. Koude 

kleuren kunnen positief bijdragen aan de kalmering van een patiënt 

(Dijkstra e.a., 2008). Wel moet men ervoor waken dat de omgeving niet als 

‘koud’ wordt gezien. In combinatie met het ontbreken van contrasten kan 

dit leiden tot depressies wat het tegenovergestelde resultaat heeft van een 

HE. De kleurkeuze is afhankelijk van onder andere de functie van de kamer. 

Voor een patiëntenkamer geldt dat men vooral gebruik maakt van zachte 

en. Dit kunnen zowel warme als koude 

kleuren zijn. Belangrijk is tevens dat men de ruimte niet te druk maakt 

waardoor er teveel onrust ontstaat in de kamer. Daarnaast is de gewenste 

kleur ook afhankelijk zijn van de gemoedstoestand van de patiënt. In het 

ader van keuzevrijheid binnen een helende omgeving heeft men dit in het 

boud ziekenhuis in Nijmegen opgelost door het toepassen van 

de kleur van de lamp zelf instellen en de 

ent het beste bevalt. 

Kwaliteit van de fysieke zorgomgeving: 

Stand van zaken onderzoek omgevingsvariabelen en de effecten op de (zieke) mens, 

Verondersteld wordt dat iedere kleur een bepaalde uitwerking heeft. 

Hieronder 

oproept
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Verondersteld wordt dat iedere kleur een bepaalde uitwerking heeft. 

Hieronder  is kort van een aantal kleuren weergegeven welke associatie dit 

oproept
20

. 

 

 

Van de kleur groen wordt verondersteld dat deze kalmerend werkt en 

straalt gezondheid, natuurlijkheid en frisheid uit. De kleur groen 

welke uit 50% geel en 50% blauw bestaat werkt juist negatief en wekt 

associaties op met vergif en jaloezie.

 

 

De kleur blauw verkoelt en geeft rust, heeft een kalmerend effect en 

zorgt voor een gevoel van geborgenheid. Daarnaast ontspannen 

mensen door deze kleur. Een overhand van deze kleur veroorzaakt 

verveling. 

 

 

De kleur geel staat voor vrolijkheid en activiteit. Deze kleur 

vermindert de vermoeidheid en bevordert het doorzettingsvermogen. 

Als deze kleur neigt naar groen dan werkt dit juist negatief en 

vergroot dit het wantrouwen.

 

 

 

 

Naast dat de kleur rood staat voor activiteit, kracht en 

doorzettingsvermogen staat het ook voor imponerend, bloed en 

onrust. Vanwege de lange golflengte 

Voorzichtigheid bij de toepassing is dus geboden.

 

 

Paars staat voor comfortabel en brengt tot rust. Daarentegen staat 

het tevens voor mysterie en afzondering, eigenschappen die wellicht 

een negatief effect hebben op het 

doordacht met deze kleur omgegaan worden.

 

 

Oranje staat voor optimisme, levensvreugde en maakt vrolijk. 

Daarnaast is het een verwarmende kleur die staat voor liefdadigheid 

en tevens stimuleert. Daarentegen is het een kleur die bevee

 

De witte kleur schept ruimte en staat voor reinheid, onschuld, leegte 

en voor vrede. Het doet andere kleuren beter opvallen en weerkaatst 

het meeste licht. Tevens zijn schaduwen het beste te zien op deze 

kleur.  

 

 

Grijs is een neutrale kleur welk

afstandelijkheid, ouderdom en armoede. Daarnaast staat het voor 

wijsheid 

                                                 

http://www.medical.siemens.com/.... 

Healing Environments  

Verondersteld wordt dat iedere kleur een bepaalde uitwerking heeft. 

is kort van een aantal kleuren weergegeven welke associatie dit 

Van de kleur groen wordt verondersteld dat deze kalmerend werkt en 

ezondheid, natuurlijkheid en frisheid uit. De kleur groen 

welke uit 50% geel en 50% blauw bestaat werkt juist negatief en wekt 

associaties op met vergif en jaloezie. 

De kleur blauw verkoelt en geeft rust, heeft een kalmerend effect en 

gevoel van geborgenheid. Daarnaast ontspannen 

mensen door deze kleur. Een overhand van deze kleur veroorzaakt 

De kleur geel staat voor vrolijkheid en activiteit. Deze kleur 

vermindert de vermoeidheid en bevordert het doorzettingsvermogen. 

ls deze kleur neigt naar groen dan werkt dit juist negatief en 

vergroot dit het wantrouwen. 

Naast dat de kleur rood staat voor activiteit, kracht en 

doorzettingsvermogen staat het ook voor imponerend, bloed en 

onrust. Vanwege de lange golflengte valt deze kleur erg op. 

Voorzichtigheid bij de toepassing is dus geboden. 

Paars staat voor comfortabel en brengt tot rust. Daarentegen staat 

het tevens voor mysterie en afzondering, eigenschappen die wellicht 

een negatief effect hebben op het herstelproces. Er moet dus 

doordacht met deze kleur omgegaan worden. 

Oranje staat voor optimisme, levensvreugde en maakt vrolijk. 

Daarnaast is het een verwarmende kleur die staat voor liefdadigheid 

en tevens stimuleert. Daarentegen is het een kleur die beveelt. 

De witte kleur schept ruimte en staat voor reinheid, onschuld, leegte 

en voor vrede. Het doet andere kleuren beter opvallen en weerkaatst 

het meeste licht. Tevens zijn schaduwen het beste te zien op deze 

Grijs is een neutrale kleur welke staat voor soberheid, 

afstandelijkheid, ouderdom en armoede. Daarnaast staat het voor 
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Verondersteld wordt dat iedere kleur een bepaalde uitwerking heeft. 

is kort van een aantal kleuren weergegeven welke associatie dit 

Van de kleur groen wordt verondersteld dat deze kalmerend werkt en 

ezondheid, natuurlijkheid en frisheid uit. De kleur groen 

welke uit 50% geel en 50% blauw bestaat werkt juist negatief en wekt 

De kleur blauw verkoelt en geeft rust, heeft een kalmerend effect en 

gevoel van geborgenheid. Daarnaast ontspannen 

mensen door deze kleur. Een overhand van deze kleur veroorzaakt 

De kleur geel staat voor vrolijkheid en activiteit. Deze kleur 

vermindert de vermoeidheid en bevordert het doorzettingsvermogen. 

ls deze kleur neigt naar groen dan werkt dit juist negatief en 

Naast dat de kleur rood staat voor activiteit, kracht en 

doorzettingsvermogen staat het ook voor imponerend, bloed en 

valt deze kleur erg op. 

Paars staat voor comfortabel en brengt tot rust. Daarentegen staat 

het tevens voor mysterie en afzondering, eigenschappen die wellicht 

proces. Er moet dus 

Oranje staat voor optimisme, levensvreugde en maakt vrolijk. 

Daarnaast is het een verwarmende kleur die staat voor liefdadigheid 

De witte kleur schept ruimte en staat voor reinheid, onschuld, leegte 

en voor vrede. Het doet andere kleuren beter opvallen en weerkaatst 

het meeste licht. Tevens zijn schaduwen het beste te zien op deze 

afstandelijkheid, ouderdom en armoede. Daarnaast staat het voor 
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Naast dat men rekening moet houden met de associaties die kleur 

oproepen moet er ook gedacht worden aan de werkzaamheden die in de 

ruimte plaatsvinden. Kleuren kunnen deze werkzaamheden hinderen. 

Belangrijk hierbij is te bedenken dat bij de keuze voor een 

eenpersoonskamer ook meer medische handelingen in de patiëntenkamer 

plaats zullen vinden. Het moet dus duidelijk zijn welke effecten kleuren 

hebben. Zo maakt de kleur blauw binnen een ruimte het moeilijk om aders 

te vinden voor het inbrengen van naalden en is daarmee ongeschikt om op 

grote schaal toe te passen in kamers.  

 

5.4.2 Referentiebeelden 

Een fraai voorbeeld van de toepassing van kleur in een ziekenhuis als 

onderdeel van een helende omgeving is het Martini ziekenhuis in 

Groningen (afbeelding 20 en 21). Hier heeft men op unieke wijze gebruik 

gemaakt van kleuren in een helende omgeving. Hiertoe heeft de 

kunstenaar Struyken een kleurenschema opgezet waarvan er 18 kleuren 

daadwerkelijk zijn toegepast op wanden, kasten, vloeren en kozijnen. Deze 

kleuren zijn toegepast vanwege de stressreducerende factor hiervan voor 

de patiënten waardoor hun gemoedstoestand positief beïnvloed wordt. 

Daarnaast ontstaat er een prettige werkomgeving voor het personeel. Er is 

naar gestreefd naar een zo groot mogelijke beleving van het gebouw. De 

kleuren zijn hier een onderdeel van.  
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5.5 Uitzicht 

In eerdere studies is reeds bewezen dat het uitzicht van patiënten een 

belangrijke bijdrage kan leveren aan een versneld herstelproces. Zo is er 

onderzoek gedaan naar het herstel van patiënten welke een galblaas 

operatie hebben ondergaan (Ulrich 1984). De eerste groep had zicht op 

een blinde muur waar de tweede groep zicht had op natuur. Deze laatste 

groep had significant minder pijnstillers nodig. De invloed van de omgeving 

is op te delen in twee factoren
21

. Ten eerste wordt door een kwalitatief 

goed uitzicht stress gereduceerd. Dit heeft weer een positief effect op de 

stemming van de patiënt, fysiologische processen (bloeddruk, hartslag 
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 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (2008), Kwaliteit van de fysieke zorgomgeving: 

Stand van zaken onderzoek omgevingsvariabelen en de effecten op de (zieke) mens, 

Rapportnr. 617, Z.p. 

etc.) en cognitief herstel (concentratie, geheugen). Ten tweede ontstaat er 

door het uitzicht een relatie met de buitenwereld waardoor men zich niet 

afgezonderd voelt. 
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Het type uitzicht is van belang. Een natuurlijk uitzicht werkt 

stressreducerend. Er kan echter niet altijd voorkomen worden dat men 

uitkijkt op een blinde muur. In dat geval zal men maatregelen moeten 

treffen in de patiëntenkamer zelf. Voor patiënten welke langdurig 

opgenomen worden kan het uitzicht op groen gaan vervelen en prefereren 

een meer dynamische omgeving. Daarbij moet men rekening houden met 

eventueel stadsgeluid. Deze hebben een negatieve invloed op de patiënt 

en eigenschappen van de helende omgeving. Daarnaast biedt een 

kwalitatief goed uitzicht ook voordelen met zich mee voor het personeel. 

Deze ervaart de werkomgeving positiever en beïnvloed de stemming van 

het personeel positief waardoor deze minder stress en een lagere 

werkdruk ervaart wat resulteert in minder medische fouten en kwalitatief 

betere zorg. Het spreekt voor zich dat dit een juiste situering van het 

gebouw vereist. 

 Daarnaast valt het zicht in de kamer en naar de gang ook onder 

het uitzicht van de patiënt. Het zicht naar de gang kan een rol spelen bij 

het sociaal contact. Er moet echter wel aan gedacht worden dat dit kan 

conflicteren met de privacy van de patiënt. Keuzevrijheid en autonomie 

omtrent het uitzicht zijn dus belangrijk (zie ook: fysieke factoren).  In 

afbeelding 23 is in beeld gebracht wat het gezichtsveld van de patiënt is 

wanneer deze in bed ligt. 

 
                                                                 Afbeelding 23 
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Aangezien aan bed gebonden patiënten een groot deel van de tijd deze 

gedeeltes in het zicht heeft zal hier speciale aandacht aan moeten worden 

geschonken. Het is van groot belang dat de patiënt zich kan oriënteren in 

de ruimte. Als men witte wanden met een wit plafond toepast is dit 

moeilijk voor de patiënt. Er moet dus een duidelijke scheiding komen 

tussen muren en plafond. Dit geldt zeker wanneer men 

eenpersoonskamers toepast waarin meerdere functies worden 

geïntegreerd zoals een recovery
22

. Er is reeds onderzoek gedaan naar de 

gevolgen van het ontbreken van deze oriëntatiepunten voor IC patiënten. 

Dit kan gevolgen hebben als onzekerheid, paniek en hallucineren
23

.  Het 

duidelijk visueel onderscheiden van de wanden en plafond is dus 

belangrijk. Voor het plafond geldt dat er een aantal factoren kunnen zijn 

welke nadelig werken op patiënten zoals luchtroosters (afbeelding 24). Als 

men hier lang naar kijkt zal het zicht vervagen en het luchtrooster lijken te 

bewegen.  
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Daarnaast heeft de patiënt goed zicht op de wand welke zich voor en aan 

de zijkanten van hem bevindt. Hierdoor kan men deze wand gebruiken om 

de kamer te personaliseren. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan een 

prikbord om kaarten en foto’s op te hangen, maar ook aan het afbeelden 

van figuren. Deze werken veelal stimulerend en houdt mensen bezig. Bij 

het integreren van een recovery kan dit echter hallucinaties veroorzaken.  

 

5.5.2 Concreet voor het ontwerp 

Voor het ontwerp moeten de bouwkundige elementen zodanig zijn dat 

deze geen belemmering zijn voor het uitzicht van de patiënt. Een 

voorbeeld hiervan is dat men lage ramen toepast zodat de patiënt ook 

naar beneden kan kijken (afbeelding 19). De bovenzijde van het kozijn kan 

tevens dienen om de wand en het plafond duidelijk te scheiden. Bij de 

integratie van de recovery op de eenpersoonskamer zal er rekening 

moeten worden gehouden met in de invloed van eventuele figuren en 

bouwkundige elementen. 
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5.5.3 Kunst 

Ondanks dat kunst geen bouwkundig element is, zal deze toch kort worden 

behandeld in deze paragraaf. De reden hiervoor is dat er dikwijls kunst in 

helende omgevingen toegepast wordt als positieve afleiding. Hier zijn 

reeds verschillende onderzoeken naar gedaan waaruit blijkt dat niet alle 

kunst geschikt is voor toepassing in een helende omgeving (Schweitzer e.a. 

2004). Zo bleek uit onderzoek dat bij de patiëntengroep abstracte kunst 

minder geliefd is dan realistische kunst met een natuurlijke context
24

. 

Daarnaast had de kunst die het meest gekozen werden natuurlijke 

elementen (afbeelding 26). Een vaak voorkomende reden dat men voor dit 

schilderij koos was dat men het herkende van plaatsen waar ze zelf 

geweest zijn. Deze combinatie van natuur en herkenbaarheid was de reden  
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5.6 Geluid 

In de huidige situatie ervaren veel patiënten geluidsoverlast tijdens een 

verblijf in het ziekenhuis. Deels wordt dit veroorzaakt door mede patiënten 

als direct gevolg van de meerpersoonskamers. Als een patiënt ’s nacht naar 

het toilet moet zal dit veelal invloed hebben op de nachtrust van 

medepatiënten. Een helende omgeving streeft ernaar om de 

omgevingsfactoren zoveel mogelijk gelijk te houden aan die van de 

thuissituatie. Volgens de Wordt Health Organisation mag het geluidsniveau 

maximaal 45 dB(A) bedragen in een zorgstelling. Vanaf 35 dB(A) kan er al 

een verandering in het slaapstadium komen.  

Uit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau in een ziekenhuis hoger is dan in 

de thuissituatie (Hilton, 1985). Volgens dit onderzoek is het gemiddelde 
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geluidsniveau in een ziekenhuis 65-68 dB(A)
25

.  Dit heeft invloed op de 

kwaliteit van de nachtrust. Zo wordt er verondersteld dat dit geluidsniveau 

slapeloosheid en een verhoogd hartritme kan veroorzaken. Voor een 

helende omgeving is het dus van belang dat op het algemene 

geluidsniveau ingespeeld wordt. Dit kan deels worden opgevangen door de 

toepassing van een eenpersoonskamer.  

Maar daarnaast zijn er ook factoren in de kamer welke van invloed kunnen 

zijn. Zo moet men proberen om in de kamers een beperkte nagalmtijd te 

creëren. Hiertoe kan men bijvoorbeeld gebruik maken van metal stud 

wanden welke voorzien worden van gipsplaat. Deze hebben een positieve 

invloed op de nagalmtijd, net zoals vloerbedekking. Deze kan echter niet 

worden toegepast uit hygiënische overwegingen. Er wordt gesteld dat men 

op 2 verschillende vlakken geluidsabsorptie toe moet passen. Dus wand en 

vloer, vloer en plafond etc. Bij de toepassing van betonkernactivering moet 

men in een vroeg stadium rekening houden met het aspect geluid in 

zorgfuncties. Dit vanwege het feit dat men geen verlaagd plafond kan 

toepassen omdat bij betonkernactivering maximaal 30% van het 

plafondoppervlak bedekt mag zijn. Wel kunnen er vrijhangende plafonds 

worden toegepast mits deze niet meer dan circa 55% van het 

plafondoppervlak bedekt en er ruime stroken lucht omheen blijven. 

Hierdoor kan de lucht nog rondstromen. Wel zijn deze moeilijk schoon te 

houden waardoor er veelal veel stof op ligt.  

 

5.7 Luchtkwaliteit 

Onder luchtkwaliteit worden twee verschillende onderdelen verstaan te 

weten temperatuur en ventilatie. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 

patiënten zich het meest comfortabel voelen bij een luchttemperatuur van 

21,5-22 
o
C. Omdat dit verschilt per persoon kan het een optie zijn om dit 

door de patiënt per kamer te kunnen laten regelen. Omdat 

betonkernacitvering een traag reagerend systeem is, is het wellicht een 

optie om met behulp van dit systeem de ruimtes te verwarmen tot 20 

graden. De patiënt kan vervolgens zelf de temperatuur bepalen met 

behulp van een radiator. Op deze manier wordt het ziekenhuis op een 

duurzame manier verwarmd, al behaald men niet het maximale 

rendement van de betonkernactivering. Het comfort voor de patiënt is 

echter wel zo hoog mogelijk. Te hoge temperaturen (+23
 o

C.) kunnen juist 

weer tot klachten en ontevredenheid leiden. Daarbij komt dat er in 

verhouding meer SBS klachten waargenomen worden wanneer de 

temperatuur te hoog is. Dit leidt tevens tot algemene klachten en agressie. 

Omdat er nog weinig bekend is over de invloed van temperatuur in 

zorginstellingen zal er meer onderzoek naar gedaan moeten worden 

Qua ventilatie is het belangrijk dat er voldoende verse lucht wordt 

aangevoerd. Zoals reeds vermeld leidt een luchtverversing minder dan 10 

L/s/p.p. tot gezondheidsklachten. De ventilatie is tevens een zeer 

belangrijk aspect als het gaat om infectiepreventie omdat de meeste 

besmettingen plaatsvinden via de lucht (nosocomiale infecties). Ook bij 

ventilatie geldt dat het in het kader van autonomie van de patiënt de 

ventilatie zelf moet kunnen regelen. Uiteraard moet er wel altijd een 
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minimale hoeveelheid geventileerd worden. Deze ventilatielucht wordt 

gezuiverd door middel van HEPA filters alvorens de lucht de kamers 

ingeblazen wordt.  

Er zijn tegenwoordig ook systemen waarbij de ingeblazen lucht via kokers 

naast het bed de ruimte ingeblazen wordt. Dit heeft als voordeel dat de 

patiënt bij de bron zit waar de lucht de kamer ingeblazen wordt waardoor 

deze lucht zo vers mogelijk is. Daarnaast is het verstandig dat er te openen 

ramen in het ontwerp opgenomen worden. Dit heeft een belangrijke 

invloed op het gevoel van autonomie. Een goed voorbeeld hiervan is de 

woonwijk in vathorst. Bewoners klagen daar over het feit dat er geen raam 

te openen is. Het gevaar voor infecties blijkt miniem te zijn. In het 

toekomstige Meander Medisch past men dit principe eveneens toe.  

 

 
                   Afbeelding 27: Persoonlijke Ventilatie 
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Naast de hiervoor besproken bouwkundige randvoorwaarden zijn er nog 

meer elementen die een rol kunnen spelen het ontwerp. Ondanks dat 

fysieke aspecten geen directe bouwkundige elementen zijn kunnen deze 

wel  degelijk een rol spelen voor het complete ontwerp. Daarom zullen 

deze elementen kort worden behandeld. 

 

6.1 Autonomie 

Onder autonomie verstaat men dat de patiënt in staat is om zijn of haar 

omgeving te controleren en te beïnvloeden zodat deze aan de wensen 

voldoet. Dit is van essentieel belang om de patiënt zicht thuis te laten 

voelen waardoor deze minder stress ervaart
26

. Om deze reden is het 

tevens een aspect van een helende omgeving. Om een patiënt zich thuis te 

laten voelen in deze omgeving is het van groot belang dat deze zijn 

gewoontes voort kan zetten
26

. Als iemand bijvoorbeeld gewend is om ’s 

avonds om half 5 te eten in plaats van half 6 wanneer de maaltijden 

uitgedeeld worden zal men op deze wensen in kunnen spelen door een 

voorziening als een magnetron of een kleine keuken in het ontwerp mee te 

nemen. Hierdoor kan deze patiënt zijn gewoontes voortzetten en het 

‘thuisritme’ kan behouden. Dit zou gekoppeld kunnen worden aan een 

bezoekersruimte zodat de patiënt ook bezoek kan ontvangen buiten de 

kamer om zo even wat afleiding te hebben. Door deze opzet speelt met 

tevens in op het aspect geur welke een onderdeel kan zijn van een helende 

omgeving.  

Aangezien met deze oppervlaktes rekening gehouden moet 

worden moet dit voor het ontwerpen overwogen worden. Deze autonomie 

kan ook voor andere handelingen gelden zoals de zonnewering etc. 

Doordat de patiënt zelfstandiger is, vermindert dit niet alleen de stress bij 

de patiënt, maar betekend dit tevens een vermindering van de werkdruk 

voor het verplegend personeel. Het bedienen van omgeving, en de 

factoren die onder meer in de paragraaf keuzevrijheid worden genoemd, 

moet wel op de patiënt afgestemd worden. Hier is reeds eerder onderzoek 

naar gedaan. Het resultaat hiervan betrof een multifunctioneel systeem 

genaamd Clivia, dat naast het beheren van de omgeving inspeelt op de 

vraag van communicatie, informatievoorziening voor de patiënt (omtrent 

afspraken met de patiënt, informatie over het ziektebeeld etc.) 

Entertainment en personalisatie van de kamer. 
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6.2 Privacy 

De definitie van het woord privacy is volgens het woordenboek
27

 

persoonlijke vrijheid. Daarnaast wordt dit vaak omschreven als het recht 

om met rust gelaten te worden. Het is een ruim begrip wat tevens de 

bescherming van persoonsgegevens, bescherming van het eigen lichaam 

etc. inhoudt. Het is belangrijk om op te merken dat de begrippen 

autonomie en privacy voor een gedeelte elkaar overlappen. Dit vanwege 

het feit dat bijvoorbeeld niet iedereen op elk moment van de dag behoefte 

heeft aan gezelschap van bijvoorbeeld medepatiënten. De patiënt moet 

dus kunnen beslissen wanneer men wel en wanneer men geen contact 

wilt.  

Als men zich thuis wilt voelen in een patiëntenkamer kan het helpen 

als daar spullen van thuis aanwezig zijn. Dit kunnen ook privéspullen zijn. 

Daarom zou men kunnen overwegen om een afsluitbare kast of lade te 

realiseren in de kamers. Privacy voor patiënten in vereist vanwege: 

• Medische informatie is persoonlijk 

• Mensen zijn graag alleen wanneer deze boos of verdrietig zijn
26

 

• Men wil niet dat medepatiënten betrokken zijn in situaties welke 

de eerbaarheid van een patiënt aantasten [1]. De overgave aan de 

verpleegkundigen is veelal al stressgevend 

• Mensen moeten zich terug kunnen trekken 

 

Belangrijk is echter wel, en dat komt vooral naar voren bij de toepassing 

van eenpersoonskamers, is dat er niet vergeten moet worden dat de 

veiligheid van een patiënt voorop staat. Dit kan reden zijn om de privacy 

enigszins te beperken. Hierbij moet gedacht worden aan de situatie dat het 

verplegend personeel zicht op de patiënten moet hebben, terwijl de 

patiënt aan de andere kant zich wil kunnen afzonderen van de gang. Dit 

kan wellicht opgelost worden door het aan kunnen passen van de 

omgeving op een gewijzigde behoefte van de privacy. Uit onderzoek is 

gebleken dat De visuele toegang van een ruimte evenals de mate waarin 

de patiënt zichtbaar is een rol speelt bij de privacybeleving (Archea, 1977). 

Een gebrek aan privacy kan echter leiden tot het achterhouden van 

informatie naar de verpleegkundige toe of kunnen zelfs lichamelijke 

onderzoeken weigeren.  

Qua geluidsisolatie moet er in het bouwkundig ontwerp rekening 

gehouden worden me het feit dat er vertrouwelijke gesprekken in de 

kamers worden gevoerd. Deze geluidsisolatie geldt tevens voor de 
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badkamer/ toiletruimte en tussen de verschillende kamers. Ook dit valt 

onder privacy. Privacy is tevens een belangrijk aspect bij het welbevinden.  

 

6.3 Keuzevrijheid 

De keuzevrijheid van een patiënt houdt in dat er niet alleen sprake is van 

de autonomie om een omgeving te beïnvloeden, maar dat er ook 

verschillende keuzes kunnen worden gemaakt. Het hebben van 

verschillende keuzes verhoogd het gevoel van zelfstandigheid. Tevens zijn 

er dan meer mogelijkheden om de omgeving aan thuis aan te passen 

waardoor de omgeving aangenamer wordt voor de patiënt. De 

keuzevrijheid wordt echter beïnvloed door het feit of men op een één of 

meerpersoonskamer ligt. Dit kan beperkingen geven voor de keuzevrijheid. 

Daarnaast houdt de keuzevrijheid nauw verband met autonomie en 

privacy. De keuzevrijheid kan betrekking hebben op bijvoorbeeld het 

openen of sluiten van ramen, de temperatuur in een kamer, het licht aan 

of uit, zonwering naar beneden etc. De bouwkundige randvoorwaarden die 

dat met zich meebrengt moeten dus in het ontwerp worden meegenomen. 

Door deze regelbaarheid wordt er tevens ingespeeld op het Sick Building 

Syndrome, wat in veel ziekenhuizen een duidelijk negatief effect heeft op 

de patiënt. Doordat de ruimtelijke condities aangepast kunnen worden zal 

dit Sick Building Syndrome niet of nauwelijks nadelige invloeden hebben.  

 

6.4 Zelfredzaamheid 

Onder zelfredzaamheid verstaat men dat de patiënt in staat is om zichzelf 

te voorzien voor de in de dagelijkse behoeften. Dit is een zeer belangrijk 

aspect voor de mate waarin men stress ervaart. Zelfredzaamheid is op te 

splitsen in twee onderdelen, zie afbeelding 26.  

 

 
                                                                                   Afbeelding 26 

 

De basisbehoeften bestaan uit het zelfstandig kunnen handelen bij 

persoonlijke verzorging. Veelal vinden patiënten het moeilijk om de regie 

hierbij uit handen te geven waardoor zelfredzaamheid zeer positief kan 

werken in het herstelproces. Voor het ontwerp zal er naar mogelijkheden 

gekeken moeten worden op welke manier het gebouw kan bijdragen aan 

de zelfstandigheid. Een voorbeeld hiervan is het feit dat een deel van de 

patiënten kampen met slechtziendheid. Door te zorgen dat er een goede 

verlichting aanwezig is kan deze groep mensen zich eerder zelfstandig naar 

het toilet begeven. Hierbij wordt tevens het risico op vallen verkleind. 

Maar ook op afdelingsniveau moet men zorgen dat slechtzienden hun weg 

kunnen vinden. 

De comfortbehoeften bestaan uit de regelbaarheid van de omgeving: hoe 

is de omgeving zodanig aan te passen dat deze aanpassingen ook verricht 

kunnen worden indien de patiënt beperkingen heeft. Dit heeft veel 

overeenkomsten met keuzevrijheid en autonomie. Naast dat 

zelfredzaamheid een positieve stimulans geeft voor de patiënten, is het 

voor het personeel ook gunstig. Deze houdt immers meer tijd over voor 

andere werkzaamheden.  

Deze zelfredzaamheid heeft echter wel een aantal aandachtspunten. Zo 

kunnen er conflicten ontstaan met de hygiëne en gezondheid bij 

bijvoorbeeld voedselbereiding.  

 

6.5 Territorium 

De definitie van een territorium is een gebied waar men de controle en 

macht over heeft
27

. Er is dus een sterke overlap met autonomie. Daarnaast 

speelt ook veiligheid een rol. In een territorium voelt een mens zich veilig 

en verschaft het voorspelbaarheid en stabiliteit in het leven
28

. Daardoor 

worden een aantal stressfactoren voorkomen. Daarnaast is de mens zich 

geneigd eerder thuis te voelen als deze over een territorium beschikt. 

Zeker als men dit aanvult met het personaliseren van de ruimte. Als men in 

een ziekenhuis komt voelt men zich veelal een object, of een van de vele 

patiënten. Men verliest als het ware zijn identiteit. Het voordeel van een 

territorium is dat dit juist een persoon zijn identiteit versterkt. Al deze 

eigenschappen verminderen dus ook weer de stressfactoren en zorgen 

voor een prettigere omgeving voor een patiënt.  

In een meerpersoonskamer is het moeilijker voor een patiënt om zijn 

territorium af te bakenen. Daarnaast kan bijvoorbeeld bezoek van een 

mede patiënt te dichtbij komen waardoor men een gevoel van onveiligheid 

krijgt: iemand betreedt immers je gebied. Daarentegen loopt men kans dat 

bij een eenpersoonskamer wellicht een barrière ontstaat tussen patiënt en 

verplegend personeel.  

 

6.6 Veiligheid 

Het aspect veiligheid is op te delen in twee onderdelen te weten fysieke 

veiligheid en psychische veiligheid. Bij fysieke veiligheid gaat het vooral om 

hoe veilig men echt is. Dit wordt beïnvloed door het gebouw en de 

medische staf. Wat betreft het gebouw kan men denken aan een goede 

hellingshoek van de trap, materiaalgebruik en het aanwezig zijn van 

voldoende oppervlakte voor het personeel om het werk goed uit te 

voeren. Daarnaast kunnen er maatregelen getroffen worden voor visueel 

beperkte patiënten zoals het duidelijk aangeven van het begin van de trap 

en zorgen voor goede verlichting. Ook het installeren van voldoende 

noodknoppen levert een bijdrage aan de daadwerkelijke veiligheid. 

Daarnaast kan er bij het detailleren rekening worden gehouden met de 

fysieke veiligheid door het weglaten van drempels i.v.m. valgevaar. Ook de 

plaatsing van een leuning aan de gangwand, of een zitje kan een bijdrage 

leveren aan de veiligheid
29

 maar ook de zelfstandigheid. Het gaat er dus 

om dat het gebouw veilig gebruikt kan worden. Daarnaast kan men 

maatregelen nemen om te zorgen dat het personeel goed zicht heeft op de 

entree van een afdeling en op de patiënten.  

                                                 
28

 College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (2008), Kwaliteit van de fysieke zorgomgeving: 

Stand van zaken onderzoek omgevingsvariabelen en de effecten op de (zieke) mens, 

Rapportnr. 617, Z.p. 
29

 http://www.martiniziekenhuis.nl/upload/pressrelease/...... (5 maart 2010) 
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Als men denkt aan psychische veiligheid dan gaat het vooral om hoe veilig 

men zich voelt. Dit wordt voor een groot deel beïnvloed door de omgeving 

van de patiënt. Enkele aspecten welke de psychische veiligheid vergroten 

zijn een vertrouwde omgeving (territorium) en aanwezigheid van 

vertrouwde personen. De psychische veiligheid kan verbeterd worden 

door het afsluiten van stressfactoren. Uit onderzoek is tevens gebleken dat 

als mensen zich niet op hun gemak voelen informatie voor de 

verpleegkundigen achterhouden (Ulrich 2004). Dit kan gevaarlijke situaties 

opleveren en bewijst dus dat de psychische veiligheid een sterke relatie 

heeft met de hiervoor besproken fysieke factoren.  

 

6.7 Oriëntatie 

 Het aspect oriëntatie heeft voor het ontwerp van een ziekenhuis twee 

uitwerkingen. De eerste is de mogelijkheid voor patiënten te oriënteren 

waar deze zich in het ziekenhuis begeeft ten opzichte van bijvoorbeeld de 

hoofdingang. Uit onderzoek is gebleken dat dit een belangrijk aspect is 

voor het welbevinden van de patiënt. Dit vereist een heldere structuur 

voor het gebouw en de afdelingen. Deze is tevens benodigd voor de 

tweede uitwerking, de weg vinden binnen het ziekenhuis. Uit onderzoek is 

gebleken dat de weg vinden binnen een ziekenhuis een van de meest 

stressgevende factoren is
28

. Een heldere structuur is essentieel is hiervoor 

essentieel. Dit begint al op de parkeerplaats. Vervolgens moet men vanaf 

de hoofdingang duidelijk kunnen zien waar men naartoe moet. Hierbij 

dient tevens rekening gehouden te worden met visueel, psychische en 

auditieve beperkte patiënten
26

. Men kan beter naast bordjes ook gebruik 

maken van herkenningspunten en kleur. Het gebruik van 

herkenningspunten, zoals een in het oog springend kunstwerk of een 

atrium werken kwaliteitverhogend. Oplossingen die ziekenhuizen heden 

ten dage veelal gebruiken zijn bewegwijzering welke vaak ondersteunt 

wordt door tekst of pictogrammen
28

. De ordening van functies, maar ook 

de functies binnen een afdeling en faciliteiten onderling waar een patiënt 

gebruik van maakt dienen een logische routing te hebben. Hier moet de 

architect met het ontwerp op inspelen. Naast dat een goede indeling 

gunstig is voor de oriëntatie, heeft het ook een gunstige invloed op de 

processen binnen een ziekenhuis.  

Wat ook onder oriëntatie valt is het tijdsbesef van de patiënten. 

Voor het welzijn van de patiënten is het belangrijk dat deze een gevoel 

krijgt hoe laat het is, welk jaargetijde etc. Dit kan gerealiseerd worden door 

het uitzicht, binnenkomend licht en een klok in de kamer. Dit voorkomt dat 

men het gevoel van isolatie van de rest van de wereld krijgt. 

  

6.8 Sociaal contact 

Het sociale aspect is zeer belangrijk voor het herstelproces van de patiënt 

en houdt contact in tussen de patiënt en familie, verpleegkundigen en 

medepatiënten. De mogelijkheden hiervoor liggen zowel op technologisch 

vlak (zoals een systeem als Clivia) als op het bouwkundige vlak. Beiden 

moeten zodanig ontworpen worden dat dit het sociale aspect niet in de 

weg staat. Het Clivia systeem bevat een onderdeel voor het onderhouden 

van sociale contacten door middel van een internetverbinding zodat men 

kan mailen en chatten. De bouwkundige opzet kan ook een rol spelen bij 

het contact leggen met medepatiënten. Wel moet men de privacy en 

keuzevrijheid voldoende gewaarborgd worden vanwege de wisselende 

behoeftes van een patiënt. Wat voor een ontwerp ook overwogen kan 

worden is om een ruimte te creëren waar patiënten bezoek kunnen 

ontvangen buiten hun eigen kamer. Dit maakt een afdeling levendiger. 

Bovendien kan deze ruimte tevens gebruikt door de patiënten als deze 

behoefte hebben aan contact met medepatiënten. De gedachte achter 

deze aandachtspunten is dat de patiënt zijn dagelijks leven voor een zo 

groot mogelijk deel kan voortzetten, wat leidt tot minder stress omdat de 

overgang tussen het dagelijks leven en de opname kleiner wordt. Het 

spreekt voor zich dat er bij een eenpersoonskamer meer aandacht besteed 

moet worden aan sociale aspecten dan wanneer meerpersoonskamers 

toegepast worden. 
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De grootte van een medium care afdeling is circa 8-15 bedden per eenheid. 

Grotere of kleinere eenheden komen echter ook voor. In dit programma 

van eisen wordt de aanwezigheid van de benodigde ruimtes vastgelegd 

met bijbehorende afmetingen. Een aantal van deze ruimtes worden 

verduidelijkt in bijlage 1. Dit pve gaat uit van een ziekenhuisvleugel van 20 

bedden waarin twee verpleegposten zijn gehuisvest. 

 

 

 

Afmeting Totaal 

Patiënten   

Bed (bxh) 0,98x 2,40 m  

Eenpersoons patiëntenkamer 14-19 m
2
 280-380 m

2 

Rolstoeltoegankelijke badkamer ≥ 4,8 m
2
, volgens 

richtlijnen 

aangepast bouwen 

 

Woonkamerfunctie  40 m
2
 40 m

2
 

Gemeenschappelijke keuken   

 

 

  

Familie / bezoekers   

Toiletten ≥0,90m bij 1,20 m 16 toiletten 

Voorziening voor logeren    

 

 

  

Personeel   

Verpleegpost 8 m
2 

16 m
2
 

Toiletten, vanwege arbo- eisen 

seksegescheiden 

≥0,90m bij 1,20 m 8 Toiletten 

Kantoorruimte 7 m
2
 p.p. 42 m

2
 

Vergaderruimte 2 m
2
 p.p.  20 m

2
 

Garderobe  In verkeersruimte 

0,15m
2
 per jas. 

Afgezonderde 

ruimte: 0,25 m
2
 

per jas 

1,5 m
2
 

Schone werkruimte t.b.v. distributie 

medicijnen, administratie, 

verbindingsmiddelen etc.) 

10 m
2 

20 m
2
 

Kantoor afdelingshoofd 

 

12 m
2 

12 m
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afmetingen Totaal 

 

Algemeen   

Opslagruimte schoon/ vuil materiaal 9 m
2
 18 m

2
 

Opslagruimte apparatuur en 

hulpmiddelen  

15 m
2
 30 m

2
 

Beddenlift (inwendige maat, breedte 

x diepte) 

1700 x 2700 mm 2 stuks 

Gangbreedte  ≥2150mm  

Dien- en regenereerkeuken 9 m
2
 9 m

2 

 

Rc waarde gevels 3,5 m
2
K/W  

Rc waarde dak 4,5 m
2
K/W  
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Bij het ontwerpen van het ziekenhuis is de omgeving waarin deze staat er 

belangrijk en kan deze elementen bevatten die het ontwerp beïnvloeden. 

Hiertoe is de omgeving in kaart gebracht. Het nieuwe ziekenhuis zal 

gerealiseerd worden op het terrein De Schans in Amersfoort aan de 

maatweg. Dit is een locatie aan de noordwest kant van Amersfoort. Dit is 

een voormalig terrein van defensie en maakte onderdeel uit van de 

Grebbeberglinie. De bestaande bebouwing bestond uit loodsen en bunkers 

welke voor een deel gesloopt gaan worden voor de komst van het nieuwe 

ziekenhuis. Daarnaast heeft de gemeente het plan om van dit gebied een 

ecologische verbindingszone te maken tussen Eem- Valleikanaal wat leidt 

tot een grotere ecologische diversiteit. Daarnaast ligt het plan daar om van 

het terrein een recreatief routenetwerk te maken met een centraal 

bezoekerscentrum. Dit is positief voor het nieuwe medisch centrum. Op 

deze manier wordt het niet slechts een locatie welke men bezoekt bij 

ziekte, maar wordt het een multifunctioneel gebied wat een totaal andere 

sfeer uitademt. Dit is een kwaliteitsverhogende factor voor het gebied.  

Aan de zuidzijde van de kavel bevindt zich het industrieterrein De 

Isselt en aan de noordoost zijde ligt een woonwijk. Op afbeelding 1 en 2 is 

te zien hoe het terrein er nu bijligt. De bestaande bebouwing is reeds 

gesloopt. Het terrein kenmerkt zich door het vele groen wat daarop 

aanwezig is en in de directe omgeving. Daarnaast bevat het grote open 

gedeeltes waardoor het wellicht mogelijk is om zoveel mogelijk gebruik te 

maken van het bestaande groen. Hierdoor kan men besparen op de kosten 

voor groen. Het terrein zelf is relatief vlak en wordt omsloten door een 

dikke bomenrij. Op afbeelding 3 is de doorgaande weg richting Amersfoort 

te zien. Aan de rechterzijde op de afbeelding zijn enkele particuliere 

gebouwen te zien. Hier direct achter liggen nog enkele woningen waarmee 

men rekening moet houden in het ontwerp. Op afbeelding 4 is de 

doorgaande weg richting Hoogland te zien. Aan de achterzijde wordt de 

kavel begrensd door de rivier de Eem, welke te zien is op afbeelding 5. De 

kavel biedt dus verschillende mogelijkheden en heeft een aantal fraaie 

elementen welke bij het ontwerp benut kunnen worden.  
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Bij het nieuw te ontwerpen ziekenhuis zal er gestreefd worden naar een zo 

helder mogelijke opzet. Dit begint reeds vanaf het moment dat men het 

terrein oprijdt. Als men eenmaal een parkeerplek heeft en uit de auto 

stapt, moet er maar een logische route voor de patiënt zijn. Hierdoor 

wordt een groot deel van de stress, namelijk het de weg vinden, al 

weggenomen. Als men vanuit de parkeergarage komt zal er een 

informatiepunt met zowel borden als een receptie moeten zijn. De patiënt 

of zijn familie moet middels een zeer eenvoudige en logische route de 

juiste afdeling kunnen vinden waardoor men meteen een beetje het 

thuisgevoel heeft. Met behulp van nummers, en met niet behulp van 

kleuren vind de patiënt/ familie de juiste gang. De weg naar de juiste 

afspraak moet afleiding geven. Hiervoor wordt gezorgd door middel van 

afwisselend uitzicht op binnentuinen met groen en kunst. Deze 

binnentuinen geven het gevoel van kleinschaligheid en beschutting en 

reduceren bovendien de stress. De kunst die in deze binnentuinen 

geplaatst zal worden is relatief groot zodat deze goed opvalt. Op deze 

wijze speelt de kunst tevens mee bij het oriëntatievermogen. Eenmaal op 

de afdeling zal de hiërarchische structuur zo zijn dat men van drukker naar 

rustig gaat. Eigenlijk begint dit proces reeds bij de ingang al. Op de afdeling 

zal men dus eerst door een gemeenschappelijke ruimte komen alvorens 

men bij de patiëntenkamers is. Deze patiëntenkamers zullen zich duidelijk 

van elkaar onderscheiden zodat elke patiënt het gevoel heeft over een 

apart territorium te beschikken. Deze opzet doet enigszins aan een 

appartement denken.  

De gevels zullen een zodanig uiterlijk meekrijgen dat deze vooral 

kleinschaligheid en statigheid uitstralen. Hierdoor heeft de patiënt niet het 

idee een van de vele of een nummer te zijn maar krijgt deze meer het 

gevoel dat hij of zij centraal staat in zijn herstelproces. De statigheid zal 

terugkomen door een enigszins massief uiterlijk welke afgewisseld wordt 

met transparantie. Door deze tegenstelling doet het geheel niet 

institutioneel aan. Waar het massieve gedeelte vooral eentonig is zal er 

een contrast worden gevormd met het lichtere geheel. Deze zal de gevel 

een speels effect geven. Deze twee dienen in balans te zijn. Het massieve 

gedeelte zal een referentie worden naar het verleden met zijn statige 

gebouwen. Dit geeft tevens een veilig en beschermend gevoel voor de 

patiënt. Deze statigheid zal men teven terugvinden in de centrale hal. Deze 

zal niet doorwerken in het beddengedeelte. Hier zal vooral een slanke 

constructie worden toegepast en kozijnen met een slank aanzicht. 

Hierdoor wordt het beeld gecreëerd dat de patiënt centraal staat en niet 

zijn omgeving. De gevels zullen veel licht binnenlaten zodat het geheel een  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heldere uitstraling krijgt. De grote ramen zullen tot aan de vloer reiken 

zodat de patiënt goed naar buiten en het omliggende terrein kan kijken. De 

kamers zullen een gevarieerd uitzicht krijgen op de Eem, binnentuinen en 

andere functies welke op het terrein van De Schans worden gerealiseerd. 

Ook deze binnentuinen zullen een statige en historische uitstraling krijgen 

door middel van een minimalistische architectuur. De binnentuinen 

worden zo ontworpen dat deze overkomen als een ‘hap’ uit het gebouw 

waaromheen alle patiëntenkamers worden gerealiseerd.  

De gangen waaraan de patiëntenkamers komen te liggen mogen geen 

saaie, donkere en lange gangen worden maar krijgen een speels, 

gevarieerd en heldere uitstraling. 

In de patiëntenkamers zal men uitzicht hebben op groen, en waar 

mogelijk op groen in het gebouw op de afdeling. Bovendien mag de patiënt 

absoluut niet het gevoel hebben dat deze alleen weggestopt wordt in een 

kamer. Sociaal contact is essentieel. Op deze manier wordt er ingespeeld 

op een negatief vooroordeel van de eenpersoonskamer. Uiteraard moet 

dit aspect nauw samenhangen met het aspect privacy en autonomie. Dus 

sociaal contact en privacy op de momenten waarop de patiënt daar 

behoefte aan heeft. Herkenning van de eigen kamer met behulp van kleur 

is belangrijk maar zal wel subtiel gebeuren. Bovendien krijgen de kamers 

een heldere uitstraling door middel van grote ramen. Ook zullen er 

mogelijkheden zijn tot het personaliseren van de kamers. De plattegrond 

zal tevens zodanig moeten zijn dat er voor het personeel maximaal 

overzicht is vanuit de verpleegpost. Op de volgende pagina wordt dit 

verhaal in beeld samengevat. Enkele tekeningen worden in deze scriptie 

afgebeeld om een idee te geven van de uitwerking. Voor de volledige 

tekeningenset op schaal wordt verwezen naar de bijlagen. 
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10.  M O O D B O A R D       

Bij het nieuwe ontwerp neemt de patiënt een 

belangrijke plaats in. De centrale hal zal zich 

kenmerken door een solide en statig uiterlijk en 

wordt gekenmerkt door hoge kolommen. In deze 

centrale hal heeft men zicht op aan de ene zijde de 

provinciale weg en aan de andere zijde het 

natuurlijke landschap met de Eem. De 

binnenplaatsen zullen eenvoudig en rustiek uiterlijk 

krijgen en refereren naar het verleden. In de gevels 

zal er een tegenstelling zijn tussen de eerste 3 

bouwlagen en de bovenste bouwlaag. De onderste 

zijde zal een statige uitstraling krijgen. De bovenste  

Laag maakt de gevel speels. Tevens zorgt deze 

tweedeling ervoor dat het gebouw niet massaal 

overkomt.  
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<RESULTATEN SO VOOR EEN PLATTEGROND EN GEVELS EN DOORSNEDE> 

  

11.  S C H E T S P R O C E S        
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Aan het begin van het ontwerpproces is er de keuze gemaakt om het 

ziekenhuis vanuit de kamstructuur te gaan ontwerpen. Deze vorm heeft 

namelijk de eigenschap dat de routing zeer eenvoudig te houden is. De 

patiënt komt via een trap in de centrale as en kiest vervolgens de juiste 

gang. Door deze structuur kan men niet verkeerd lopen, of verdwalen op 

een afdeling. Als men eenmaal aan het begin van de vleugel staat komt 

men direct bij een verpleegpost waar men te woord wordt gestaan en 

wordt verteld bij welke kamer men moet zijn.  

Daarnaast zijn de verschillende functies binnen een ziekenhuis 

zoals de beddenhuizen, operatiekamers, poliklinieken en de kantoren goed 

te scheiden. Deze scheiding zorgt tevens ervoor dat de bezoeker van het 

ziekenhuis niet geconfronteerd wordt met andere functies dan waarvoor 

men komt. Dit beperkt tevens de keuzes qua routing en bovendien heeft 

de gebruiker dan het idee dat de opzet kleinschaliger is. Ook kunnen er 

door deze scheiding gemakkelijk gescheiden verkeersroutes worden 

toegepast. 

Tevens is deze structuur zeer flexibel als het gaat om uitbreiding. 

Zo kan men de gangen langer maken, of kan er een verdieping bovenop 

geplaatst worden zonder dat dit de functionele structuur beïnvloed. Om de 

mogelijkheid van inpassing van andere functies (adaptability) beter 

mogelijk te maken worden de vleugels met elkaar verbonden door een 

gang die evenwijdig loopt aan de centrale as. Zo kan er met de kamers 

geschoven worden tussen de verschillende afdelingen wat de kwaliteit van 

het ontwerp vergroot. 

De plattegrond is zodanig opgezet dat de verpleegkundigen vanuit 

de verpleegpost overzicht hebben op het grootste deel van alle kamers. 

Hierdoor wordt de veiligheid, alsmede het gevoel van veiligheid voor de 

patiënt zo groot mogelijk. Daarnaast zal er bij de patiëntenkamers een 

glazen deur worden toegepast met daarnaast een zijlicht. De deur zal 

voorzien worden van een strook raamfolie op ooghoogte. Hierdoor ervaart 

de patiënt wel de ruimtelijkheid, maar indien de patiënt behoefte heeft 

aan privacy biedt deze ondoorzichtige strook uitkomst. Indien de patiënt 

wel contact wilt zal de deur openstaan. Het zijlicht zal niet afgeschermd 

kunnen worden in verband met de veiligheid. Hierdoor kan het personeel 

in een oogopslag controle uitoefenen op de patiënt. 

Een deel van deze patiëntenkamers zijn bovendien gesitueerd om 

groenkolommen waardoor de verpleegkundigen tevens zicht hebben op de 

patiënt, en de patiënt op zijn beurt contact heeft met de buitenwereld. Op 

deze manier heeft de patiënt niet het gevoel dat deze eenzaam is. De 

ramen naar de groenkolommen zijn tevens voorzien van op afstand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bedienbare luxaflex omwille van de privacy. De plattegrond is tevens 

zodanig ingedeeld dat de looplijnen voor verplegend personeel zo kort 

mogelijk gehouden worden. Om de paar kamers is er een opslagruimte 

voor materieel en zijn er toiletten voor het personeel. De groenkolommen 

vormen het hart van het ontwerp en dienen meerdere doelen. Naast de 

hiervoor beschreven veiligheid vormen de groenkolommen een belangrijk 

aspect binnen deze helende omgeving. Naast dat het voor daglicht zorgt 

aan de gangzijde heeft dit groen een positief effect op het herstelproces. 

Daarnaast wordt op deze wijze de eentonige lange gang voorkomen en 

creëert het een interessant schaduwspel op de vloer. Tevens kunnen er op 

de eerste en tweede verdiepingen plateaus worden opgenomen waar men 

kunst kan plaatsen. Hierdoor wordt de bezoeker enigszins nieuwsgierig 

gemaakt naar het gebouw. Het onderhoudt aan het groen zal geschieden 

door een deur in het glas op te nemen. De bovenzijde van deze 

groenkolom zal worden afgedicht met een glazen dak waarin tevens 

ventilatievoorzieningen zijn opgenomen.  

De verschillende kamers zijn voorzien van een eigen kleur 

waardoor er herkenbaarheid optreedt. Dit roept een gevoel van 

herkenbaarheid op en geeft het idee dat de kamer uniek is.  

De deur die ter afscheiding van de patiëntenkamer en de sanitaire 

unit dient wordt tevens een onderdeel van de helende omgeving. In de 

deur komen ruimtes waarin men persoonlijke foto’s kan plaatsen 

waardoor er een persoonlijke tint aan de kamer kan worden gegeven. 

Bovendien bevindt de deur zich in het zichtveld van de patiënt welke deze 

in bed ligt. Op deze manier bestaat het gehele zichtveld van de patiënt uit 

elementen van een helende omgeving. Deze elementen worden echter 

subtiel toegepast.  

De gang zal voorzien worden van indirecte verlichting. Hierdoor 

ziet een patiënt welke met zijn bed door de gang wordt gereden niet 

constant de lichtbakken voorbijkomen wat als zeer hinderlijk wordt 

beschouwd. 
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14.1 Eenpersoonskamers 

Zoals te zien is in de plattegrond is deze opgebouwd uit alleen 

eenpersoonskamers. Omdat deze opzet in de praktijk niet veelvuldig 

toegepast wordt deze opzet nogal eens bekritiseerd. De nadelen die 

genoemd worden in deze kritiek is dat de patiënt doordat deze alleen op 

een kamer ligt zich eenzaam voelt en dat er geen sociale controle is 

waardoor dit nadelig zou werken voor de veiligheid en het 

veiligheidsgevoel van de patiënt. Dit omdat er geen sociale controle 

mogelijk is door mede patiënten. Daarnaast zou de patiënt zich eenzaam 

voelen. Voordat men opgenomen wordt in een eenpersoonskamer zijn de 

meeste patiënten dus erg sceptisch. Bovendien blijkt uit onderzoek dat het 

verplegend personeel verwacht dat ze langer bezig zijn met de dagelijkse 

levensbehoeften omdat de looplijnen tussen patiënten langer zijn
30

.  

 

Omdat in Nederland nog slechts een ziekenhuis werkt met uitsluitend 

eenpersoonskamers op de klinische afdelingen is er nog weinig ervaring 

met die nieuwe fenomeen. In het buitenland wordt deze opzet al op veel 

grotere schaal toegepast. Zo zijn er in Engeland en de VS al ziekenhuizen 

met meer dan 500 eenpersoonskamers. In Nederland zijn er reeds 

onderzoeken naar de toepassing van de eenpersoonskamers gedaan. 

Daarbij wordt tevens gekeken naar resultaten van de projecten in het 

buitenland. Deze onderzoeken wijzen echter uit dat als patiënten eenmaal 

ervaring hebben met deze opzet, dat deze vervolgens zeer enthousiast zijn. 

Als men naar de feiten kijkt dan is dit enthousiasme te verklaren. Zo heeft 

J. van Geest onderzoek gedaan naar de toepassing van alleen 

eenpersoonskamers. Voor de patiënt vind er een reductie van stress plaats 

doordat er bijvoorbeeld geen sprake meer is van geluidsoverlast wat een 

verbetering van de nachtrust en men zich beter kan oriënteren door het 

betere uitzicht omdat men zich dichter bij de ramen ligt. Omdat de gehele 

dag bezoek binnen kan komen vind er tevens een toename van mantelzorg 

plaats door een bekende van de patiënt. Dit geeft bovendien een 

vertrouwd gevoel. Door de zorgvuldig vormgegeven ruimtes welke tevens 

inspelen op de beperkingen van de patiënt heeft deze minder pijn, 

vermindering van het gevoel van hulpeloosheid en heeft de patiënt minder 

stress.  
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Naast deze psychologische effecten wordt ook de daadwerkelijke 

veiligheid vergroot. Zo is er een afname van nosocomiale infecties 

(verspreiding via de lucht) en infecties welke het gevolg zijn van direct 

contact. Mede doordat het handenwasprotocol beter wordt nageleefd. 

Daarnaast blijkt dat er minder medicatiefouten worden gemaakt en dat er 

een verbetering van communicatie plaatsvindt tussen de patiënt, familie 

en verpleegkundigen. Ook het aantal valincidenten blijkt af te nemen met 

maar liefst 75%. Naast dat dit positief is voor de patiënt levert dit ook een 

kostenbesparing op. 

Naast een positieve invloed op de patiënt zijn er ook voor het 

personeel voordelen verbonden aan de toepassing van 

eenpersoonskamers. De eenpersoonskamer blijkt een zeer positieve 

invloed te hebben op de werktevredenheid. Bovendien ervaren de 

gebruikers dat er meer tijd aan de patiënt kan worden besteedt. Een ander 

voordeel is dat meer handelingen op de kamers zelf gedaan kunnen 

worden waardoor het aantal verplaatsingen van de patiënt drastisch daalt. 

Deze tijd kan dan op een andere manier besteedt worden.  

Deze conclusies zijn doorslaggevend geweest voor de keuze van de 

toepassing van alleen eenpersoonskamers. De eenpersoonskamer speelt in 

op een aantal zeer grote nadelen van de meerpersoonskamer. De 

eenpersoonskamer is dus een kwaliteitsverhogende factor in dit ontwerp 

en bovendien kunnen de aspecten van een helende omgeving veel 

doeltreffender worden toegepast. 

 

14.2 Casco 

Vanwege het feit dat de bouw van een ziekenhuis een groot project is 

loont het om zoveel mogelijk elementen te prefabriceren. Naast het 

verkorten van de bouwtijd kan men op deze wijze de kwaliteit van het 

gebouw beter beheersen. De onderdelen worden immers in 

geconditioneerde omstandigheden gefabriceerd. Het toepassen van prefab 

onderdelen komt het best tot zijn recht wanneer de repetitie groot is. 

Daarom is er voor het binnenblad gekozen voor prefab beton elementen. 

Deze kamerbrede elementen verhogen de productiesnelheid. Voor de 

vloer is er gekozen voor een bollenplaatvloer. Ondanks dat dit vloertype 

met circa €97,- /m
2
 een stuk duurder is dan een kanaalplaatvloer of 

breedplaatvloer kent deze vloer enkele belangrijke voordelen. Vanuit het 

oogpunt van flexibiliteit is de kanaalplaatvloer minder geschikt. Doordat dit 

een holle vloer betreft kan het gebouw later niet verbouwd worden tot 

appartementencomplex vanwege deze geluidseisen die tussen de 

15.  M O T I V A T I E   K E U Z E S        
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verschillende woningen geldt. Deze verminderde weerstand tegen 

geluidsoverdracht is tevens van invloed op de gezondheidszorg functie. 

Daarnaast kunnen de leidingen niet in de vloer weggewerkt worden 

waardoor er een verlaagd plafond noodzakelijk is waardoor men ook geen 

gebruik kan maken van betonkernactivering. De breedplaatvloer heeft 

deze minpunten niet. Het grote voordeel van de bollenplaatvloer ten 

opzichte van de breedplaatvloer is dat de bollenplaatvloer maximaal 15 m 

in een keer kan overspannen. Hierdoor is het niet nodig dat er in de 

gangen kolommen geplaatst worden wat ten eerste een veel grotere 

flexibiliteit oplevert en daarnaast veel fraaier is omdat men nergens tegen 

kolommen aankijkt. Hierdoor verkrijgt men veel strakkere ruimtes. Een 

globale kostenberekening laat tevens zien dat het systeem voor dit project 

uiteindelijk niet eens duurder blijkt te zijn. Dit komt door het feit dat er 

geen kolommen geplaatst hoeven te worden. Pas als men de kolommen 

voor minder dan €1.500 per stuk kan plaatsen is de bollenplaatvloer 

duurder. Daarnaast kunnen eventuele sparingen nog later in het proces 

gerealiseerd worden en hoeft men geen raveelconstructies toe te passen 

bij de trappenhuizen en de groenkolommen. Het systeem heeft echter wel 

nog een hoger rendement wanneer er een gebogen plattegrond is.  

 

14.3 Binnenwanden 

Vanuit het oogpunt van flexibiliteit wordt er voor de binnenwanden 

gekozen voor metal stud. Omdat er tevens gekozen is voor een 

bollenplaatvloer ontstaat er een zeer flexibele plattegrond. Het 

verplaatsen van de wanden is geen ingrijpende verbouwing waar 

bovendien weinig stof bij vrijkomt. Het verplaatsen van de wanden kan dus 

plaatsvinden terwijl het ziekenhuis gewoon doordraait. Bovendien heeft 

gipsplaat nog een aantal andere voordelen. Zo beperkt deze wand de galm 

vanwege de geluidsabsorberende eigenschappen. Bovendien zijn de platen 

goedkoop en hebben deze een mat oppervlak. Hierdoor zal er geen 

verblinding ontstaan als er zonlicht op de wanden valt. Daarnaast kan men 

een relatief dunne wand een hoge geluidsisolatiewaarde en 

brandwerendheid gehaald worden. De geluidsisolatiewaarde zal bepaald 

worden door de detaillering van de kritische onderdelen, dus vooral de 

kozijnen aan de gangzijde. Mede hierdoor is er voor de patiëntenkamers 

gekozen voor het MontaPlus binnenkozijn principe. Een ander voordeel 

van dit principe is het onderhoud. Aangezien de bedden in en uit de 

kamers gereden worden zullen deze regelmatig tegen de kozijnen botsen. 

Stalen kozijnen zullen indeuken wat moeilijk te herstellen is. Dit geldt ook 

voor houten kozijnen. Het MontaPlus systeem heeft plastic profielen om 

het hout heen welke gemakkelijk te vervangen zijn. Hierdoor blijft het 

gebouw er netjes uitzien wat tevens gezien kan worden als een aspect van 

de helende omgeving. Voor ruimtes waar geen bedtransport plaatsvindt 

zal er voor de binnenkozijnen gebruik worden gemaakt van stalen kozijnen.  
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15.1 Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid 

Als men start met een toetsing van het plan aan het bouwbesluit zal men 

als eerste stap een bezettingsgraadklasse moeten bepalen. Hiertoe moet 

er bepaald worden hoeveel vierkante meter gebruiksoppervlakte er per 

persoon aanwezig is, en het aantal vierkante meter dat er aanwezig is aan 

verblijfsgebied per persoon. Voor deze scriptie wordt er volstaan door dit 

voor slechts 1 ‘ vleugel’  te berekenen. Als dit bepaald wordt voor dit plan 

komt men tot de bezettingsgraadklasse B4. Het verblijfsgebied is in bijlage 

3 weergegeven. De gebruiksoppervlakte (GO) van een groep ruimten 

wordt gemeten op vloerniveau tussen de opgaande scheidingsconstructies 

die de ruimtes omhullen. Bij de bepaling van het  GO moet men tevens alle 

wanden meenemen uitgezonderd dragende wanden. De definitie van een 

verblijfsgebied is een gedeelte van een gebruiksfunctie met tenminste een 

verblijfsruimte  bestaande uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen 

en aan elkaar grenzende ruimten anders dan een toiletruimte, badruimte, 

technische ruimte of verkeersruimte. 

Ondanks dat het minder gunstig is voor de flexibiliteit van de plattegrond 

om de gehele plattegrond aan te merken als gezondheidszorgfunctie is hier 

niet voor gekozen. Dit vanwege het feit dat bij een gezondheidszorgfunctie 

iedere verblijfsruimte, dus ook de kantoren, een subbrandcompartiment 

moeten zijn. Nadeel van deze oplossing is dat men bij een eventuele 

indelingswijziging in de toekomst met deze functie-indeling rekening moet 

houden. 

Als eerst stelt het bouwbesluit stelt dat er voorzieningen moeten 

worden getroffen welke moeten voorkomen dat er valgevaar is. In het 

ontwerp is geen valgevaar wat betreft hoogteverschillen tussen 

verschillende vloeren. Wel zullen er te openen delen in de gevel komen. 

Volgens artikel 2.16 moeten hier maatregelen getroffen worden. Op een 

hoogte van tenminste 0,85 m moet er een vloerafscheiding aanwezig zijn. 

Tevens moet een balustrade in een ruimte die voor bezoekers toegankelijk 

is voldoen aan bepaalde regels. De balustrade moet een hoogte hebben 

van minstens 0,7 m en mag bovendien geen opstapmogelijkheid hebben 

tussen de 0,2 m en 0,7 m boven de vloer. Tevens mag het hekwerk geen 

openingen bevatten die breder zijn dan 0,1 m.  

Vervolgens worden er eisen gesteld aan de afmetingen van de trap. In 

artikel 2.28 wordt eerst gesteld dat de trap moet voldoen aan de 

afmetingen van kolom A van tabel 2.28b van het bouwbesluit, mits de 

vloeroppervlakte minder is dan 600 m
2
. Aangezien het vloeroppervlak 

groter is zal de trap dus moeten voldoen aan de afmetingen van kolom B 

welke hieronder afgebeeld is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A  B  

minimum breedte van de trap  0,8 m  1,1 m  

minimum vrije hoogte boven de trap   2,3 m  2,3 m  

maximum hoogte van de trap  4 m  4 m  

minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn, 

gemeten loodrecht op de voorkant van de 

trede  

0,185 m  0,21 m  

maximum hoogte van een optrede  0,21 m  0,21 m  

minimum breedte van het tredevlak, gemeten 

loodrecht op de voorkant van dat vlak  

0,05 m  0,17 m  

minimum breedte van het tredevlak ter plaatse 

van de klimlijn, gemeten loodrecht op de 

voorkant van dat vlak  

0,23 m  0,23 m  

minimum afstand van de klimlijn tot de 

zijkanten van de trap  

0,3 m  0,3 m  

 

Tabel 2.28b afmetingen van een trap van een niet tot bewoning bestemde gebruiksfunctie 

en van een noodtrap voor een woonfunctie 

 

De noodtrap moet afmetingen hebben overeenkomstig kolom A. Het 

bordes moet de minimale afmetingen van 1,1 m x 1,1 m  hebben. De 

hoogte van de leuning is minstens 0,8 m en maximaal 1,0 m, gemeten 

boven de voorkant van een trede.  

Vervolgens moet er gekeken worden naar de brandveiligheid van 

het ontwerp. In artikel 2.105 wordt gesteld dat een brandcompartiment 

niet groter mag zijn dan 1000 m
2
. Aangezien de plattegrond een 

oppervlakte heeft van ruim 1300 m
2
 zal er een functionele indeling van 

brandcompartimenten moeten komen. Hierbij dient tevens rekening te 

worden gehouden met de patio’s welke over meerdere verdiepingen 

doorlopen. In Bijlage 4 is in indeling van brandcompartimenten in het 

verslag opgenomen. Bij de indeling van de compartimenten is het 

belangrijk om lid 11 van artikel 2.105 in de gaten te houden waarin staat 

dat een brandcompartiment waarin een gedeelte van een 

gezondheidszorgfunctie bestemd voor aan bed gebonden patiënten ligt, 

deze per bouwlaag een gebruiksoppervlakte heeft welke kleiner is dan 77% 

van de totale gebruiksoppervlakte aan brandcompartiment op die laag. Dit 

houdt dus in dat een compartiment niet alleen mag bestaan uit 

gebruiksoppervlakte welke bestemd is voor aan bed gebonden patiënten. 

Voor deze compartimenten geldt dat de patiëntenkamers 57% en 36% van 

het totale oppervlak beslaan waardoor dit voldoet. 

16.  B O U W B E S L U I T   T O E T S I N G     
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Daarnaast wordt door het bouwbesluit geëist (Artikel 2.106) dat er van een 

brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, een besloten 

ruimte waardoor een van rook en brand gevrijwaarde vluchtroute voert en 

een niet besloten veiligheidstrappenhuis een bepaalde weerstand tegen 

branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) moet zijn. Deze weerstand moet 

in dit geval minstens 60 minuten zijn. Naast deze maatregelen moeten er 

nog verdere maatregelen worden genomen ter beperking  van uitbreiding 

van brand. Zo wordt in artikel 2.116 gesteld dat een verblijfsruimte voor 

aan bed gebonden patiënten in een subbrandcompartiment ligt. Dit heeft 

invloed op de detaillering en de materiaalkeuze voor de patiëntenkamers.   

De wbdbo eis van een brandcompartiment naar een besloten ruimte in het 

brandcompartiment wordt in artikel 2.118 gesteld op 30 minuten. Al deze 

eisen zijn tevens ingetekend in bijlage 4. 

Er worden ook eisen gesteld met betrekking tot het verspreiden 

van rook in een brandsituatie. De loopafstand tussen een punt in een 

verblijfsgebied en de toegang van een rookcompartiment mag maximaal 

45 meter bedragen. Daarbij moet men rekening houden met de wijze 

waarop men de loopafstand in verblijfsgebieden moet bepalen. Ook 

hieraan voldoet de plattegrond. De twee trappen die te zien zijn op de 

plattegrond zullen rookvrije vluchtroutes moeten worden.  

Belangrijk is om op te merken dat bij een verblijfsgebied hoger dan 

20 m boven het meetniveau een gemeenschappelijke brandweerlift 

aanwezig moet zijn. Bovendien moet de toegang van een 

rookcompartiment binnen 75 m van deze brandweerlift liggen.  

Vervolgens worden er eisen gesteld ten behoeve van de bestrijding van 

brand. Hiertoe moeten gebruiksfuncties welke hoger dan 20 meter liggen 

voorzien worden van een droge blusleiding. Deze zal dus in de plattegrond 

moeten worden verwerkt. Daarbij moet men erop letten dat het aantal 

droge blusleidingen zodanig moet zijn dat de afstand tussen dit punt en de 

toegang van een  rookcompartiment niet groter is dan 35 m. Bij het 

berekenen van deze afstand mag een constructie niet zijnde een 

bouwconstructie in een verblijfsgebied buiten beschouwing gelaten 

worden. Bovendien moeten er brandslanghaspels aanwezig zijn. Met de 

lengte van de brandslang +5 m moet men de gehele vloer van een 

gebruiksfunctie kunnen bereiken waarbij de slang niet langer mag zijn als 

30 m. Hiermee kan tevens bepaald worden hoeveel brandslanghaspels er 

moeten worden toegepast en waar deze moeten komen. Deze plaatsen 

moeten worden aangegeven op de plattegrond.   

 

15.2 Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid 

Ondanks dat er door het bouwbesluit geen concrete prestatie eisen 

worden gesteld aan bijvoorbeeld bescherming tegen geluid van installaties 

of geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde functie, ligt er wel de 

eis dat er bescherming moet zijn tegen geluid. Er zal tijdens het uitwerken 

van het voorlopig ontwerp uiteraard aandacht aan moeten worden 

besteedt. Tevens wordt er vanuit de opdrachtgever eisen gesteld in 

verband met de bruikbaarheid van het gebouw. Zo is het wenselijk dat de 

omstandigheden voor de patiënt zo zijn dat deze geen overlast hebben van 

medepatiënten. In de meest ideale situatie zou de geluidsisolatie tussen de 

verschillende patiëntenkamers 58 dB bedragen.   

Vanuit het oogpunt van gezondheid is het tevens van belang dat er zodanig 

gedetailleerd wordt dat de gevel voldoende waterdicht is. Dit geldt ook 

voor ruimtes zoals toiletruimtes en sanitaire units.  

Vanuit het oogpunt van gezondheid worden ook eisen gesteld aan 

de toetreding van daglicht. In artikel 3.134 wordt gesteld dat het 

equivalent daglichtoppervlakte 5% moet zijn van de vloeroppervlakte. Dit 

onderwerp is echter tevens eerder aan de orde geweest waardoor er 

ruimschoots aan deze eis voldaan wordt.  

 

15.3 Voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid 

Het spreekt voor zich dat een ziekenhuis voldoende toegankelijk moet zijn 

voor rolstoelgebruikers maar ook dat bepaalde ruimtes bedtoegankelijk 

moeten zijn. De minimale vloerafmetingen van een lift dient minstens 1,05 

x 2,05 te zijn. Echter, vanuit functionele eisen zullen deze waarschijnlijk 

groter zijn. Daarnaast geldt dat de hoogteverschillen niet meer dan 0,02m 

mogen zijn. Een belangrijk aspect om in de gaten te houden is dat 

minimaal 55% van een gebruiksfunctie verblijfsgebied is. Voor de 

plattegrond geldt dat dit 59% is waardoor er aan deze eis voldaan wordt.   

Voor het aantal toiletten geldt dat per 360 m
2
 gebruiksoppervlakte een 

toilet aanwezig moet zijn. Hieraan voldoet het ontwerp ruimschoots. Dit 

komt voort uit de functionele eisen die gesteld worden aan het ontwerp. 

Dit geldt tevens voor het aantal (integraal toegankelijke) badruimtes.  
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18.  D E T A I L L E R I N G      

Deze details bevinden zich in de gevels van 

de binnentuinen. De kozijnen worden 

achter het metselwerk geplaatst en er 

wordt geen rollaag toegepast. Hierdoor 

ontstaat er een zeer strakke gevel. Het 

effect van de binnentuin staat centraal. Dit 

wordt op deze wijze niet  verstoord. De 

ramen worden voorzien van zonwering 

welke geïntegreerd wordt in de spouw. De 

rekjes aan de binnenzijde worden 

geprefabriceerd voor een hoge 

bouwsnelheid 
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Deze details bevinden zich op de bovenste 

verdieping. Door een gecoate aluminium 

plaat toe te passen wordt een tegenstelling 

met de onderliggende bouwlage gecreëerd. 

Hierdoor ontstaat er voor het gevoel geen 

enorm en massief gebouw wat angst 

inboezemt bij de patiënt. De staalplaat 

creëert een vrolijk en speelse uitstraling. De 

staalplaten worden voorzien van 

verschillende kleuren groen afgewisseld 

met witte panelen.  
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Deze details bevinden zich bij de 

groenkolommen. Zoals op de details te zien 

is, is er geen omkadering. Hierdoor 

ontstaat er een zeer transparante 

uitstraling waardoor het lijkt alsof het 

groen zich in de kamer bevindt. 

Desondanks is er geen gevaar voor infectie. 

De vloerranden worden afgewerkt met 

zetwerk van geborsteld rvs. De wanden van 

de groenkolommen zullen wit worden 

zodat er zoveel mogelijk daglicht de kamers 

en de gang inkomt. 
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Om tot een volledig antwoord te komen op de vraag wat de invloed van 

een Healing environment exact is, is er een inventarisatie gemaakt van de 

verschillende aspecten van de helende omgeving. Uit deze inventarisatie 

kwam naar voren dat de aspecten (dag)licht, routing, groen, kleur, uitzicht, 

kunst, geluid en luchtkwaliteit onmisbare factoren zijn. Daarnaast zijn er 

ook niet direct bouwkundige voorwaarden zoals autonomie, privacy, 

keuzevrijheid, territorium, zelfredzaamheid, veiligheid, oriëntatie en het 

aspect sociaal contact. Deze aspecten hebben echter wel invloed op de 

gebouwde omgeving. Door in een vroeg stadium van het ontwerpproces al 

aandacht te besteden aan deze aspecten zullen deze later beter ingevuld 

kunnen worden. Ook hier geldt dat dit onmisbare aspecten zijn van een 

helende omgeving. Het staat echter niet vast in welke mate deze 

elementen in een omgeving aanwezig moeten zijn voordat er 

daadwerkelijk van een helende omgeving gesproken kan worden. Wat wel 

vast staat is dat men ernaar moet streven alle aspecten in het ontwerp in 

meer of mindere mate te verwerken. Daarmee wordt er voor de patiënt 

een comfortabele omgeving gecreëerd. En dat is ook exact de kern van een 

helende omgeving: het creëren van een omgeving welke stressgevende 

factoren zoveel mogelijk beperkt. Dit werkt positief voor zowel de patiënt 

als het personeel. Men moet zich tevens bedenken dat het verpleegkundig 

personeel de belangrijkste schakel tussen de geboden medische zorg en de 

‘klant’. Al heeft men nog zoveel aandacht besteedt aan de helende 

factoren, op het moment dat het verpleegkundig personeel zijn of haar 

werk niet goed kan doen zal dit alle effecten van de helende omgeving 

teniet doen. Daarom zal er ook goed naar de werkprocessen moeten 

worden gekeken. Een belangrijk aspect daarbij zijn korte looplijnen en 

voldoende werkruimte. Dit laatste komt vooral terug in de patiëntenkamer 

waar men voldoende ruimte moet hebben om gemakkelijk het werk te 

doen. Dit geldt ook voor de sanitaire unit. Deze is kleiner uitgevoerd dan 

de norm. Dit kan door het toepassen van een schuifdeur. Hierdoor heeft 

het verplegend personeel veel ruimte rondom het toilet.  

Het toepassen van een eenpersoonskamer is essentieel om de 

helende omgeving goed tot zijn recht te laten komen. Hierdoor hebben de 

aspecten van een helende omgeving veel meer rendement dan op een 

meerpersoonskamer. Bovendien kan men een aantal fysieke aspecten niet 

eens toepassen omdat men met meerdere patiënten te maken heeft welke 

allemaal een eigen mening hebben. Het toepassen van de 

eenpersoonskamer verhoogd de kwaliteit dus van de eenpersoonskamer 

en zou wellicht essentieel in dit concept kunnen zijn. Op de vraag wat de 

ideale omgeving voor de patiënt is is geen eenduidig antwoord te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is ook van het ontwerp afhankelijk welke aspecten het meest 

terugkomen in de helende omgeving. De helende omgeving heeft dus geen 

vaste verschijningsvorm. Wel staat vast dat de toepassing van de hiervoor 

genoemde aspecten een positief effect op de patiënten kunnen hebben. 

Voor verschillende aspecten is dit wetenschappelijk aangetoond. Op 

sommige vlakken is de wetenschappelijke onderbouwing nog summier en 

zal er meer onderzoek gedaan moeten worden. Echter, de helende 

omgeving wint terrein en nieuwe ziekenhuizen worden steeds meer met 

deze gedachte ontworpen. De grootste bezwaren van de helende 

omgeving is dat deze duurder is. De bouw mag dan duurder zijn, maar deze 

investering verdient zich terug. Opdrachtgevers moeten denken in de 

gedachte van total cost of ownership: wat kost het gebouw tijdens het 

gebruik. Op deze manier wordt de helende omgeving aantrekkelijker 

omdat deze investering zich terug verdiend.  

Tot slot is het belangrijk om op t merken dat de helende omgeving 

geen doel op zich gaat worden. Het is een belangrijk hulpmiddel om de 

stressfactoren voor de patiënt zoveel mogelijk te beperken wat een 

positieve invloed heeft op het welbevinden van de patiënt en een goede 

werkomgeving biedt voor het ziekenhuispersoneel wat uiteindelijk 

resulteert in een betere kwaliteit van de zorg. 
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Deze scriptie is voor mij de inleiding geweest in deze richting van de 

bouwkunde. Ik verwachtte dan ook dat er op het gebied van de zorg nog 

zeer veel te leren was. Persoonlijk had ik wel verwacht dat er door de 

gebruiker eisen werden gesteld welke invloed hadden op de gebouwde 

omgeving. Deze invloed blijkt achteraf gezien dus veel groter te zijn. 

Gaandeweg mijn afstudeerperiode merkte ik dat de zorg op gebouwniveau 

zeer complexe structuren kent en ik zag in dat ik deze tijdens een relatief 

korte periode van circa zestien weken niet allemaal kan overzien. 

Persoonlijk beschouw ik deze scriptie dan ook als een inleiding. Ik merk dat 

de praktijkervaring, zowel bouwkundig als kennis van de zorgprocessen erg 

belangrijk zijn. Deze kennis wordt door de jaren heen opgebouwd. Tevens 

viel mij op dat de elementen van een helende omgeving eigenlijk altijd 

terugkomen in ieder ontwerp. Men zorgt immers altijd voor een fraaie 

lichtinval, heldere routing, goed binnenklimaat etc. In deze richting worden 

ze alleen nadrukkelijker genoemd omdat deze wellicht essentieel kunnen 

zijn. Zoals genoemd in de scriptie: in relatief donkere kamers komen meer 

patiënten te overlijden dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van zeer 

heldere kamers. Deze helende omgeving aspecten kunnen dus een verschil 

maken tussen leven en dood. Men heeft immers met lichamelijk zwakke 

mensen te maken. Persoonlijk heb ik dus ontzettend veel geleerd tijdens 

het schrijven van deze scriptie. Er valt echter ook nog ontzettend veel te 

leren. De volgende stap is dat ik de nu aanwezige kennis van de 

verschillende aspecten van een helende omgeving verder uitdiep. 

Daarnaast is het interessant om verder te onderzoeken welk effect 

bepaalde bouwsystemen, bijvoorbeeld betonkernactivering, op patiënten 

hebben. En persoonlijk vind ik dit juist interessant. Elk bouwdeel heeft een 

bepaalde invloed op de patiënt. Kennis van de systemen en de gevolgen 

daarvan zijn dus belangrijk.  

 Tijdens het afstuderen ben ik uiteraard ook tegen problemen 

aangelopen. De belangrijkste daarvan was de afbakening van het 

onderzoeksterrein. Alleen al over groen in zorginstellingen zou men 

complete verslagen kunnen maken. Daarnaast was het een uitdaging om 

een goede balans te vinden tussen de literatuurstudie en de bouwkundige 

uitwerking.  

 Wat is persoonlijk zeer leerzaam vond waren de verschillende 

bijeenkomsten en open dagen die ik heb bezocht. Dit betrof onder andere 

een studiedag van Izovator. Hier werd gesproken over de Planetree 

gedachte (Jim van den Beuken), en de Mayo Clinics (Kennt D.Seltman) in 

de Verenigde Staten. Daarnaast heb ik verschillende werkbijeenkomsten 

bezocht van het HEZO project, waar deze scriptie een onderdeel van is. 

Hieraan namen verschillende disciplines aan deel zoals het Meander MC, 

installatie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

technische bureaus, TNO, een interieurbouwer etc. Hierdoor wordt het 

onderwerp ook vanuit andere disciplines belicht wat tot nieuwe inzichten 

kan leiden. Hierdoor blijft het onderwerp niet beperkt tot theorie, maar 

wordt er ook in de praktijk gekeken. Dit resulteert in een belangrijke input 

vanuit de praktijk. 

 De conclusie is dan ook dat ik het een zeer interessant onderwerp 

vind. De kans is dan ook groot dat ik verder ga in deze richting. Ook als dit 

niet zo mocht zijn is het zeker geen verloren tijd geweest. Ik heb me 

gerealiseerd dat het belangrijk is om, niet alleen bij zorggebouwen, de 

helende omgeving aspecten terug te laten komen in bouwwerken.  
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