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Verpleeg– en verzorgingshuizen 
zijn zich aan het oriënteren op 
het verpleeghuis van de  
toekomst, gericht op het  
welbevinden van ouderen. Een 
tendens die opkomt in verpleeg– 
en verzorgingshuizen in navol-
ging op het Healing Environment  
concept. Bovendien hebben 
woonzorgcentra de ambitie om 
zich te kunnen onderscheiden in 
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de geleverde zorg, een duurza-
me omgeving en goed werkge-
verschap. Zij willen kunnen 
staan voor een organisatie die 
gericht is om met de zorg en de 
omgeving van bewoners zin te 
geven aan het leven van hun 
kwetsbare ouderen. Dit wordt 
ook wel een “bezielende omge-
ving” dan wel “Life Enrichment 
Care” genoemd.  

Het belang van het project:   

verschillende disciplines aan het woord  

Locatie Waterhof van WoonZorg-

centra Haaglanden oriënteert 

zich momenteel op het verpleeg-

huis van de toekomst. Zij zien het 

als hun taak te zorgen dat hun 

cliënten in een kwalitatief goede 

en comfortabele omgeving zo 

prettig mogelijk wonen en leven. 

Zij moeten zich thuis kunnen 

voelen. Thuisvoelen kunnen naar 

het idee van Hoogleraar Sociolo-

gie Jan Willem Duyvendak wor-

den omschreven met de woorden 

’haven’ en ’heaven’. Daar waar 

haven refereert aan een plek van 

veiligheid, comfort en voorspel-

baarheid ofwel de omgeving,  

refereert heaven naar een  

situatie waarin  je jezelf kunt zijn, 

je favoriete activiteiten kunt ont-

plooien en waarin je verbonden 

bent ofwel thuis voelt.  

Om bewoners van locatie Water-

hof de mogelijkheid te bieden om  

hun leven in eigen stijl te leven, 

vindt onderzoek plaats naar het 

creëren van een bezielende om-

geving. Het licht– en  

geluidniveau evenals de lucht-

kwaliteit zullen in de periode 

2012-2014 worden onderzocht 

door verschillende samenwer-

kingspartners. In deze nieuws-

brief kunt u lezen over de voort-

gang van het BEZO project en 

stelt het kernteam zich aan u 

voor. Verschillende medewerkers 

van WoonZorgcentra Haaglan-

den evenals de onderzoekers 

vanuit het Lectoraat Vraagge-

stuurde Zorg van het kenniscen-

trum van zorgverlening van de 

Hogeschool Utrecht, zullen zich 

voorstellen en hun visie met u 

delen over het belang van het 

project Bezielende omgeving in 

de Ouderenzorg.  
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Het kernteam van het BEZO project bestaan-

de uit medewerkers van WZH en de Hoge-

school Utrecht stellen zich aan u voor. Zij de-

len hun visie met u over het belang van het 

BEZO project. Aan WZH het openingswoord: 

 

Casper Neeteson — Facili-

tair Manager Hoteldiensten 

binnen WoonZorgcentra 

Haaglanden (WZH) werkt als 

initiatiefnemer vanuit de or-

ganisatie aan een prettigere 

woonomgeving van hun bewoners. De sociaal

-maatschappelijke context neemt hierin een 

belangrijke rol voor WoonZorgcentra Haaglan-

den waarin de aandacht vooral uitgaat naar 

kwaliteit van leven en welbevinden. Uitgangs-

punt is dat de cliënt zich thuis voelt. Vanuit 

strategisch beleid middels een bezielende om-

geving.  

 

Locatie Waterhof kenmerkt zich door cliënten 

met de ziekte van Alzheimer waardoor hun 

omgeving vaak anders wordt gezien en waar-

genomen wordt door mensen zonder hersen-

beschadiging. Het welbevinden en hiermee 

ook het gedrag kan in positieve zin worden 

beïnvloed door omgevingsfactoren als licht, 

geluid en luchtkwaliteit. Des meer reden hier 

onderzoek naar te doen. “Ik ben erg blij met 

het onderzoek wat we samen met de Hoge-

school van Utrecht doen. Ik kijk ook erg uit 

naar de resultaten en de toepassingsmogelijk-

heden”.  

  

Locatiemanager Jan Willem 

van den Dool ziet familie en 

vrienden de bewoners van 

locatie Waterhof dagelijks be-

zoeken.  

 

 

“Bezoek van familie en vrienden is heel be-

langrijk voor onze bewoners.  

Bezielende omgeving in de Ouderenzorg (BEZO) 

WoonZorgcentra Haaglanden  

Wanneer de omgeving ook past bij de wensen en 

behoeften van familie en vrienden  heeft dat indi-

rect een positief effect op het welzijn van onze 

bewoners. Een bezielende omgeving zou kunnen 

uitnodigen, een omgeving die voldoet aan wen-

sen. Hierbij niet te vergeten de wensen van ons 

personeel.  

 

Bij een bezielende omgeving denk ik juist ook aan 

werkomstandigheden in relatie tot prestatie en 

ontplooiingsmogelijkheden. Ik  ondersteun  het 

idee van een bezielende omgeving en juich het 

onderzoek dat de komende periode op locatie 

Waterhof zal gaan plaatsvinden toe”. 

 

Ook voormalig teamleider Strandwijk Beppie Hol-

laar juicht het onderzoek toe.  

“Op een wijk met 25 dementeren-

den ouderen dat deel uitmaakt van 

WZH Waterhof. Onze bewoners 

leven in kleinschalige leefstijlgroe-

pen waarbij we vooral kijken naar 

hun vroegere leefwijze/ achter-

grond. Ik ben vanaf de start betrokken bij de op-

zet en visie van dit kleinschalig wonen. Het verho-

gen van de kwaliteit en het welbevinden van onze 

bewoners staat voorop en is elke dag weer een 

uitdaging om daar met zijn allen invulling aan te 

geven. Omgevingsfactoren als licht, geluid en 

geur zijn hier een belangrijk onderdeel van. In dit 

oudere/gerenoveerde gebouw valt er zeker een 

slag te slaan als het gaat om deze omgevingsfac-

toren. Met dit BEZO project kunnen we zeker kij-

ken wat er in de toekomst  verbeterd zou kunnen 

worden”. 

 

De onderzoekers van het Lectoraat Vraagge-

stuurde Zorg van het kenniscentrum van zorgver-

lening van de Hogeschool Utrecht zullen op de 

volgende pagina’s beschrijven hoe zij met speci-

fieke kennis de vraag vanuit WZH om een bezie-

lende omgeving te creëren zullen proberen te be-

antwoorden.  
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Hogeschool Urecht 

Lectoraat Vraaggestuurde Zorg  

Bezielende omgeving in de Ouderenzorg (BEZO) 

Medewerkers van het kernteam van het BEZO 

project van de Hogeschool Utrecht stellen zich 

aan u voor. Zij vertellen u hoe zij met specifieke 

kennis de vraag vanuit WZH om een bezielende 

omgeving te creëren zullen proberen te beant-

woorden.  

 

Helianthe Kort is in 2004 be-

noemd tot lector Vraaggestuurde 

Zorg, onderdeel van het kennis-

centrum Innovatie van Zorgverle-

ning van de Faculteit Gezond-

heidszorg van de Hogeschool Utrecht. In 2011 

is zij benoemd tot deeltijdhoogleraar aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. Om voort te 

bouwen op noties uit het eerdere OZO & HEZO 

project is het project Bezielende Omgeving in 

de Ouderenzorg opgestart. Het project sluit aan 

bij de onderzoekslijn Healing Environment en bij 

het Speerpunt Zorg en Technologie van de Ho-

geschool Utrecht waarbij technologie in de ge-

bouwde omgeving de nadruk heeft. Binnen 

WZH worden de aspecten licht, geluid en lucht-

omstandigheden op locatie Waterhof van WZH 

onderzocht.  

 

Nicole van Hout is ruim 10 

jaar  werkzaam in het vakgebied 

ruimte- en bouwakoestiek. Na haar 

studie Bouwkunde, afstudeerrich-

ting Bouwfysica, aan de Techni-

sche Universiteit Eindhoven (TU/e) is zij begon-

nen als akoestisch adviseur. Momenteel werkt 

zij bij Level Acoustics. Akoestiek is een onderbe-

licht aspect in verzorgingshuizen en dat terwijl 

nagenoeg alle ouderen te maken hebben met 

ouderdomsslechthorendheid. Door gehoorverlies 

ondervinden de meeste ouderen moeilijkheden 

met het verstaan van spraak en het voeren van 

gesprekken. Een slechte ruimte-akoestiek kan 

deze moeilijkheden nog groter maken. Binnen 

het BEZO project wordt onderzocht met welke 

akoestische voorzieningen een goed auditief 

comfort te creëren is in de huiskamers. 

 Emelieke Huisman is werkzaam 

op het snijvlak zorg en technolo-

gie. Zij heeft  Bouwkunde, afstu-

deerrichting Real Estate and 

Housing, gestudeerd aan de 

Technische Universiteit Delft (TUDelft). Mo-

menteel werkt zij als onderzoeker bij het Lec-

toraat Vraaggestuurde Zorg. Haar focus ligt 

op het gebied van Healing Environment. Het 

gaat dan onder meer om het gebruik van pas-

send (dag)licht, natuurlijke kleuren, planten en 

kunst. (Dag)licht is nodig om te kunnen zien. 

Daarnaast heeft licht invloed op ons alertheid, 

concentratie, waakzaamheid, stemming en 

slaap. Binnen het BEZO project wordt onder-

zocht met welk aspecten rondom verlichting 

en daglicht een omgeving te creëren is die 

bijdraagt aan het comfort in de huiskamers.  

 

Marije te Kulve is master student 

Bouwfysica aan de Technische 

Universiteit Eindhoven. Haar 

afstudeeronderzoek gaat over 

de relatie tussen binnenlucht-

kwaliteit en gezondheid van ouderen in ver-

zorgingshuizen. In verzorgingshuizen wo-

nen mensen dicht op elkaar en hebben 

vaak een verzwakt afweersysteem. Het on-

derzoek focust zich op de verspreiding van 

lucht overdraagbare ziektes binnen verzor-

gingshuizen en hoe verbetering van de bin-

nenluchtkwaliteit kan bijdragen om uitbraak 

van epidemieën te voorkomen. 

 

In de periode september 2012 tot septem-

ber 2014 zal onderzoek plaatsvinden naar 

de aspecten geluid, licht en binnenlucht-

kwaliteit. In de volgende nieuwsbrief kunt u 

lezen over de studentenparticipatie binnen 

het BEZO project. Tevens zal de opvolger 

van Beppie Hollaar, teamleider Strandwijk 

WZH Waterhof Kirsten van Hall zich aan u 

voorstellen.  
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Hogeschool Urecht 

Het project Bezielende omgeving in 
de Ouderenzorg (registratie num-
mer: 2012-14-38P) wordt gefinan-
cierd door SIA RAAK. 

Derdejaars studenten Elise Jansen en Sharon van Leeuwen van de op-

leiding Management in de Zorg aan de Hogeschool Utrecht zullen in het 

kader van het BEZO project vertellen over hun stageopdracht bij het 

Lectoraat Vraaggestuurde Zorg van de Hogeschool Utrecht.  

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast zal de opvolger van Beppie Hollaar, teamleider Strandwijk 

WZH Waterhof Kirsten van Hall zich aan u voorstellen.  

 

 

Voor uw eventuele vragen kunt u terecht bij het secretariaat van het Lectoraat 

Vraaggestuurde Zorg, Hogeschool Utrecht 

(secreatriaat.lectoraat.vraaggestuurdezorg@hu.nl)  

Bezielende Omgeving in de Ouderenzorg: Het consortium  
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Lectoraat Vraaggestuurde Zorg 

Kenniscentrum innovatie van 

zorgverlening  
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3584 CJ Utrecht 

088 481 53 42  

www.innovatievanzorgverlening. 
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