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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 

 Workshop: verpleeghuis van de toekomst; 

 Studentenparticipatie in het BEZO project; 

 Activiteiten afgelopen periode; 

 Videoboodschappen; 

 Kennismaking deelnemende organisaties Warande en Florence 
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Workshop rondom het thema:  

verpleeghuis van de toekomst  

Op 14 oktober 2013 heeft er een  

workshop rondom het thema  

verpleeghuis van de toekomst  

plaatsgevonden op locatie Waterhof 

te WoonZorgcentra Haaglanden. Er 

waren in totaal 30 geïnteresseerden 

aanwezig. Onder de toehoorders wa-

ren medewerkers van WZH en de  

Hogeschool Utrecht, studenten en 

zes kennisinstellingen aanwezig.  

De heer Paul van Meekeren 

(directeur Facilitaire zaken) opende 

de bijeenkomst en presenteerde het 

ideaalbeeld van een Bezielende Om-

geving: “Een gebouw moet net als 

een mens een ziel hebben”.  

Marije te Kulve, student TU/e, presen-

teerde de uitkomsten van haar afstu-

deeronderzoek rondom het thema: 

verspreiding van lucht overdraagbare 

ziekten.  

Meer informatie over haar afstudeer-

onderzoek “ Indoor air in long term 

care facilities and spread of infectious 

diseases” is te vinden in de digitale 

bibliotheek van de TU/e:  

http://library.tue.nl/catalog/Vubis.csp 

In groepen van vijf á zes personen is 

tijdens de workshop gewerkt aan de  

vraag hoe het verpleeghuis van de 

toekomst eruit moest komen te zien.   

 

De uitkomsten zullen worden  

meegenomen in het ontwerp van de 

Mock-up ofwel toekomstige opstelling 

van een huiskamer. Onder het genot 

van een hapje en drankje zijn  

netwerken vergroot en werd de  

workshop afgesloten.  

 

http://library.tue.nl/catalog/FullBB.csp?WebAction=ShowFullBB&RequestId=70206359_6&Profile=Default&OpacLanguage=dut&NumberToRetrieve=50&StartValue=1&WebPageNr=1&SearchTerm1=2013.6.765961&SearchT1=&Index1=Index1&SearchMethod=Find_1&ItemNr=1
JavaScript:LinkToWord('indoor','Index2')
JavaScript:LinkToWord('air','Index2')
JavaScript:LinkToWord('long','Index2')
JavaScript:LinkToWord('term','Index2')
JavaScript:LinkToWord('care','Index2')
JavaScript:LinkToWord('facilities','Index2')
JavaScript:LinkToWord('spread','Index2')
JavaScript:LinkToWord('infectious','Index2')
JavaScript:LinkToWord('diseases','Index2')
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Bezielende omgeving in de Ouderenzorg (BEZO) 

Studentenparticipatie  

Sinds september 2013 hebben er nieuwe studen-

ten geparticipeerd aan het BEZO project. Zij stellen  

zichzelf hieronder in het kort aan u voor.  

 

“Mijn naam is Silke Seuren en ik ben 21 

jaar. In juli 2013 heb ik mijn bachelor  

afgerond binnen de faculteit Bouwkunde 

van de Technische Universiteit te Eind-

hoven (TU/e). Onlangs ben ik begonnen 

aan de master Building Physics and Services aan 

de TU/e, waarbinnen ik zojuist ben gestart met mijn 

eerste masterproject. Dit masterproject loopt van 

september 2013 t/m januari 2014. Ik heb gekozen 

voor het project ‘Building physics requirements for 

life enrichment care facilities,’ dat deel uitmaakt van 

het BEZO-project. Mijn onderzoek binnen het  

project is gericht op het onderdeel geluid /

akoestiek. In verpleeghuis WZH Waterhof zijn in  

enkele kamers langeduur geluidniveaumetingen 

gedaan. De verkregen data ga ik analyseren,  

waarbij ik mij richt op de optredende geluidniveaus 

binnen verschillende huiskamers; wat storende ge-

luiden zijn en hoe deze storende geluiden kunnen 

worden verminderd/voorkomen”.  

 

 

“Mijn naam is Thirza Groote, 26 jaar, 

woonachtig in Ede en 4ejaars studente  

Management in de Zorg aan  

Hogeschool Utrecht in Amersfoort. Ik heb 

een passie voor fotografie en gezond & 

lekker eten.  Daarnaast werk ik in de thuiszorg, 

Ekoplaza (biologische supermarkt) en ben ik mijn 

eigen fotografieonderneming aan het opzetten.  

Binnen het BEZO project zal ik mij in de periode 

november 2013 tot en april 2014 bezig houden met 

het onderdeel licht. Mijn opdracht gaat o.a. over het 

inzichtelijk maken van het ervaren visuele comfort 

van zorgprofessionals in verzorgings– en  

verpleeghuizen. Ik ben enthousiast over het onder-

werp Healing Environment en hoop dan ook een  

leuke stageperiode tegemoet te gaan binnen het 

Lectoraat Vraaggestuurde Zorg”.  

Activiteiten afgelopen periode  

Vanaf september 2013 hebben zich verschillende 

activiteiten binnen het  

BEZO project afgespeeld. Een greep hieruit: 

 interviews met zorgprofessionals op  

locatie Waterhof en locatie De Strijp van 

WZH; 

 Vragenlijsten uitgezet op de locaties 

Waterhof, De Strijp en Oosterheem van 

WZH; 

 Geluidmetingen locatie Waterhof en De Strijp 

WZH; 

 Lichtmetingen locatie Waterhof WZH 

 Akoestische panelen geplaatst op locatie de 

“Mijn naam is Vijay Chamman, een derdejaars  

student verpleegkunde. In het kader van de minor 

Public Health Engineering werk ik tot eind januari 

van het volgende jaar mee aan het BEZO project. 

Binnen het project bied ik ondersteuning tijdens het 

dossier onderzoek en analyseer ik de 

meetgegevens”. 

Videoboodschappen  

Tijdens het BEZO project zijn er verschillende  

videobeelden gemaakt met als doel te  

informeren over de voortgang van het project. De 

eerste twee videobeelden zijn inmiddels gereed.  

 

Video 1: Casper Neeteson, oud-projectvoorzitter 

introduceert het BEZO project. Hierin wordt verteld 

over de totstandkoming van het project en de  

samenwerking tussen Hogeschool Utrecht en 

WoonZorgcentra Haaglanden. 

   

Video 2: Afstudeeronderzoek masterstudent  

bouwfysica (TUe) Marije te Kulve vertelt over de 

uitvoering van metingen luchtkwaliteit in relatie tot 

het project.  

Klik op de onderstaande link of bezoek het  

onderstaande webadres om een impressie van de 

videobeelden te geven. 

 

 Introductie BEZO project; 

 Metingen luchtkwaliteit    

 

https://streaming.hu.nl/P2G/cataloguepage.aspx  

 

http://streaming.hu.nl/p2gplayer/Player.aspx?path=mdw%2fjamie.vandalum%40hu.nl%2f2013%2f10%2f30%2f2%2fIntroductie+project+Bezielende+omgeving+in+de+Ouderenzorg.wmv&mediaType=uploads
http://streaming.hu.nl/p2gplayer/Player.aspx?path=MDW%2fjamie.vandalum%40hu.nl%2f2013%2f10%2f30%2f1%2fOnderzoeksgebied+Luchtkwailiteit.wmv&mediaType=uploads
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Bezielende omgeving in de Ouderenzorg (BEZO) 

Kennismaking deelnemende organisaties Warande en Florence  

U participeert binnen het BEZO project. Met welke 

beweegreden doet u dit?  

Vanuit het concept wijkgericht werken waarbij  

voorzieningen dicht in de buurt worden  

gecentreerd, volgt Florence altijd ontwikkelingen in 

de zorg en denkt vooruit in nieuwe concepten zodat 

investeringen op een goede manier kunnen worden 

doorgevoerd in de organisatie. Binnen dit project  

waar door onderzoekers en studenten kennis wordt 

ontwikkeld te behoeve van een betere  

woonomgeving van cliënten, kan door Florence  

ontwikkelingen worden blijven gevolgd.  

 
Wat speelt er in de eigen organisatie rondom een 

bezielende omgeving? 

Toevallig hebben we reeds een verbouwing op  

onze PG (psychische/geriatrische) afdeling  

gerealiseerd op basis van de aspecten, licht 

(intensiteit hangt van het moment van de dag af),  

kleurgebruik, geluid en luchtkwaliteit 

(ventilatiesystemen).  

 

Hoe wit u de projectresultaten borgen binnen de 

eigen organisatie? 

Het uitgangspunt voor de visie van de  

aanpassingen op de PG afdeling zijn recente  

onderzoeksvoorbeelden geweest. Kritisch kijkend 

naar het eindresultaat zouden nieuwe onderzoeken 

mogelijk een aanpassing van de afdeling kunnen 

betekenen. Ook hierin wordt het belang van het 

BEZO project onderstreept. Florence streeft naar 

een ideaalbeeld, hoewel rekening zal moeten  

worden gehouden met bestaande bouw en  

beschikbare middelen. Om hier toch zo dicht  

mogelijk bij in de buurt te komen zal Florence  

doorontwikkelen ten behoeve van optimaal  

woon– en werkplezier. 

 

Ook de Hogeschool Rotterdam, vertegenwoordigd 

door dr. Anneloes Cordia, expert 

innovatiemanagement en stuurgroeplid binnen het 

project, houdt zich bezig met optimaal woon– en  

werkplezier en inrichtingsprocessen hiervan.  

Duurzaam werken en duurzame huisvesting staan 

in het project centraal.  In de volgende nieuwsbrief 

kunt u hier meer over lezen.   

Binnen het BEZO project participeren verschillende 

organisaties, kennis– en zorginstellingen met als 

doel zorgprocessen middels bouwfysische  

aspecten te optimaliseren. In deze nieuwsbrief  

stellen drie deelnemende partijen zich aan u voor.  

Paula van der Tuin, stuurgroeplid binnen het  

project en tevens werkzaam als manager vastgoed 

bij Warande, beschrijft de organisatie Warande en 

de redenen van deelname aan het BEZO project.  

 

“Warande is een organisatie die wonen, service en 

zorg biedt op de Utrechtse Heuvelrug en in Houten. 

Warande verzorgt arrangementen op maat voor 

senioren die het versterken en het behouden van 

hun vitaliteit belangrijk vinden en die vooral graag 

op hun eigen manier vormgeven aan het ouder 

worden: aangenaam actief blijven.  De fysieke  

omgeving speelt hierin uiteraard een grote rol.  

Vanuit dat kader nemen wij deel aan het BEZO 

project. Onze ambitie is om kennis en expertise uit 

concepten als “healing environment” en “life  

enrichment care” mee te nemen in de vernieuwing 

van onze bestaande gebouwen en voorgenomen 

nieuwbouwontwikkelingen. Door deel te nemen in 

het BEZO-project wordt onze kennis op dit gebied 

vergroot. Op dit moment wordt een aantal van onze 

bestaande gebouwen grondig vernieuwd.  

Belangrijk onderdeel van deze aanpassing is het 

creëren van ruimte voor ontmoeting en beleving. 

Daarbij is veel aandacht voor vorm, uitstraling en 

kwaliteit. De mogelijkheden voor bouwfysische  

interventies zijn in een bestaand gebouw relatief 

beperkt. Wel wordt uitdrukkelijk gekeken naar  

verlichting en akoestiek. Het streven is een stijlvolle 

omgeving en  een gastvrije sfeer waarbij het eten 

en drinken, de ambiance en activiteiten aansluiten 

bij de voorkeur van onze doelgroep. In de nabije 

toekomst staat de ontwikkeling van een of twee 

nieuwe zorggebouwen op stapel. In geval van 

nieuwbouw zijn de bouwfysische  mogelijkheden 

“onbeperkt”. Onze ambitie is om in deze gebouwen 

een optimale bezielende omgeving te creëren,  

zowel voor onze kwetsbare oudere bewoners als 

onze werkende zorgprofessionals”.  

 

Naast Warande stelt ook zorgorganisatie Florence 

zich aan u voor. Locatiedirecteur Jan Oosterling, 

tevens stuurgroeplid binnen het BEZO project,  

is geïnterviewd om de toekomstvisie van Florence  

in het kader van een bezielende omgeving te  

presenteren.  



 4 

Hogeschool Utrecht 

Het project Bezielende omgeving in 
de Ouderenzorg (registratie  
nummer: 2012-14-38P) wordt  
gefinancierd door SIA RAAK. 

In onze volgende nieuwsbrief kunt u lezen over de voortgang van de  

studentprojecten evenals het proces richting een Mock-up. 

 

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

Vraaggestuurde Zorg, Hogeschool Utrecht.  

 

 

Bezielende Omgeving in de Ouderenzorg: het consortium  
 

 WoonZorgcentra Haaglanden   

 Stichting Welbevinden en Interieur in Zorginstellingen  

 Laurens  

 TNO  

 Hogeschool Rotterdam 

 Warande  

 Florence  

 Bartiméus  

 Technische Universiteit Eindhoven 

Lectoraat Vraaggestuurde Zorg 

Kenniscentrum Innovatie van 

Zorgverlening  

www.innovatievanzorgverlening. 

onderzoek.hu.nl 

 

 

Korte vooruitblik op de 

volgende nieuwsbrief  

Agenda 

 

Indoor Air 2014,  

7-12 juli, Hong Kong 

 

ISG 2014,  

18-21 juni, Taiwan  

Bezoek voor meer informatie ook eens onze projectwebsite ; www.hezo.hu.nl  

 

  

 

 

mailto:secreatriaat.lectoraat.vraaggestuurdezorg@hu.nl
mailto:secreatriaat.lectoraat.vraaggestuurdezorg@hu.nl
http://www.wzh.nl
http://www.swiz.nl
http://www.laurens.nl
http://www.tno.nl
http://www.hogeschoolrotterdam.nl/
http://www.warandeweb.nl/home-/
https://www.florence.nl/
http://www.bartimeus.nl/
http://www.tue.nl
http://www.indoorair2014.org/
http://www.isg2014.org/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wyge8HDaiCAkIM&tbnid=4OhR4wr4VfnvCM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.academischecollecties.nl%2Funiversiteiten.jsp&ei=aZIoUrz4HNSn0wWjk4GgBg&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=
http://www.hezo.hu.nl/

