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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 

 de ontwikkeling van de mock-up 

 het afstudeerproject  

 een verslag van een van de studenten 

 het bezoek aan de ISG conferentie in Taiwan 

 extra Sia RAAK subsidie 
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Mock-up Bezielende omgeving  

De afgelopen maanden is hard ge-

werkt aan het ontwerp voor de mock-

up, een demonstratieruimte die aan het 

einde van het BEZO project opgele-

verd zal worden.  

 

Deze demonstratieruimte is een van de 

‘instrumenten’ waarmee we de kennis 

opgedaan in het BEZO onderzoek, 

maar ook bestaande kennis (uit erva-

ring en onderzoek),  willen overgedra-

gen en delen.  

 

In de mock-up, gericht op het creëren 

van een ‘bezielende omgeving’, kun-

nen professionals, docenten, (interieur)

architecten, studenten etc. ervaring 

opdoen. Daarnaast leidt de ruimte ho-

pelijk tot discussie, het uitwisselen van 

meningen en een stukje bewustwor-

ding.     

 

Woonkamer Tuinstraat in WZH De 

Strijp zal heringericht worden en als 

demonstratieruimte gaan dienen. In de 

werkgroep waarin verschillende partij-

en deelnemen, zoals WZH, Hoge-

school Utrecht, Swiz en Bartiméus, zijn 

verschillende ontwerpvarianten voor de 

herinrichting gemaakt. Deze varianten 

zijn aan enkele zorgprofessionals van 

WZH voorgelegd voor feedback. In het 

najaar vindt de herinrichting van de 

Tuinstraat plaats en zal de demonstra-

tieruimte een feit zijn. 

 

 

Op het gebied van akoestiek heeft er 

al een aanpassing plaatsgevonden. In 

interviews met verzorgend personeel 

van de vestiging De Strijp kwam naar 

voren dat de huiskamers in de bunga-

lows als galmend en hard werden er-

varen.  

Dit werd bevestigd met de akoesti-

sche metingen die zijn uitgevoerd in 

twee van deze huiskamers, waaron-

der huiskamer Tuinstraat. De nagalm-

tijd bleek relatief lang te zijn, bijna 1 

seconde. Galm versmeert geluid 

waardoor woorden en zinnen moeilij-

ker te verstaan zijn. 

 

In huiskamer de Tuinstraat zijn om de 

galm te beperken geluidabsorberende 

panelen opgehangen. 

 

Na het aanbrengen van de panelen 

zijn er in de Tuinstraat weer akoesti-

sche metingen uitgevoerd. Hieruit 

bleek dat door het aanbrengen van de 

panelen de nagalmtijd is gehalveerd: 

van ca. 1 seconde in de oude situatie 

tot ca. 0,5 seconde in de nieuwe situ-

atie. De spraakverstaanbaarheid is 

hierdoor sterk verbeterd, waardoor 

het voor zowel de bewoners en zorg-

professionals makkelijker is om elkaar 

te verstaan. Daarnaast worden gelui-

den zoals het opruimen van de bood-

schappen en het in- of uitruimen van 

de vaatwasser meer gedempt en zijn 

deze minder hinderlijk. 

— Nicole van Hout 

Bezoek voor meer 

informatie ook eens onze 

projectwebsite; 

www.hezo.hu.nl   

http://www.hezo.hu.nl/
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Bezielende omgeving in de Ouderenzorg (BEZO) 

Nadat ik mijn stageopdracht heb afgerond mocht ik 

als laatste onderdeel van mijn studie Management 

in de Zorg  aan de HU, een artikel schrijven. Mijn 

stageopdracht heeft geleid tot een onderzoeksrap-

port over visueel (dis)comfort bij de zorgprofessio-

nals in de eigen werkomgeving. Voor het artikel 

heb ik mij verdiept in de vraag hoe de fysieke om-

geving, en dan in het bijzonder het thema licht, kan 

bijdragen aan de werkproductiviteit van zorgprofes-

sionals. Het blijkt dat bij verbetering van verschil-

lende onderdelen van de fysieke omgeving, dit sa-

men kan leiden tot een productiviteitswinst van 10-

15%.   

 

In de afgelopen periode ben ik niet alleen het be-

lang van onderzoek doen gaan inzien maar heb ik 

ook mijn eigen onderzoeksvaardigheden verbeterd.  

Ik heb het Lectoraat Vraaggestuurde Zorg dan ook 

als prettige leeromgeving ervaren en bij deze wil ik 

Emelieke Huisman bedanken voor de begeleiding 

in de afgelopen periode.  
    — Thirza Groote 

Afstudeerscriptie: ‘Plezierig wonen in de zorginstel-

ling van de toekomst’ door J.E. van den Dorpe 

(bachelor Bouwtechnische Bedrijfskunde,  

Hogeschool Utrecht, 2014).  

Door de toenemende marktwerking in de zorg zijn 

zorginstellingen zelf verantwoordelijk geworden voor 

hun vastgoed en bijbehorende risico’s. Daarnaast 

vinden bewoners van zorginstellingen het steeds be-

langrijker dat er rekening wordt gehouden met hun 

individuele wensen en is er een groeiend bewustzijn 

dat  de gebouwde omgeving een positief effect heeft 

op de gezondheid, welzijn en welbevinden van de 

bewoners, zorgprofessionals en bezoekers. Zorgin-

stellingen zijn hierdoor genoodzaakt om strategischer 

om te gaan met hun huidige en toekomstige vast-

goedportefeuille, waardoor zij zich kunnen onder-

scheiden van de concurrent.  

In dit onderzoek wordt in kaart gebracht welke facto-

ren en onderdelen van belang zijn bij het opstellen 

van een strategisch huisvestingsplan voor de zorgin-

stelling van de toekomst, gebaseerd op Life Enrich-

ment Care.  

Stageverslag 

Bezoek ISG  

Van 18 tot en met 21 juni heeft het 9
e
 World Confe-

rence of Gerontechnology in Taipei plaatsgevonden. 

De onderzoekers van het BEZO project hebben daar 

gepresenteerd tijdens het symposium “Creating enri-

ched environments for ageing adults”.  Er werd uit-

eengezet hoe de omgeving, het gebouw en techno-

logische toepassingen kunnen ondersteunen in de 

omgeving van kwetsbare ouderen.  

De bouwfysische aspecten licht en geluid van het 

gebouw werden door de onderzoekers belicht vanuit 

het BEZO project. Het symposium werd door de 

aanwezigen goed ontvangen. 

Afstudeeronderzoek 

BEZO krijgt extra subsidie  

In mei kende SIA RAAK een extra subsidie toe aan 

het BEZO-project, onder de noemer Netwerk voor 

Groei. Het doel van die call is om de opgedane ken-

nis en netwerken die in het kader van RAAK zijn 

ontwikkeld te delen met installatiebranche. Die ken-

nisdeling komt bovenop de kennisontwikkeling en 

disseminatie naar zorgorganisaties, die een vereis-

te is voor alle RAAK-subsidies. Daarnaast wordt er 

gewerkt aan kennisdragers voor de installatiebra-

che, zoals de ontwikkeling van een programma van 

eisen voor de technische installaties voor een be-

zielende omgeving. De impact van het praktijkge-

richt onderzoek op de praktijk en het onderwijs kan 

zo worden versterkt. 

 

“Onze insteek is, om onze kennis uit dit project naar 

de installatiebranche over te brengen,” zegt ir. Eme-

lieke Huisman. “In het onderzoek hebben wij geke-

ken hoe bouwfysische aspecten bijdragen aan het 

welzijn van kwetsbare ouderen. De focus lag daar-

bij op licht, geluid en binnenluchtkwaliteit. Uit dat 

onderzoek zijn een aantal aanbevelingen gekomen 

voor duurzame inrichting van zorggebouwen.” 

Sinds de toekenning van de subsidie in mei werkt 

de onderzoeksgroep aan een plan de campagne. 
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Hogeschool Utrecht 

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

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 

Door subsidiever-

strekker Sia RAAK is 

aan het BEZO-project 

een verlenging van 6 

maanden toegezegd.  

De einddatum van het 

BEZO project wordt 

hiermee 1 maart  2015 

in plaats van  

1 september 2014. 

Kort nieuws 

Indoor Air, Hong Kong 

Het afstudeerwerk van Marije te  

Kulve is door  dhr. Marcel Loomans 

(TU/e) gepresenteerd tijdens  

Indoor Air in Hong Kong. 

Indoor Air in Long Term Care Facili-

ties and Spread of Infectious Disea-

ses.  Summary: 

Not much is known about the favou-

rable indoor air conditions in long 

term care facilities (ltcf’s), where 

older adults suffering from dementia 

live. Due to the decrease in cogni-

tion function, it is hard to evaluate 

comfort and health in this group. 

Nevertheless, infectious diseases 

are a persistent problem. Based on 

literature an assessment method 

has been developed to analyse ltcf’s 

to determine if differences in building 

characteristics and HVAC systems 

influence the spread of airborne in-

fectious diseases.  

The developed method is applied in 

seven long term care facilities in the 

Netherlands. From this research it 

can be concluded that this method 

has potential to evaluate and com-

pare ltcf’s and develop design gui-

delines for these buildings.  

However, some adjustments to 

the methodology are necessary to 

achieve 

this objective. Therefore the rela-

tion between the indoor environ-

ment and infection risk is not 

yet analysed, but a consistent 

procedure to analyse this link is 

provided 

 

 

 

 

Nieuwe studenten 

Er zijn drie nieuwe studenten be-

gonnen via de minor Public 

Health Engineering. Zij zullen de 

komende weken gaan werken 

aan het dossieronderzoek en het 

monitoren van de Mock Up. De 

namen van de studenten zijn: Eric 

Groeneweg (student Verpleeg-

kunde), Maaike de Jager (student 

Optometrie) en Menno de Vries 

(student Medische Hulpverle-

ning). 

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.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=

