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In deze nieuwsbrief kunt u lezen over: 

 de Mock-Up  

 foto’s huiskamer  

 Start netwerken voor Groei  

 Indoor Air  
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Mock-up Bezielende omgeving  

Het doel van het BEZO project is het 

creëren van een omgeving die bij-

draagt aan het welbehagen van kwets-

bare ouderen die verblijven in woon-

zorgcentra. Hiervoor richt het project 

zich op daglicht en verlichting, geluid 

en akoestiek, geur en binnenluchtkwa-

liteit.  

Er zijn twee resultaten die de deelne-

mers van het BEZO project hopen te 

leveren. Ten eerste, dat de omgevings-

interventies zullen leiden tot gezond-

heidswinst van kwetsbare ouderen in 

verpleeg- en verzorgingshuizen. Ten 

tweede is de verwachting dat de bouw-

fysische interventies en ontwerpen zul-

len leiden tot een verbeterd fysiek 

werkklimaat voor de professionals. 

Op basis van kennis uit het BEZO pro-

ject en de expertise van de consorti-

umpartners is er een huiskamer aan-

gepast. Deze huiskamer fungeert als 

een testomgeving, ook wel een Mock-

up genoemd. Hier worden de beoogde 

resultaten besproken en geëvalueerd. 

Het doel van de Mock-up is om de re-

sultaten zichtbaar te maken voor de 

professionals in de zorg en professio-

nals in de bouw. 

De gasten werden op 26 november 

ontvangen in Woonzorgcentra Haag-

landen, locatie de Strijp. In de bios-

coop van het WZH werden de presen-

taties gehouden. Hier werd verteld 

hoe het project is verlopen en wat de 

belangrijkste aspecten zijn om een 

´bezielende omgeving´ te creëren. Na 

de presentaties was er een filmpje te 

zien over het project, hier werden al 

een aantal beelden gegeven van de 

nieuwe woonkamer. Na de film waren 

de gasten erg benieuwd hoe de  aan-

gepaste leefomgeving er uit zou zien.  

De gasten werden naar de woonka-

mer begeleid, waar een feestelijke 

opening werd gehouden. Een leuke 

gebeurtenis was dat een van de be-

woners van het WZH een lint mocht 

doorknippen om de nieuwe omgeving 

voor geopend te verklaren. Iedereen 

die de ruimte betrad, merkte meteen 

op dat het erg licht in de kamer was. 

De opmerkingen van de bezoekers 

waren: goede lichtinval, erg modern 

en veel ruimte.  

 

- Lisa van Brussel, stagiaire 

 

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) 

 VOOR:            NA: Ter afsluiting van het project BEZO project wordt er 

op 18 februari 2015 een bijeenkomst georganiseerd 

gecombineerd met een bijeenkomst voor Netwerken 

voor Groei. Dit is het slotsymposium van het BEZO 

project. De bijeenkomst is gericht op medewerkers 

van zorginstellingen en installatiebedrijven. Het doel 

van de bijeenkomst is om de kennis vanuit het pro-

ject verder te verspreiden en dat zorgorganisatie en 

installatiebedrijven elkaar kunnen ontmoeten.  

Er worden presentaties gegeven over het BEZO pro-

ject en een terugblik op de Mock-Up over de ‘lessons 

learned’. Het concept programma van eisen wordt 

gepresenteerd en hierna volgt een ‘rond-de-tafel-

discussie’. De bedoeling is om de kennis te versprei-

den, dus wordt er op het plein een ontmoeting geor-

ganiseerd tussen de verschillende bedrijven. 

De uitnodiging voor het slotsymposium volgt binnen-

kort met het programma. 

Foto’s huiskamer Mock -up 

 

Ook is het door de massaliteit aan presentaties 

moeilijk om de echte interessante zaken eruit te lich-

ten. Met betrekking tot BEZO gerelateerde onder-

werpen waren weinig opvallende zaken te melden. 

Zorghuisvesting kent duidelijk nog niet de aandacht 

die kantoren en woningen wel al lang kennen. An-

derzijds is het ook duidelijk dat het werk van Marije 

te Kulve dat ik daar namens haar heb mogen pre-

senteren nog aanvullend werk behoeft om echte 

stappen te kunnen maken. Het feit dat die paper wel 

is uitgekozen om verder uit te werken naar een jour-

nal artikel laat wel zien dat het onderwerp zich in die 

zin onderscheiden heeft. 

 

De keynotes hadden een meer algemeen en be-

schouwend karakter. Een keynote van een lokale 

(maar wel beroemde) architect was interessant, want 

het bracht binnenmilieu naar buiten. Op het moment 

waar hogere temperaturen (onder andere door het 

urban heat island effect) in grote steden te verwach-

ten zijn moet er ook beter rekening gehouden wor-

den met de mogelijkheid om thermisch comfort in 

steden te realiseren.  

Start netwerken voor Groei  

Indoor Air 2014  

Dit jaar vond de tot nu toe drie-jaarlijkse internatio-

nale conferentie Indoor Air plaats in Hongkong van 

7-12 juli. Op dat moment was het overigens weer 

even rustig in Hongkong. 

 

Indoor Air is een van de twee internationale confe-

rentiereeksen die door ISIAQ (International Society 

for Indoor Air Quality) worden georganiseerd. De 

andere is Healthy Buildings. Waar bij de laatste ap-

plicatie een belangrijk aandachtspunt is, geeft In-

door Air wat meer ruimte aan wetenschappelijke 

studies. Echter, ook hier kent veel van wat bespro-

ken is een praktische applicatie. De onderwerpen 

gaan ook duidelijk verder dan indoor air quality. 

Thermisch comfort en indirecte onderwerpen als 

ventilatie en ventilatie efficiency komen ook uitge-

breid aan de orde. Echter ook de typische zaken als 

microbiologie en chemische analyses van de lucht 

zijn in ruime mate voorhanden. 

 

Het was een massale conferentie met meer dan 

1000 deelnemers en 1000 presentaties. Met 8 pa-

rallelsessies, keynotes, workshops, etc. was het 

soms lastig om keuzes te maken.  
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Hongkong vertaalt zich dat nu in 

eisen die aan nieuwbouw worden 

gesteld waardoor meer ruimte rond-

om gebouwen beschikbaar moet zijn 

om er voor te zorgen dat hogere 

luchtsnelheden worden bereikt op 

straatniveau. In een tropisch klimaat 

is dat een goede manier om te koe-

len; iets dat al lang geleden bekend 

was maar door het loskoppelen van 

architectuur en klimaat in de verge-

telheid was geraakt, met Hongkong 

als een duidelijk voorbeeld daarvan.  

 

De conferentie was in een ander 

opzicht ook nog belangrijk. Het gaf 

ons het platform om aan te kondigen 

dat komend jaar wij in Eindhoven, 

samen met ISIAQ.nl, de internatio-

nale conferentie Healthy Buildings 

zullen organiseren.  

 

 

 

Marcel Loomans 

TU Eindhoven - President Healthy  

Buildings 2015 Europe  

 

 

Op woensdag 

18 februari 2015  

wordt het  

BEZO eindsymposium 

georganiseerd. 

 

U ontvangt hier        

binnenkort meer  

informatie over. 

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=
http://hb2015-europe.org/

