
BEZO 
Bezielende Omgeving in de 
Ouderenzorg 
 

Netwerken voor groei 
 
 
 
 
HU: Lectoraat Vraaggestuurde Zorg 
TU/e:leerstoel Building Health Environments for Future Users. 
www.hezo.hu.nl 
 

http://www.hezo.hu.nl/
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Genomen stappen / geleerde lessen 

• Doel en uitgangspunt 

 

• Genomen stappen 

 

• Geleerde lessen 

 

• Doorwerking 
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Deelnemende partijen  

– Kennisinstellingen  
– Hogeschool Utrecht, penvoerder 
– Hogeschool Rotterdam 

 
– Publieke instellingen 
– WZH 
– Florence 
– Warande 
– Laurens 
– St. Bartiméus 
– SWIZ 

 
– Overige leden 
– Technische Universiteit Eindhoven 
– TNO 
– IMSM 
– Level Acoustic 
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Doel / Uitgangspunt 

  
– De centrale onderzoeksvraag:   

• Welk effect hebben bouwfysische 
omgevingsinterventies op de gezondheid en 
welbevinden van kwetsbare ouderen?  
 

• En welk effect hebben deze interventies op de 
werkbeleving van de professionals?  

 
» Kunnen deze interventies mogelijk ook leiden 

tot een duurzame inrichting van het 
zorggebouw?  
 

» En wat dragen deze omgevingsinterventies bij 
aan de creatie van een bezielende omgeving 
dan wel Life enrichment care facility?  
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Uitgangspunt 

• Bezielende omgeving vlg visie WZH: 
 

• Want hoe onze gebouwen er nu en in de toekomst 
uitzien heeft uiteindelijk ook te maken met gedrag.  
 

• De Bezielende omgeving: is de WZH-
woonvoorzieningen, de woonomgeving (verzorgd, 
prettig, warm), het aanbod van (welzijns)activiteiten, 
bejegening, maar ook de sociale context van 
vrienden, familie en de maatschappij dragen bij aan de 
kwaliteit van leven en het gevoel van welbevinden. 
(beleidsplan visiedocument WZH Koerst 25-05-2010)  

 

  subject  
name subject /                    
title, max. 2 lines 
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Overzicht werkpakketten 

•  Werkpakket 1: Projectmanagement  
 

• Werkpakket 2: Vastleggen nulsituatie; selectie 
locaties, literatuurstudie en operationele 
planning: matching met bouwfysische omgeving 
interventies en toetsing haalbaarheid van de 
uitvoering  
 

• Werkpakket 3: Daglicht en Verlichting   
– A: Effect op bewoners  
– B: Effect op professionals 
 

subject  
name subject /                    
title, max. 2 lines 
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Overzicht werkpakketten 

•  werkpakket 4: Geluid en Akoestiek   
– A: Effect op bewoners . 
– B. Effect op professionals 
 

• Werkpakket 5: Geur en Binnenluchtkwaliteit  
– A: Effect op bewoners  
– B: Effect op professionals . 
 

• Werkpakket 6: Voorstel voor het ontwerp van een 
bezielende omgeving 
 

• Werkpakket 7  Disseminatie en communicatie 
– A: Naar onderzoek,  
– B: Naar Onderwijs 
– C: Naar het veld 
 

• Werkpakket 8  Monitoring en Evaluatie 
 

date 
09/06/09 

subject  
name subject /                    
title, max. 2 lines 
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Achtergrond: projectschets vervolg 
Daglicht / verlichting Interventie met kunstlichtsysteem  Maken lichtplan; keuze van het 

lichtsysteem; plaatsing meten en 

monitoring bioritme en 

(slaap)medicatie en visueel 

functioneren.  

Meten en monitoring werkbeleving 

1 vakpublicatie en 1 

Wetenschappelijke publicatie 

2 presentaties 

Videoboodschap en nieuwsbrief 

Studenten 4 en docenten 2 HU en 

student 1TU/e 

Bartiméus visueel functioneren 

TNO meting en monitoring 

werkbeleving. Feedback van 

zorgprofessionals WZH, Florence, 

Laurens en Warande  

Stuurgroep Presentaties in tussen bijeenkomst consortiumleden 

Geluid / Akoestiek Akoestische interventies Maken akoestisch ontwerp; met 3D 

simulatiemodellen. In kaart brengen 

privacy behoefte en zones. Meting 

auditief comfort en 

spraakverstaanbaarheid; meten en 

monitoring werkbeleving 

1 vakpublicatie en 1 Wetenschappelijke 

publicatie 

2 presentaties 

Videoboodschap en nieuwsbrief 

Student TU/e 1 en student HU 1; docent 

HU 3 (incl Logopedie en lector),  

TNO meting en monitoring 

werkbeleving Feedback van 

zorgprofessionals WZH, Florence, 

Laurens en Warande 

Geur en Binnenluchtkwaliteit Interventies met geur en binnenlucht Ontwerp voor geur / ventilatie strategie. 

Ontwerp ‘geur’ belevingsvragenlijst en 

afname. Meten en monitoring 

werkbeleving  

1 vakpublicatie en 1 Wetenschappelijke 

publicatie 

2 presentaties 

Videoboodschap en nieuwsbrief 

HU studenten (2) en docenten 2 voor 

ontwerp geur en ventilatiestrategie met 

docenten 1 TU/e. ontwikkelen en 

afname geurvragenlijst met SWIZ HU 

studenten en  

TNO meting en monitoring 

werkbeleving Feedback van 

zorgprofessionals WZH, Florence, 

Laurens en Warende 

Stuurgroep Presentaties in tussen bijeenkomst consortiumleden 

Ontwerp bezielende omgeving mock-up Integratie van deelresultaten Realisatie van de mock-up ( een 

huiskamer gebaseerd op onderzochte 

aspecten van een bezielende 

omgeving) 

 1 vakpublicatie, videoboodschappen en 

nieuwsbrieven en bijeenkomsten 

WZH selectie huiskamer voor mock-up. 

Studenten HRO 2, HU 2 en Tu/e1, 

docenten 3. SWIZ en Bartiméus 

expertise, Feedback van 

zorgprofessionals WZH, Florence, 

Laurens en Warande 

Evaluatie en Afronding BEZO project proces en eindresultaten  Eindsymposium. Projectmanagement 

toets op afgesproken resultaat 

afspraken 

Afronding eindmeting SIA 

Projectteam, consortiumleden en 

zorgprofessionals 
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Effecten 

• Positief voor bewoners 
– … 

• Positief voor professionals 

  subject  
name subject /                    
title, max. 2 lines 
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Geleerde lessen 

• Lean for six sigma  
– Ontwerpen van betere economische en betrouwbare 

diensten en producten (Cordia 2014) 

 

• Define, Measure, Analyse, Improve,Control 
 
 
 

• Interventies voor de werkbeleving 
– Flexibiliteit 
– Regelvermogen 
– Toegevoegde waarde voor de bewoners 
 

• Interventies voor de bewoners 
– Gevoel van welbevinden 
– Medicatie  
–  Onrust 
 

d subject  
name subject /                    
title, max. 2 lines 

Lichtplan 

Verplaatsing meubilair 

Aanpassen aan activiteiten 
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Geleerde lessen 

• Define 
 

• Measures 
 

• Analyse 
 

• Improve 
 

• Control 
    
 

 
 
 

 

subject  
name subject /                    
title, max. 2 lines 

Zorgorganisatie 

Kennisinstelling 
Bedrijf 
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Netwerken voor Groei 

date 
09/06/09 
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Netwerken voor groei 

• Doel: de opgedane kennis binnen het  BEZO-project 
vertalen naar de installatiebranche en te verspreiden 
via de OTIB.  
 
 

• NW-BEZO ontwikkelt kennisdragers voor de 
installatiebranche,  
– een methodiek om een PVE op te stellen voor de 

technische installaties voor de realisatie van een 
bezielende omgeving  
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Afsluiting 
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Helianthe.Kort@hu.nl, 

www.helianthekort.research.hu.nl 

 

mailto:Helianthe.Kort@hu.nl
mailto:Helianthe.Kort@hu.nl
mailto:Helianthe.Kort@hu.nl
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Achtergrond: project 
• Voortbouwen op noties uit OZO & HEZO project 
• Healing environment principe in ziekenhuizen 

– Mkb toolkit HE principe 
 

• In BEZO 
• Effect bouwfysische omgevinginterventies op de 

gezondheid en welbevinden van kwetsbare ouderen? 
 

• Effect van deze interventies op: 
– de werkbeleving van de professionals?  
 

• Leiden deze tot een duurzame inrichting van het 
zorggebouw? 

•   
• En wat dragen deze omgevinginterventies bij aan de 

creatie van een bezielende omgeving 
 
 


