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Vraaggestuurde zorg in verpleeghuis

Interview met Wilma van den Groenendal

In 2007 opende het verpleeghuis La Valence Vivre 
zijn deuren. Dit verpleeghuis in de Limburgse 
wijk Heugem Maastricht beschikt over 126 
‘bedden’, waarvan 64 voor psychogeriatrische 
bewoners en 62 voor somatische bewoners. Deze 
zijn ondergebracht in drie ‘vlapunten’ die net als 
de rest van het gebouw drie verdiepingen tellen. 
De begane grond, en van een van de vlapunten 
de eerste verdieping, is voor psychogeriatrische 
bewoners bestemd. De driehoekige vleugels 
worden ont sloten vanuit twee ten opzichte 
van elkaar ver schoven, overdekte patio’s. Hier 
bevinden zich steeds de gemeenschappelijke 
woonkamers. De eenpersoonskamers liggen 
aan de buitenzijde van de driehoeken en zijn 
be reikbaar vanuit gangen die in de punt bij het 
noodtrappenhuis uitkomen. Tussen de gangen 
is steeds een kleine open tuin gesitueerd. De 
andere kant van de twee patio’s wordt in beslag 
genomen door twee bouwblokken die net als 
de patio’s ten opzichte van elkaar verspringen. 
Op de begane grond zijn aan de zijde van de 
patio’s gemeenschappelijke voorzieningen 
on der    gebracht; aan de buitenzijde bevinden 
zich de kantoren en de logistieke afdeling. De 
boven ste etages bevatten 24 zorg woningen. 
Deze beschikken over een eigen in gang. Het 

complex is ontworpen door Archi tecten aan 
de Maas; het ontwerp kenmerkt zich door 
de verfijnde detaillering, het gebruik van 
eenvoudige maar fraaie materialen. Die zijn 
ook toegepast in een woontorentje met seni0     
renwoningen, dat de toegang van La Valence 
Vivre markeert. Locatiemanager is Wilma W.T.  
van den Groenendal MBAH. Zij was nauw 
betrokken bij de inrichting van het gebouw. 
Daarbij is bewust naar het scheppen van een 
healing environment gestreefd.

Wilma van den Groenendal: het voorkomen van 
een institutionele sfeer was een belangrijk motief 
bij La Valence. Het is een van de redenen om voor 
een in de wijk geïntegreerde opzet te kiezen, 
waarbinnen kleine groepen te onderscheiden 
zijn. In de psychogeriatrische afdelingen tellen 
die acht personen – eigenlijk net te groot om 
kleinschalig te mogen heten, want daar is zes 
de norm. Deze woonvorm is vooral gangbaar 
bij psychogeriatrische bewoners, maar hier 
ook toegepast in de somatische afdelingen. 
Daar zijn de groepen groter, ze tellen tien tot 
twaalf bewoners. De eenpersoonskamers op 
de tweede verdieping zijn ruimer dan op de 
psychogeriatrische afdelingen. Vaak trekken de 

bewoners zich ’s middags terug op hun eigen 
kamer. De verzorgenden hadden hier aanvanke
lijk moeite mee; zij waren gewend leuke dingen 
voor de bewoners te organiseren, die ze dan 
samen konden doen. Dat maakt duidelijk dat 
het niet eenvoudig is om over te stappen naar 
een meer vraaggestuurde zorg. De zorg denkt 
nog altijd het beste te weten wat goed is voor de 
bewoners en het kost tijd nieuwe manieren van 
werken aan te wennen, waarbij voorop staat wat 
een bewoner zelf nog allemaal kan, in plaats van 
zorg te bieden die hij misschien niet wil.

Het scheppen van een healing environment 
valt in dit gebouw samen met het tegengaan 
van een institutionele uitstraling. Het complex 
is samengesteld uit verschillende vleugels, 
het is niet kolossaal. De gemeenschappelijke 
woonkamers hebben een eigen identiteit. Kleu
ren, soorten hout, stof en leer zorgen voor een 
eigen sfeer. Weliswaar is instellingsmeubilair 
gebruikt, maar daarvan is een grote verschei
denheid gekozen. Eigen meubilair is meestal 
minder geschikt; de meeste stoelen vallen om bij 
het even te ver naar voren buigen, bijvoorbeeld. 
Op de kamers van de afdelingen nemen de 
bewoners vaak wel eigen stoelen mee. Alle 
verpleegkamers zijn met domotica toegerust; 

de bovenste verdieping (somatiek) heeft nog 
extra domotica: een klein kastje met zes knoppen 
waarmee de bewoners het licht, de gordijnen 
en de automatische deuren kunnen bedienen. 
Automatische deuren waren nodig omdat de 
meeste bewoners van een rolstoel gebruikmaken 
en gewone deuren onmogelijk kunnen bedienen. 
Ingebouwde kasten zijn vermeden. In plaats 
daarvan kunnen de bewoners een keuze maken 
uit de verschillende opties die een modulair, los 
kastsysteem biedt. Per twee kamers is er een 
badkamer, maar daar heeft elke bewoner de 
beschikking over een eigen opbergkast.

Met 126 ‘bedden’ en 24 zorgwoningen is La 
Valence niet heel klein. Hoe te voorkomen dat 
mensen er de weg kwijtraken? Bewegwijzering 
levert een institutioneel karakter op. Elke indivi
duele kamer heeft een huisnummer en een 
deurbel. Bijzondere ruimtes, waaronder de mu
ziek kamer en de bibliotheek, zijn aangegeven 
door passende belettering en gravures op 
de glazen deuren. Om te voorkomen dat het 
gebouw vol komt te hangen met A4tjes met 
aankondigingen van allerlei bijeenkomsten en 
activiteiten is er een kabelkrant die op platte 
beeldschermen in alle woonkamers te zien is. De 
kabelkrant is ook op de eigen tv in de kamers te 
zien.

La Valence beschikt over een fraai uitgevoerde 
fitnessruimte en een bescheiden wellness mo
ge    lijk heid. Deze bestaat uit een door ledlicht 
aangestraalde badgelegenheid, met lichte gor
dijnen die in cirkels zijn opgehangen. Hierin 
kan de bewoner, al dan niet geassisteerd door 
familie of kennissen, zich laten onderdompelen, 
omgeven door muziek. Voorwaarde voor het in 
gebruik houden van dit bubbelbad is de inzet van 
voldoende mantelzorgers, waarbij het personeel 
zo nodig assistentie kan bieden.

Kunst speelt in La Valence een grote rol. In 
plaats van veel statische beelden en schilderijen 
aan te schaffen voorziet het onder regie van 
Willem Muijs tot stand gekomen kunstproject in 
een ‘work in progress’. Zijn ‘Sporen van Handen’ 
voorziet in de mogelijkheid de bewoners een 
persoonlijk stempel op de inrichting van het 

complex te laten drukken. Dat gebeurt behalve  
in enkele schilderijen ook in de mogelijkheid in 
een klein kastje bij de voordeur ‘hebbedingetjes’ 
onder te brengen. Bij de ingang is een ‘geheugen
stam’ geplaatst, een symbiose van een boomstam 
met een sculptuur waarin de contouren van een 
vinger te herkennen zijn.

Dat het concept van La Valence werkt, blijkt uit 
de reacties van de bewoners. Die gedragen zich 
in La Valence anders dan in Klevarie, een oudere 
grootschalige instelling. Voor bewoners die van 
deze instelling afkomstig zijn is het verschil 
minder groot. Zij zijn na een paar weken in de 
oude inrichting al zo geïnstitutionaliseerd dat 
het nieuwe concept van La Valence niet veel 
verbetering oplevert. Anders is het bij degenen 
die voor het eerst worden opgenomen. Die zijn 
vaak nog actiever en zelfstandiger, zoals blijkt 
uit het aantal bewoners dat zich op de eigen 
kamer terugtrekt, en minder genegen zich te 
voegen naar het instituutsregime. Daarmee is 
het doel van het concept, het vermijden van het 
institutionele karakter, al bereikt. 
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Plantoetsing

De patiëntenkamer
De grote aandacht voor healing environment 
duidt erop dat we ons er van bewust zijn dat de 
gebouwde omgeving van grote invloed kan zijn 
op hoe we ons voelen, wat we denken en hoe 
we ons gedragen. Onderzoek dat de relatie tus
sen gebouwde zorgomgeving en gezondheid en 
welbevinden van patiënten laat zien, blijkt echter 
spaarzaam.1

Deze ontwerpstudie bood een ideale kans om 
een tweetal ontwerpen te toetsen op de onder
liggende aannames met betrekking tot hun bij
drage aan het welzijn van patiënten. In het eer
ste onderzoek is gekeken naar het effect van het 
wegwerken van apparatuur in een patiëntenka
mer en in het tweede onderzoek is gekeken naar 
het effect van het bieden van een keuze voor een 
specifieke kamer. 

De invloed van zichtbaarheid van medische ap
paratuur in een patiëntenkamer op het wel
bevinden van patiënten
In het ontwerp van Wiegerinck Architectuur en 
Stedenbouw wordt een ronde wand voorgesteld 
waarin de medische apparatuur wordt wegge

werkt met het idee dat dit zou leiden tot een 
vermindering van het ‘spaghettisyndroom’. Het 
plan is nog veel omvangrijker, maar voor het doel 
van deze toetsende studie is ervoor gekozen om 
specifiek te kijken naar effecten van de zichtbaar
heid van de apparatuur versus het wegwerken 
van de apparatuur (in een ronde wand). 

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de 
aanwezigheid van medische apparatuur een 
negatieve invloed heeft op patiënten.2 Het weg
werken van de medische apparatuur in de ronde 
wand zou ervoor kunnen zorgen dat patiënten 
zich meer op hun gemak voelen en daardoor ook 
minder stress ervaren. Aan de andere kant zou 
het ook zo kunnen werken dat de zichtbaarheid 
van medische apparatuur een gevoel van ver
trouwen opwekt. 

Methode
Aan dit onderzoek deden 42 respondenten mee, 
waarvan 24 vrouwen. De respondenten werden 
in cubicles geplaatst waar een computer, tafel en 
stoel aanwezig waren. Er werd aan hen gevraagd 
een scenario te lezen en zich in te leven in de be
schreven situatie. In het scenario werd beschrePatiëntenkamer waar medische apparatuur in het zicht is gelaten Patiënten kamer waar de medische apparatuur is weggewerkt

Karin Dijkstra
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Positieve effecten van kamerkeuze op stress
In het ontwerp van de Jong Gortemaker Algra ar
chitecten en ingenieurs staat het idee van keuze
vrijheid centraal. Er wordt verondersteld dat het 
bieden van een keuze voor een kamer het gevoel 
van controle verhoogt bij de cliënt. Uit eerder on
derzoek weten we dat een gebrek aan controle 
stressverhogend werkt.3

Daarom is het interessant om te onderzoeken 
of het bieden van enige controle over de kamer 
waar een patiënt komt te liggen, kan leiden tot 
positieve uitkomsten op het gebied van gezond
heid en welbevinden. 

Methode
Aan dit onderzoek deden 44 respondenten mee, 
waarvan 31 vrouwen. Ook voor deze studie wer
den de respondenten in een cubicle geplaatst 
met alleen een computer, tafel en stoel. In deze 
studie moesten de respondenten zich inleven in 
een scenario dat beschreef dat ze behandeld wa
ren aan hun knie met injecties en dat de arts ze 
een paar dagen in het ziekenhuis wilde houden. 
Vervolgens werd de helft van de respondenten 
random toegewezen aan een afbeelding van de 
kamer waar ze zouden verblijven en kreeg de an
dere helft de mogelijkheid om uit de vier kamers  
de kamer te kiezen waar ze het liefste zouden 
willen verblijven. Er werd hen verteld dat het zie
kenhuis begonnen was met een nieuwe manier 
van kamers toewijzen aan patiënten. Mensen 
verschillen immers in voorkeuren en dit zieken
huis wil daar graag rekening mee proberen te 
houden. Ook in deze studie moesten de respon
denten enige tijd naar de afbeelding kijken en 
zich voorstellen dat ze in die ruimte verbleven.

Na de blootstelling aan de afbeelding werd 
er gemeten hoeveel stress de respondenten er
vaarden, in welke mate ze zich in controle over de 
situatie voelden, in hoeverre ze in een positieve 
emotionele staat verkeerden en hoe aantrekke
lijk ze de patiëntenkamer vonden. 

De mate van stress werd gemeten met items 
als ‘angstig’ en ‘gespannen’ (betrouwbaarheid 
van de schaal, α = .83 (is hoog), 4 items op een 
5puntsschaal), de emotionele staat werd ge

ven dat ze met een acute blindedarmontsteking 
waren opgenomen in het ziekenhuis, dat ze een 
succesvolle operatie achter de rug hadden, maar 
nog wel enkele dagen in het ziekenhuis moesten 
verblijven. 

Na dit scenario kregen ze random één van de 
twee afbeeldingen toegewezen. De helft van de 
respondenten kreeg de afbeelding te zien van de 
patiëntenkamer met de ronde wand en wegge
werkte apparatuur, de andere helft kreeg de af
beelding van de patiëntenkamer met de zichtba
re apparatuur te zien. Ze moesten enige tijd naar 
deze afbeelding kijken en zich voorstellen dat ze 
zich in die ruimte bevonden.

Na deze blootstelling aan de afbeelding van de 
patiëntenkamer waarin ze enkele dagen moes
ten verblijven, werd er gemeten hoeveel stress ze 
ervaarden, in hoeverre ze in een positieve emo
tionele staat verkeerden, hoeveel vertrouwen ze 
in de zorgverlener hadden en hoe aantrekkelijk 
ze de ruimte vonden. De mate van stress werd 
gemeten met items als ‘angstig’ en ‘gespannen’ 
(betrouwbaarheid van de schaal, α = .85 (is hoog), 
6 items op een 5puntsschaal), emotionele staat 
werd gemeten met items zoals ‘gelukkig’ en ‘te
vreden’ (betrouwbaarheid van de schaal, α = .85, 
4 items op een 9puntsschaal). Hoe aantrekkelijk 
ze de kamer vonden werd gemeten met items zo
als ‘plezierig’ en ‘aangenaam’ (betrouwbaarheid 
van de schaal, α = .94, 4 items op een 7punts
schaal). Het vertrouwen in de zorg werd gemeten 
met items zoals ‘in hoeverre heb je het idee dat je 
je hier geen zorgen hoeft te maken’ en ‘in welke 
mate kun je je met een gerust hart overleveren 
aan de artsen en verplegers’ (betrouwbaarheid 
van de schaal, α = .87, 4 items op een 5punts
schaal). 

Resultaten
Stress Respondenten in de kamer met wegge
werkte apparatuur ervaarden significant minder 
stress (M=  1.9, SD = .59) dan respondenten in de 
kamer waarin de apparatuur zichtbaar was (M= 
2.4, SD = .76; F(1,40) = 5.3, p < .05). 
Emotionele staat Respondenten in de kamer met 
weggewerkte apparatuur waren in een meer 

positieve emotionele staat (M= 5.2, SD = 1.6) dan 
respondenten in de kamer met zichtbare appara
tuur (M= 4.2, SD = 1.3; F(1,40) = 4.3, p < .05).
Vertrouwen In de kamer met weggewerkte ap
paratuur hadden de respondenten meer vertrou
wen in de zorgverlener  (M= 3.9, SD = .55) dan in 
de kamer waar de medische apparatuur zicht
baar was (M= 3.5, SD = .60; F(1,40) = 4.6, p < .05).
Aantrekkelijkheid Er was geen verschil tussen 
aan   trekkelijkheid van beide kamers (F < 1). 

Discussie
Deze studie heeft laten zien dat respondenten 
die blootgesteld worden aan een kamer waarin 
de medische apparatuur is weggewerkt in een 
ronde wand, in een positievere emotionele staat 
zijn en daardoor minder stress ervaren. Ook blijkt 
dat ze meer vertrouwen hebben in de zorgverle
ner. Er zijn uiteraard enkele kanttekeningen bij 
dit onderzoek te plaatsen. 

Wanneer er naar de foto’s gekeken wordt, valt 
direct op dat naast het effect van het wegwer
ken van apparatuur er ook een variatie is in een 
rechte wand ten opzichte van een ronde wand. 
Het zou dus zo kunnen zijn dat enkel het creëren 
van een ronde wand ook kan leiden tot de gerap
porteerde positieve effecten, bijvoorbeeld omdat 
de ruimte met de ronde wand als aantrekkelijker 
wordt gezien. Dit laatste blijkt echter niet het ge
val, beide kamers werden even aantrekkelijk be
vonden. Toekomstig onderzoek moet nog uitslui
ten of we hier kunnen spreken van een effect van 
het wegwerken van medische apparatuur of dat 
er toch andere factoren hebben meegespeeld. 

Naast het wegwerken van de medische ap
paratuur was de ronde wand ook bedoeld voor 
het bieden van entertainment en afleiding. Bin
nen de gekozen onderzoeksopzet was het niet 
mogelijk om al deze variabelen in het onderzoek 
te betrekken. Toekomstig onderzoek zou kunnen 
 laten zien of alle andere nagestreefde effecten 
ook daadwerkelijk plaats zullen vinden.

Ondanks deze beperkingen, is deze studie – 
voor zover bekend – de eerste studie die getoetst 
heeft wat de consequenties kunnen zijn van het 
wegwerken van apparatuur in een patiënten

kamer. Er wordt over het algemeen vanuit ge
gaan dat de zichtbaarheid van medische appara
tuur negatieve gevolgen heeft voor de stress en 
angst die patiënten ervaren, maar deze aanname 
was nog nooit empirisch getoetst. Dit onderzoek 
laat zien dat het wegwerken van apparatuur in
derdaad gunstige effecten kan hebben voor het 
welbevinden van patiënten. Bij het ontwerpen 
van ruimtes in zorginstellingen is het dus be
langrijk om stil te staan bij de consequenties van 
de zichtbaarheid van medische apparatuur. Ui
teraard dient men hierbij de werkbaarheid voor 
het medische en verplegende personeel niet uit 
het oog te verliezen.

Eenpersoonskamer met landelijk uitzicht

Eenpersoonskamer met stedelijk uitzicht
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meten met items zoals ‘gelukkig’ en ‘tevreden’ 
(betrouwbaarheid van de schaal, α = .82, 4 items 
op een 9puntsschaal). In welke mate ze zich in 
controle over de situatie voelden werd gemeten 
met items als ‘zelfstandig’ en ‘sturend’ (betrouw
baarheid van de schaal, α = .75, 6 items op een 
9puntsschaal). Hoe aantrekkelijk ze de patiën
tenkamer vonden werd gemeten met items zo
als ‘prettig’, ‘plezierig’ en ‘aangenaam’ (betrouw
baarheid van de schaal, α = .90, 5 items op een 
7puntsschaal). 

Resultaten
Allereerst is het interessant om te zien welke ka
mers gekozen werden door de respondenten die 
mochten kiezen voor een bepaalde kamer. Bijna 
46% koos voor de kamer met twee bedden en 
een stedelijk uitzicht, 33% koos voor een kamer 

met één bed en stedelijk uitzicht. Nog eens 13% 
koos voor de kamer met één bed en een landelijk 
uitzicht, de overige 8% koos de kamer met twee 
bedden en een landelijk uitzicht.

Omdat de spreiding over de verschillende 
 kamers nogal varieerde, is er in onderstaande 
analyses gecorrigeerd voor de kamer waaraan de 
respondent uiteindelijk werd blootgesteld.
Stress Respondenten die mochten kiezen voor een 
kamer ervaarden significant minder stress (M=  1.4, 
SD = .42) dan respondenten die geen keuze hadden 
(M= 1.7, SD = .69; F(1,41) = 4.6, p < .05). 
Controle Respondenten die konden kiezen voor 
een kamer ervaarden meer controle over de situ
atie (M=  4.8, SD = 1.3) dan respondenten die geen 
keuze hadden (M= 3.9, SD = 1.1; F(1,41) = 5.4, p < .05). 
Aantrekkelijkheid De respondenten die moch
ten kiezen voor een kamer vonden deze veel 

aantrekke lijker (M=  4.4, SD = 1.3) dan responden
ten die geen keuze hadden (M= 3.3, SD = 1.1; F(1,41) 
= 7.7, p < .05). 
Emotionele staat Respondenten die mochten kie
zen voor een kamer waren marginaal significant 
meer in een positieve emotionele staat (M=  6.6, 
SD = 1.2) dan respondenten die geen keuze had
den (M= 5.9, SD = 1.2; F(1,41) = 3.6, p = .066).

Discussie
Als we kijken naar de kamers die de voorkeur van 
de meeste respondenten hebben, dan valt op dat 
de kamers met een stedelijk uitzicht verreweg 
het populairst zijn. Dit is opvallend gezien de 
positieve effecten die uitzicht op natuur kan be
werkstelligen.4 Ook valt op dat van deze respon
denten de meerderheid dan kiest voor een kamer 
met twee bedden. Er worden redelijk wat posi

Tweepersoonskamer met stedelijk uitzichtTweepersoonskamer met landelijk uitzicht

tieve effecten verondersteld van éénbedskamers, 
maar deze effecten bevinden zich vooral op het 
gebied van infecties en medische fouten.5 Wan
neer we kijken naar de beleving van  patiënten, 
dan suggereren de bevindingen van deze studie 
dat er dan wel eens een heel ander beeld kan ont
staan. Verder onderzoek in deze richting wordt 
dan ook aangeraden.

Deze studie laat zien dat het bieden van een 
keuze aan patiënten inderdaad kan leiden tot een 
hoger gevoel van controle. Ook wordt aangetoond 
dat een keuzemogelijkheid leidt tot minder stress 
en een meer positieve emotionele staat. Er kan op 
basis van dit onderzoek echter niet gesteld wor
den dat mensen minder stress ervaren doordat ze 
meer controle over de situatie hebben. Deze vooral 
theoretisch interessante vraag zal in toekomstig 
onderzoek beantwoord moeten worden. 

De bevindingen van deze studie suggereren 
dat het verstandig kan zijn om patiënten een 
gevoel van controle over hun situatie te bieden. 
De huidige studie laat zien dat de keuze voor een 
kamer een geschikte methode kan zijn om dit te 
realiseren.
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Toekomstperspectief

Heeft het concept van de healing environment 
werkelijk toekomst? Of is het een tijdelijke modi
euze bevlieging, goed voor gebruik in de public 
relations van gezondheidsgerelateerde architec
tuur maar verder zonder betekenis? Dat de om
geving invloed heeft, wie zal het betwijfelen? Dat 
die invloed althans ten dele meetbaar is, is intus
sen ook genoegzaam bekend. Een deel van die 
invloed is direct gerelateerd aan factoren die met 
gezondheid te maken hebben. Stress, bijvoor
beeld, wordt altijd genoemd, en dat die zeer na
delige gevolgen voor iemands gezondheid kan 
hebben is al decennia bekend. Er is dus alles voor 
te zeggen het concept van de healing environ-
ment niet al te lichtzinnig overboord te gooien. 
Temeer niet omdat de toepassing ervan, wan
neer dat consequent en vanaf een vroeg stadium 
in het ontwerp gebeurt, niet tot hogere kosten 
hoeft te leiden.

Om nut en onnut van het concept te kunnen 
wegen is het nodig onderscheid te maken tussen 
die aspecten die meetbare invloed hebben – deze 
liggen op het niveau van het evidence based de-
sign – en andere waarvan dat op basis van com-
mon sense misschien aannemelijk is, maar niet 
wetenschappelijk vast te stellen. Voor de ‘harde’ 
feitelijkheden is in het ontwerp van ziekenhui

zen, verpleeghuizen, hospices, een duidelijke legi
timatie aanwezig, die het negeren ervan onver
antwoord maakt. Bij de andere effecten is dat 
niet, of minder het geval. Beperkt men zich tot de 
‘harde’ basis, dan blijkt zelfs die soms moeilijk tot 
concrete ontwerpoplossingen te herleiden. Tus
sen de wereld van de gemeten effecten en die 
van het ontwerp gaapt een diepe kloof, en dat 
ligt ook volkomen voor de hand. Architectuur, 
psychologie en medische wetenschap, het zijn 
drie zeer uiteenlopende disciplines. De denktrant 
die beslissingen in de medische wereld legiti
meert is aan de architectuur volkomen vreemd. 
Voor de wetenschappelijke logica van de psycho
logie geldt hetzelfde. Vanuit deze disciplines is de 
manier waarop architecten ontwerpkeuzes ma
ken wetenschappelijk niet te toetsen. Voor het 
resultaat geldt dat evenzeer: elk gebouw is com
pleet, en die compleetheid is het doel van het 
ontwerp. Of psychologische en medische effec
ten van gebouwen tot een enkele karakteristiek 
ervan te herleiden zijn, lijkt een voor architecten 
irrelevante vraag: geen enkel effect wordt geïso
leerd van alle andere kenmerken ontworpen. 
Toch hebben psychologen en medici de neiging 
enkelvoudige lineaire relaties te veronderstellen: 
aan het uitzicht (en niets anders dan het uit

zicht), aan de oriëntatie (en de oriëntatie alleen), 
aan het verblijf in een of meerpersoonskamers 
(waarbij alle andere kenmerken buiten beschou
wing blijven), worden bepaalde effecten toe
geschreven. Hier ligt vermoedelijk het meest 
 fun damentele, wetenschapsfilosofische probleem 
rond de healing environment en het evidence 
based design.

Andere moeilijkheden die in de nabije toe
komst om oplossing vragen hangen samen met 
de legitimatie van de architectuur. Is in de ge
zondheidszorg überhaupt plaats voor architec
tuur? Of ligt het meer voor de hand het zieken
huis, om ons daartoe te beperken, op te vatten als 
een utilitair gebouw met als enige functie het ac
commoderen van de medische processen die zich 
daarbinnen afspelen? Als het een utilitair ge
bouw zou zijn, lijkt architectuur pure luxe. Archi
tectuur onderscheidt zich op drie niveaus van 
bouwtechnologie: aandacht voor de manier 
waarop gebruikers een gebouw ervaren, repre
sentatie, en het deel uitmaken van de voort
durende evolutie van gebouwtypen en ontwerp
opvattingen. Geen van deze niveaus zou in dat 
geval voor het ziekenhuis van enig belang zijn. 
Deze zuiver utilitaire opvatting heeft de zieken
huisarchitectuur decennialang beïnvloed. Het 

ziekenhuis is echter geen zuiver utilitair gebouw, 
maar de setting voor fundamentele, ontologische 
en strikt private ervaringen van alle gebruikers 
(patiënten, staf, bezoekers). Deze stelling impli
ceert dat het gebouw er in de eerste plaats voor 
de patiënten is, en niet voor de procesmanagers 
van het medisch bedrijf. Voor veel opdrachtge
vers is deze stelling kennelijk een brug te ver. 
Praktische argumenten leggen meer gewicht in 
de schaal: een architectonisch slecht gebouw be
moeilijkt de logistiek, verhoogt de exploitatie en 
onderhoudskosten en draagt bij tot een beroerd 
imago. Hier werpt de architect zich op als specia
list op een gebied dat het ziekenhuismanage
ment maar al te vaak – en meestal geheel ten 
onrechte – als het eigen specialisme beschouwt, 
en dat zal de kans op succes vermoedelijk niet 
vergroten. Welk praktisch argument heeft wel 
voldoende overtuigingskracht? Hier blijkt het 
naar het evenbeeld van het evidence based medi-
cine ontwikkelde evidence based design goede 
kaarten te hebben: het appelleert aan een ma
nier van denken die in de sector is verankerd, en 
belooft bij te dragen aan het verbeteren van de 
prestaties op het gebied van de core business van 
het ziekenhuis: bij te dragen aan de gezondheid 
van de patiënten. Aldus blijkt het concept van de 

healing environment en vooral de bewijsbare va
riant ervan, het evidence based design, als een 
strategisch argument voor de emancipatie van 
de architectuur te kunnen dienen.

Indien het mogelijk is wetenschapsfilosofische 
problemen rond de healing environment en de 
praktische problemen rond het overwinnen van 
de weerstanden tegen de architectuur in het al
gemeen op te heffen, dan pas zal het concept zijn 
plaats in de architectuur van de gezondheidszorg 
kunnen innemen. Daarmee is overigens nog niet 
gezegd dat de waarde van het concept tot de 
meetbare effecten teruggebracht moet worden: 
de ‘harde’, evidence based component zal nooit 
meer zijn dan een fragment van het architecto
nisch ontwerp, waarvan de andere, deels cultu
rele componenten een autonome relevantie heb
ben. Deze zijn hierboven al gememoreerd. Ze 
hangen samen met de kwaliteiten van de archi
tectuur als een veelomvattend vak met, onder 
andere, een culturele dimensie. Hoe de toekomst 
van de healing environment er ook uitziet, het 
concept kan alleen zinvol zijn als het onderdeel 
kan vormen van de architectuur in volle breedte. 
De vraag kan niet zijn: healing environment óf ar
chitectuur. De vraag is hoe de architectuur zich 
over de healing environment kan ontfermen om 

daarmee des te sterker te staan in het complexe 
krachtenveld dat het ontwerp van gebouwen 
voor de gezondheidszorg kenmerkt.
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Meer aandacht voor zorgarchitectuur

Interview met Janny Rodermond

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur speelt 
een prominente rol bij het inspireren en bevor
deren van innovaties in architectuur en steden
bouw. Gebouwen voor de gezondheidszorg heb
ben de afgelopen jaren steeds meer aandacht 
gekregen. Zo initieerde het fonds een reeks pro
jecten waarbij de methoden van het ontwerp
gericht onderzoek op ziekenhuizen en andere 
zorginstellingen werd toegepast en is het fonds 
betrokken bij het organiseren van nationale 
en internationale prijsvragen. Kan de architec
tuur werkelijk bijdragen aan het welzijn van de 
 patiënt? Is het mogelijk een ziekenhuis vanuit 
het perspectief van een patiënt op te vatten? 

Janny Rodermond, directeur van het Stimule
ringsfonds voor Architectuur: op de een of andere 
manier roept het thema healing environment in 
eerste instantie nogal negatieve associaties op. 
Er komen beelden op mijn netvlies van wand
bedekkende natuurfoto’s, die in combinatie met 
het geluid van zingende vogels tegen de ach
tergrond van een ruisende waterval een rustge
vende werking moeten hebben. Kortom: kitsch. 
Waarschijnlijk ben ik niet de enige die dergelijke 
softe associaties heeft. Het is natuurlijk niet erg 
dat smaken over wandaankleding en achter
grondmuziek kunnen verschillen. Het grootste 

probleem is dat deze nepoplossingen ontkennen 
dat er wel degelijk een architectonische opgave 
is. En dat architectuur en inrichting van gebou
wen daadwerkelijk kunnen bijdragen aan het 
welzijn van mensen.

Veel architecten hebben een dubbele houding. 
De samenleving en de mens zijn niet maakbaar, 
zeker niet met behulp van architectuur, vinden 
ze. Aan de andere kant zijn al hun inspanningen 
en manipulaties er wel degelijk op gericht om de 
ontwerpen, zoals zij die voor zich zien, te realise
ren. Wanneer architecten een eigen gebouw toe
lichten, spreken ze vooral over ‘wat het gebouw 
doet’. Ze erkennen dus wel degelijk dat gebou
wen gedrag en beleving beïnvloeden, maar willen 
er – door anderen – niet teveel op aangesproken 
worden. Binnen de architectuurwereld, die nog 
altijd een machocultuur kent, dwing je met het 
spreken over emoties en welzijn weinig respect 
af. Bovendien zijn de interieurs van gebouwen 
nogal eens ondergeschikt aan de buitenkant, aan 
het beeld en de gevel. Bezuinigingen, die bij elk 
bouwproject aan de orde zijn, gaan bijna altijd 
ten koste van de binnenkant.

In de opleidingen is er ook heel weinig aan
dacht voor de relatie tussen individuele bele
ving en gebouw. Hoe ervaar je de directe fysieke 

ruimte? Wat doet het licht in het gebouw in de 
loop van de dag en door de seizoenen heen? Hoe 
voelt het gebouw letterlijk aan? Wat voor ma
terialen zijn er gebruikt? Hoe kun je je door een 
gebouw bewegen en wat ervaar je daarbij? Dit 
soort heel basale zaken lijken uit de opleidingen 
verdwenen te zijn. Loop maar eens een verzor
gingstehuis binnen. In veel zorggebouwen is de 
belevingswaarde slechter dan in een willekeu
rige tweederangs garage. Ik vind dat we hier de 
architecten op mogen en moeten aanspreken. 
Overgangen van de publieke naar de private sfeer 
zijn vaak niet genuanceerd uitgewerkt. Gangen 
zijn dwaalwegen en lopen dood bij blinde muren. 
Over de relaties tussen binnenruimte en buiten
wereld is zelden goed nagedacht. Kunnen bewo
ners naar buiten kijken? Wat beleven patiënten 
en bewoners in zorggebouwen? Ruiken ze of het 
geregend heeft? Kunnen ze een raam openen of 
een terras bereiken? Hoe zijn de voorzieningen 
gesitueerd en vorm gegeven? Waarom zetten fel
le lichtarmaturen de interieurs in een kille sfeer? 
En hoe is het met de privacy bij de individuele 
verzorging? Zo zou ik nog een hele tijd door kun
nen gaan. Dan heb ik het gewoon nog over goed 
doordachte en prettige interieurs. Zoals je die ook 
graag in je eigen woning zou willen hebben.

Voor het denken over een healing environment 
zijn ontwikkelingen in de wetenschap interes
sant. Door hersenonderzoek kunnen weten
schappers steeds nauwkeuriger vaststellen wat 
een bepaalde indruk met ons doet. Wat bevor
dert ons geluksgevoel? Hoe werkt licht in op ons 
fysieke en psychische welbevinden? Wat doen 
verschillende kleuren en geluiden? Wat beleven 
patiënten vlak voor en na een operatie? En hoe 
kan het herstel van patiënten ondersteund wor
den door het toevoegen of weghalen van zintuig
lijke prikkels? Hoe beleven Alzheimerpatiënten 
de wereld om hen heen? Dat zijn interessante 
onderzoeken voor architecten, zeker wanneer ze 
in de zorgsector willen bouwen. Zonder meteen 
te vervallen in een mechanistische aanpak, denk 
ik dat het absoluut noodzakelijk is om hieraan 
gedegen aandacht te besteden in de ontwerp
opleidingen. Het is ook een mooi onderwerp voor 
de permanente beroepseducatie van architecten.

Deze week nam ik deel aan een jury. We had
den de taak om de plannen te beoordelen van de 
prijsvraag die het Kenniscentrum Zorg en Bouw 
heeft geïnitieerd. Doel van de prijsvraag was 
het stimuleren van het debat over de toekomst 
van de gezondheidszorg in de voormalige com

munistische landen. Dat was een interessante 
ervaring. Zo bleek het debat over de architectuur 
van zorggebouwen eigenlijk niet zo te verschil
len met WestEuropa. Er zijn veel verouderde ge
bouwen. Deze moeten gemoderniseerd worden 
onder marktcondities. Er is in de zorg nog veel 
bureaucratie en in het denken over de zorgge
bouwen verdwijnt de patiënt of bewoner uit het 
zicht. Bij deze internationale prijsvraag was maar 
één inzending die radicaal vertrok vanuit het per
spectief en het welzijn van de patiënt. Dit ont
werp was tegelijk puur architectonisch gezien 
de mooiste inzending. Architectuur was door dit 
ontwerpteam doelgericht ingezet om het welzijn 
van de patiënt te verbeteren. Dat is in de dage
lijkse werkelijkheid zeldzaam.

Voor het Stimuleringsfonds voor Architectuur 
is het een belangrijke prioriteit om mee te wer
ken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg
gebouwen. Architectuur en gezondheidszorg 
hebben beide de taak bij te dragen aan een be
ter functionerende samenleving. Ze hebben een 
publieke functie. Het is niet vanzelfsprekend dat 
de kwaliteit van architectuur en zorggebouwen 
omhoog gaat nu de zorg is geprivatiseerd. Er is 
een mooie analyse geschreven door de Duitse 

socioloog Paul Nolte over private rijkdom en 
publieke armoede. Die twee hangen met elkaar 
samen. Privatisering onttrekt meestal financiële 
middelen aan de publieke sector. Dat is de laatste 
decennia in heel WestEuropa gebeurd. In de ge
zondheidszorg zal het voorlopig niet meevallen 
om de noodzakelijke renovatie van een groot deel 
van het gebouwenbestand te financieren.

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur ini
tieert samen met het Kenniscentrum Zorg en 
Bouw van TNO een prijs voor zorggebouwen. Het 
initiatief krijgt steun van VWS en van de Rijks
bouwmeester. De prijs is geen doel op zich, maar 
een middel om het publieke debat over de zorg
architectuur te versterken. Daarom zijn aan de 
prijs expertmeetings gekoppeld. We willen ana
lyseren wat in de zorg de succes en faalfactoren 
zijn. Voorlopig wordt de prijs drie keer uitgereikt. 
We zien het als een tijdelijke impuls, daarna 
 hopen we dat de zorggebouwen deel uitmaken 
van het normale architectuurdebat. En wie weet, 
kan het debat over zorgarchitectuur het architec
tuurklimaat nog verbeteren ook. Want een archi
tect die een healing environment kan ontwerpen, 
kan deze kennis ook inzetten voor het verbeteren 
van andere gebouwen.

VMX Architects, paviljoen Eikenboom, een afdeling voor psychosomatische patiënten, Zeist
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gevoeligheid van de mensen die van die ruimte 
gebruik maken (apathische mensen wil je juist 
wat prikkelen; drukke/agressieve mensen juist 
niet). Die hoeveelheid prikkels wordt onder meer 
bepaald door het aantal objecten in een ruimte, 
het kleurgebruik en de congruentie tussen de 
verschillende inrichtingselementen.

Geur
Geuren kunnen worden ingezet als instrument 
om de sfeer in een ruimte te bepalen. Er is bij
voorbeeld gebleken dat het verspreiden van een 
citrusgeur in de wachtkamer van een tandarts 
positieve effecten heeft op onder andere de erva
ren angst voor de behandeling. Geuren hebben 
specifieke effecten (bv. rustgevend, prikkelend) 
en deze kunnen ingezet worden om een beoogd 
effect te bereiken.

Daarnaast worden zorginstellingen vaak geas
socieerd met de nare ‘ziekenhuisgeur’ die er altijd 
lijkt te hangen. Het maskeren van dergelijke geu
ren zou dus wel eens kunnen bijdragen aan een 
positieve sfeer.

Toelichting gebruikers
Binnen zorginstellingen draait het in eerste in
stantie om de patiënt/cliënt. Er zijn echter nog 
twee belangrijke gebruikersgroepen van zorgge
bouwen, namelijk personeel en bezoekers. Mo

menteel is er nog weinig bekend over effecten 
van de zorgomgeving op het personeel. Het is 
daarom lastig aan te geven op welke manier de 
verschillende omgevingsvariabelen van invloed 
zijn op het personeel. Het is echter wel belangrijk 
om tijdens het ontwerpen aandacht te hebben 
voor de belangen van het personeel. Dezelfde 
omgeving voor de patiënt is immers de omge
ving waar zij een groot deel van hun leven door
brengen en daarmee is het mogelijk een belang
rijke determinant van arbeidssatisfactie en het 
oordeel over de functionaliteit van de omgeving. 
Over de effecten van de fysieke zorgomgeving op  
de bezoeker is eigenlijk niets bekend.

We zijn echter wel van mening dat het bij het 
ontwerpen van zorginstellingen belangrijk is om 
aandacht te hebben voor al deze drie gebruikers
groepen. Daarom kan de matrix ingevuld worden 
vanuit het perspectief van elke gebruikersgroep.

Toelichting functies/ruimte
Binnen zorginstellingen hebben ruimten ver
schillende functies, we onderscheiden: openbaar, 
wachten, behandelen en verblijf. 

Onder de openbare ruimten verstaan we alle 
verkeersruimten, hier zijn patiënten maar kort 
aanwezig, maar ze hebben wel een belangrijke 
functie. Bij binnenkomst in een zorginstelling 
vormen mensen zich een eerste beeld van een 

instelling, er worden verwachtingen gecreëerd 
over de dienstverlener. Daarnaast blijkt ook dat 
het vinden van de weg een belangrijke stress
factor is. 

Onder de wachtruimten verstaan we alle ruim
ten waar patiënten moeten wachten. De wacht
tijden in de verschillende wachtruimten kunnen 
sterk variëren, maar de gemeenschappelijke de
ler in wachtervaringen zal vaak stress en angst 
zijn. In deze ruimten lijkt het dus belangrijk om 
vooral aandacht te hebben voor stressreductie.

Onder behandelruimten verstaan we alle ruim
ten waar patiënten behandeld worden. Ook hier 
zal stress vaak een rol spelen, maar ook pijnbele
ving is een belangrijke variabele. Mogelijk is het 
bieden van afleiding een interessante optie in dit 
type ruimten.

Onder verblijfruimten verstaan we alle ruimten 
waar patiënten verblijven. Dit kan zowel een vrij 
kort verblijf zijn, maar ook langdurige verblijven 
of zelfs woonfuncties zijn mogelijk. In deze ruim
ten zal het belangrijk zijn dat een patiënt zich 
echt op zijn of haar gemak voelt, zich misschien 
zelfs een beetje thuisvoelt. Controle over omge
vingsvariabelen blijkt van belang te zijn voor de 
mate waarin mensen zich ergens op hun gemak 
voelen. Ook persoonlijke smaak zal zeker een re
levante variabele zijn.

Aandachtspunten

Checklist
Het onderzoek heeft geleid tot een lijst met aan
dachtspunten waarvan in meer of mindere mate 
is bewezen dat ze van belang zijn voor het creëren 
van een zorgomgeving die potentieel een healing 
environment is. Deze checklist kunnen architecten 
en ontwerpers gebruiken als leidraad om tijdens 
het ontwerpproces hun ontwerp te toetsen op 
kenmerken van een healing environment.

Toelichting factoren
Voor de wetenschappelijke onderbouwing van 
de diverse categorieën verwijzen we naar het 
 onderdeel evidence based design (p. 33).

Daglicht
Onder licht worden alle mogelijke lichtbronnen 
verstaan, zowel natuurlijk als kunstmatig licht. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft zich tot nu 
toe gericht op de hoeveelheid zonlicht die bin
nenkomt. Over het algemeen kan gesteld wor
den dat meer blootstelling aan zonlicht leidt tot 
een sneller herstel en minder medicijngebruik. 

Ramen en uitzicht
Ramen kun je zien als instrument om te zorgen 
voor voldoende daglichttoetreding. Uit een aan
tal studies blijkt dat raamloze ruimten negatieve 
effecten hebben op het herstelproces van patiën

ten. Daarnaast is ook het bieden van een uitzicht 
van belang, onduidelijk is waar dit uitzicht uit 
zou moeten bestaan. Het lijkt relevant om ook de 
positieve effecten van blootstelling aan natuur 
mee te nemen wanneer de plaatsing van ramen 
wordt bepaald. 

Natuur
Onder natuur wordt zowel de toegang tot na
tuur buiten de zorginstelling bedoelt als na tuur  
(elementen) in het gebouw. 

Type kamers
Onder het type kamers is er zowel aandacht voor 
het aantal personen dat er op een kamer ligt, als
ook de mogelijkheden om iets met die ruimte te 
doen. Ook vallen hieronder de overige ruimten 
die mogelijkheden bieden voor sociale interac
ties, ontspanning en vertrouwelijke gesprekken.

Oriëntatie/routing
Hieronder wordt de ordening van ruimten en 
functies verstaan, de herkenbaarheid van func
ties, de oriëntatiemogelijkheden en de beweg
wijzering.  

Klimaat
Onder klimaat vallen de luchtkwaliteit, tempera
tuur en ventilatiemogelijkheden.

Geluid
Onder geluid valt al het geluid dat door de diver
se bronnen in een zorginstelling wordt geprodu
ceerd. Van belang zijn geluidsreducerende maat
regelen en het bieden van controle over geluid. 

Muziek
Onder muziek vallen de positieve geluiden die 
aan een omgeving kunnen worden toegevoegd 
om deze aangenamer te maken. Is dit aanwezig, 
in welke vorm en is er controle over uit te oefe
nen door de patiënt. 

Inrichting
Onder inrichting worden alle interieuronder
delen verstaan die relatief eenvoudig aan te pas
sen zijn (het gaat hier dus niet om architecturale 
kenmerken zoals oppervlakte van kamers e.d.). 
Over effecten van specifieke interieurvariabelen 
is helaas nog niet veel bekend. Uit studies die ge
keken hebben naar herinrichtings en renovatie
projecten blijkt wel dat die nieuwe ruimten lei
den tot positieve evaluaties van patiënten, maar 
op het gebied van medische uitkomstmaten zijn 
nog geen effecten aangetoond. 

Het lijkt in ieder geval belangrijk om de inrich
ting af te stemmen op de gebruikers, en daarbij 
vooral rekening te houden met de hoeveelheid 
prikkels die van een ruimte uitgaan en de prikkel

Karin Dijkstra
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 Omgevingsfactoren   
 Doelgroep: patiëntcliënt / personeel / bezoeker

Daglicht  Daglicht 
 Controle op daglichttoetreding 

Ramen en uitzicht Uitzicht ( ja / nee)
 Type uitzicht 
 Controle (raam open / dicht en privacy / inkijk)

Natuur Toegang tot natuur (tuin, buitenruimte, e.d.)
 Elementen uit de natuur (planten, uitzicht, materialen); ‘echt’ / kunstmatig

Type kamers Eenpersoonskamers
 Mogelijkheden voor (familie)bezoek + rooming in
 Persoonlijke eigendommen (ophangen, neerzetten, e.d.)
 Keuzemogelijkheid type kamer (layout, grootte, privacy, sanitair, e.d)  
 Keuzemogelijkheid tussen verschillende vormen van sociale interactie, ontspanning en afleiding
 Ruimte(n) voor ontmoeting met anderen (zitjes)
 Ruimte(n) voor ontspanning en afleiding (activiteiten)
 Ruimte(n) voor vertrouwelijk gesprek

Oriëntatie/routing Bewegwijzering
 Herkenbaarheid van functie
 Routing door gebouw en ordening van ruimten en functies 

Klimaat  Luchtkwaliteit (vochtigheid, ventilatie, temperatuur)
 Controle / invloed op temperatuur en ventilatie 

Geluid  Geluidsreducerende maatregelen (geluidsabsorberende materialen, e.d)
 Weghalen van geluidsbronnen
 Controle over geluidsniveau

Muziek Aanwezigheid van verschillende muziekstijlen
 Controle / invloed / keuzemogelijkheid 

Inrichting  Type inrichting (stijl)
 Opstelling van de meubels
 Aanwezigheid van kunst
 Soort kunst
 Kleurgebruik ruimten
 Variatie en keuze in inrichting 

Geur Toepassen van positieve geuren
 Weghalen van negatieve geuren
 Controle / invloed over geuren

Checklist
Functie:  

 openbaar  wachten  behandelen  verblijf
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Noten Illustratieverantwoording
o=onder; b=boven; m=midden; l=links; r=rechts
De afbeeldingen in de ontwerpstudies zijn, tenzij anders vermeld, van de desbetreffende 
architecten(bureaus).
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