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Voorwoord 2010 

Voorwoord 
De ruim honderdentwintig pagina's die voor u liggen zijn tot stand gekomen ter afronding van mijn studie Real Estate 

Management & Development aan de Technische Universiteit Eindhoven (TUie) . Mijn scriptie heb ik mogen schrijven bij 

Coresta Group in Son en Breugel, business unit Healthcare. 

Het rapport zal enige voorkennis vereisen . De doelgroep waarvoor het rapport bestemd is zijn onder andere 

vastgoedmanagers van zorginstellingen, docenten en studenten die geïnteresseerd zijn in zorgvastgoed. 

In dit afstudeeronderzoek wordt aandacht besteedt aan zorgvastgoed, met in het bijzonder deïnstitutionalisatie van 

verpleeghuizen . De keuze voor dit onderwerp wordt door verschillende factoren veroorzaakt. Het afstudeerbedrijf 

Coresta Group heeft een heldere visie over de Healthcare sector, en speelt goed in op de ontwikkelingen die er op dit 

moment gaande zijn op het gebied van vastgoed. Eén daarvan is de verandering omrent de regelgeving door de 

overheid die marktwerking wil stimuleren. Dit maakt de zorgsector een dynamische markt binnen het vastgoed met veel 

kansen. 

Het onderzoek richt zich op de mogelijkheid om bestaande verpleeghuizen te deïnstitutionaliseren. Om zo een 

handleiding te ontwikkelen die kan helpen bij het minder institutioneel maken van verpleeghuizen . 

Voor de totstandkoming van dit afstudeeronderzoek wil ik iedereen bedanken die hierbij betrokken is geweest. In de 

eerste plaats zijn dit mijn afstudeerbegeleiders. Namens de TU/e waren dit de heer Smeets en de heer Heijs en namens 

mijn afstudeerbedrijf, Coresta Group bv was dit Ben Feijts . Daarnaast wil ik de experts bedanken die tijd vrij hebben 

gemaakt om met mij in gesprek te treden. Als laatste wil ik mijn ouders, vriendin en broer bedanken. Het was soms een 

lastige tijd en zij hebben mij al die tijd gesteund . Met deze scriptie sluit ik tien jaar studeren af, die is begonnen bij de 

MTS en mij uiteindelijk tot de Technische Universiteit in Eindhoven heeft gebracht. Deze scriptie is het eind van een 

nieuw en 'werkend' begin. Ik ben er enthousiast geworden om in de praktijk aan de slag te gaan met strategische 

vastgoedproblemen. 

ing. Paul van der Zande 

Maart 2010 



Samenvatting 2010 

Samenvatting 

Naar aanleiding van het institutionele karakter van met name oudere verpleeghuizen in Nederland is er een onderzoek 

gedaan naar de deïnstitutionalisatie van deze verpleeghuizen. Een dergelijke institutionele leefomgeving is niet goed 

voor welzijn en welbevinden van verpleeghuisbewoners. Verpleeghuisbewoners kunnen hun eigen identiteit en 

persoonlijkheid kwijtraken wanneer zij lang verblijven in deze institutionele leefomgevingen. Naast het verliezen van 

eigen identiteit en persoonlijkheid is een institutionele leefomgeving niet prettig voor bezoekers van bewoners. Tevens 

zullen door de veranderingen in marktwerking en het bekostigingssysteem van de overheid zorginstellingen moeten 

concurreren met hun (zorg)vastgoed. Hierbij zijn institutionele verpleeghuizen niet wenselijk en kansarm voor de 

marktpositie. 

Nadat er geconstateerd is dat er verpleeghuizen bestaan die institutioneel aandoen is de volgende probleemstelling 

gedefinieerd: 

Door middel van welke (vastgoed) ingrepen kan worden bijgedragen aan de deïnstitutionalisering van verpleeghuizen 

voor de huidige en toekomstige ouderen en welke randvoorwaarden zijn van belang om dit te implementeren? 

Deze hoofdvraag is opgelost door meerdere deelvragen te stellen. Door alle deelvragen gestructureerd te 

beantwoorden wordt de hoofdvraag beantwoord. 

De volgende deelvragen zijn opgesteld voor het onderzoek: 

• Hoe ziet de huidige verpleegcapaciteit en verpleegbehoefte in Nederland eruit? 

• Hoe ontwikkelt zich de zorgbehoevende groep? 

• Hoe is de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen en wat zijn daarvan de gevolgen voor het welzijn van 

verpleeghuisbewoners? 

• Wat zijn de wensen en behoeften van verpleeghuisbewoners? 

• Wat wordt verstaan onder deïnstitutionalisatie? 

• Hoe kan deïnstitutionalisatie bewerkstelligd worden? 

• Hoe kan deïnstitutionalisering geïmplementeerd worden in het vastgoed en zijn dergelijke wensen in de 

praktijk te verwezenlijken? 

• Hoe kan een handleiding opgesteld worden om deïnstitutionalisering in de praktijk te bewerkstelligen? 

Na het beschrijven van de geschiedenis van de verpleegzorg is de huidige verpleegsector en verpleegbehoefte nader 

onderzocht. Uit de literatuur blijkt dat verpleeghuizen institutioneel aandoen dit komt doordat verpleeghuizen zijn 

ontstaan uit het ziekenhuis(model). Tijdens dit deel van het onderzoek is naar voren gekomen dat in de toekomst de 

potentiëlenvraag naar intramurale verzorging zal toenemen. Hier zal door vastgoedmanagers van zorginstellingen op 

ingespeeld moeten worden om hun vastgoedportefeuille aan te laten sluiten op de toekomstige vraag van de doelgroep. 

De invoering van de marktwerking is hierbij een essentiële ontwikkeling. Door deze ontwikkeling zullen de 

zorginstellingen moeten gaan concurreren met hun vastgoed. Daarbij is een niet- institutioneel verpleeghuis in het 

voordeel ten opzichte van institutionele verpleeghuizen. 

Alle normen en maatstaven voor verpleeghuizen van het voormalige College Bouw Zorginstellingen zijn geanalyseerd. 

Deze rapporten gaven adviezen en eisen met betrekking tot nieuwbouwprojecten. Om een vergunning te krijgen diende 

verpleeghuizen zich aan deze eisen te houden. Uit de rapporten blijkt dat de gesloten prestatie- eisen, die als harde 

eisen op zijn genomen, zijn in de loop der tijd verbeterd . Denk aan het aantal m2 per verpleeghuisbewoner dat door de 

jaren heen is toegenomen. Aan de open prestatie- eisen, die zachte adviezen zijn over het welzijn en de sfeer in een 

verpleeghuis , wordt steeds minder aandacht besteed. In de laatste rapporten komt wel het vakgebied healing 

environment naar voren , maar er worden geen concrete voorstellen gedaan om dit te implementeren in een 

verpleeghuis. 
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Nadat de normen en maatstaven voor verpleeghuizen van het voormalige College Bouw Zorginstellingen zijn 

geanalyseerd zijn er elf rapporten geanalyseerd over de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen. Uit deze rapporten 

blijkt dat er een vijftal thema's niet goed gaan in sommige verpleeghuizen. De thema's die niet goed gaan zijn : de 

privacy, huiselijkheid en sfeer, veiligheid, autonomie en de zorgverlening. De problemen kunnen verdeeld worden in 

vastgoed gerelateerde problemen en organisatie gerelateerde problemen. In dit onderzoek zijn de vastgoedproblemen 

verder onderzocht. Het blijkt dat de thema's zorgverlening en de autonomie louter organisatie gerelateerde problemen 

zijn . 

Verpleeghuis bewoners vinden de sfeer niet goed in het verpleeghuis. Er wordt met steriele materialen en kleur 

gewerkt. Dit geeft geen huiselijk gevoel. Verpleeghuisbewoners willen meer zitjes hebben waar ze informeel contact 

kunnen hebben met medebewoners en/of familie. Het hebben van een eigen territorium waar bewoners hun eigen 

spullen kunnen neerzetten is ook belangrijk. Een eigen territorium hebben is voornamelijk lastig bij 

meerpersoonskamers. De veiligheid gaat ook niet goed, bewoners weten bijvoorbeeld niet wat ze moeten doen als er 

brand is en zijn bang om te vallen . 

Deze vijf thema's en bijbehorende problemen zijn in een interview voorgelegd aan experts uit de praktijk, zorg

vastgoedmanagers en personen uit cliëntenraden. Deze personen waren het er over eens dat de vijf thema's in 

sommige verpleeghuizen niet goed gaan. Uit de interviews blijkt dat de privacy erg afhangt van de ouderdom van het 

gebouw. In de oudere gebouwen is er minder privacy en is het ook moeilijker om privacy te creëren door het ontwerp en 

de constructie van het verpleeghuis. Er zijn verder geen toevoegingen gedaan op de 5 thema's en bijhorende 

problemen. 

Als we de normen en maatstaven van het College Bouw Zorginstellingen naast de elf onderzoeken leggen, kan er 

geconcludeerd worden dat de 'harde eisen' die in de normen en maatstaven staan allemaal worden nageleefd. Als we 

kijken naar de 'zachte adviezen ' die over het welzijn en de sfeer gaan, kan er geconcludeerd worden dat er 

verpleeghuizen zijn die weinig doen met deze zachte adviezen. 

Uit het literatuuronderzoek en de interviews die zijn gehouden komt een beeld naar voren van 'total institions' zoals E. 

Goffman (Canadese socioloog) heeft beschreven in zijn gelijknamige boek. De gevolgen van totale instituten kunnen in 

het ernstigste geval leiden tot disculturatie en mortificatie. Disculturatie is het afleren van sociale vaardigheden en 

mortificatie is het vernietigen van de eigen persoonlijkheid en identiteit. Er mag geconcludeerd worden dat het 

noodzakelijk is om verpleeghuizen te deïnstitutionaliseren om deze toestan_den te voorkomen. 

Deïnstitutionaliseren is een fysieke leefomgeving in een verpleeginstelling creëren, waarbij de gebruiker zijn of haar 

eigen identiteit behoudt door een veilig en fijn gevoel te realiseren waarbij de gebruiker een eigen territorium heeft en er 

privé- ruimten aanwezig zijn . De verruiming van functies in en om een verpleeghuis kunnen de sociale interactie 

bevorderen (integreren in de maatschappij). De gebruiker heeft voldoende zelfregie over de verleende zorg en hoe deze 

zorg gegeven wordt. Dit alles wordt gerealiseerd in een huiselijke sfeer, waarbij leefsferen (wonen, zorg , recreëren) nog 

zoveel mogelijk aanwezig zijn. 

Om deïnstitutionalisatie te bewerkstelligen zijn de vastgoedgerelateerde problemen zijn opgelost door middel van het 

vakgebied healing environment, het normalisatie denken en de factoren van welzijn . Hieruit blijkt dat healing 

environment het grootste aandeel heeft in het oplossen van de vastgestelde problemen. Dit komt doordat er veel 

wetenschappelijke literatuur is verschenen over healing environment die veel thema's beschrijven die als 

probleemgebieden zijn geconstateerd in verpleeghuizen. 
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Healing environment is de helende werking van de fysieke leefomgeving op mensen die erin verblijven . Het is een 

omgeving waarin mensen zich prettig voelen . De omgeving zorgt ervoor dat mensen eerder herstellen of hun 

lichamelijke of geestelijke conditie minder snel achteruit gaat. Het komt herstel en welbevinden van mensen ten goede 

en vermindert stress. Kenmerkend voor een healing environment is het gebruik van veel (dag)licht, kleur en natuurlijke 

elementen. 

Het normalisatie denken is erop gericht verpleeghuisbewoners te integreren in de sociale omgeving en gemeenschap. 

Het is de bedoeling om bewoners een zo normaal mogelijk leven te geven met een normaal ritme van dag, week en 

jaar, net als vroeger. De factoren van welzijn zijn factoren waardoor het welzijn van verpleeghuisbewoners wordt 

beïnvloed. Voornaamste is de attitude van de verpleeghuisbewoner. Als de houding van de bewoner slecht is tegenover 

het wonen in een verpleeghuis, zal het lastig zijn om het welzijn van deze bewoner te verhogen. De attitude zal niet op 

een directe vastgoed gerelateerde manier veranderd kunnen worden. Het vastgoed kan wel op een indirecte wijze 

invloed hebben, en wel door een fysieke leefomgeving te creëren die huiselijk aanvoelt. Deze huiselijke sfeer kan 

bijdragen aan een positieve verandering in attitude. 

De aanbevelingen die zijn gedaan, om de vastgestelde vastgoedproblemen te tackelen, zijn beschreven als 'patronen' 

zoals Christopher Alexander dat heeft gedaan in zijn boek, 'A Pattern language'. In dit boek wordt kort en bondig het 

probleem beschreven, toegelicht en aanbevelingen gedaan om het probleem op te lossen. 

De aanbevelingen die zijn gedaan om verpleeghuizen te deïnstitutionaliseren zijn in een handleiding vastgelegd. Deze 

kan als zelfstandig document fungeren om verpleeghuizen te deïnstitutionaliseren. De handleiding kan voor zowel 

nieuwbouwprojecten als voor bestaande bouw gebruikt worden. 

In de handleiding zijn aanbevelingen gedaan die uit het boek van Christopher Alexander komen, uit de literatuur 

(aangepast patroon) en als laatste zijn er suggesties opgesteld . De suggesties zijn aanbevelingen die niet terug te 

vinden zijn in wetenschappelijke literatuur, deze aanbevelingen komen uit eigen inzicht en uit interviews. 

Na de interviews is in de handleiding onderscheid gemaakt in niveaus van het verpleeghuis. Er is gekozen voor 

kamerniveau, verdiepingsniveau en gebouwniveau . Zo is er sneller te zien waar de aanbeveling betrekking op heeft. 

Voor het implementeren van de aanbevelingen om verpleeghuizen te kunnen deïnstitutionaliseren kan de handleiding 

bij nieuwbouw gebruikt worden in de visiefase. Het zal dan als checklist gehanteerd kunnen worden. De concrete 

ontwerpoplossingen die in de handleiding staan, kunnen in de ontwerpfase van het nieuwbouwproject meegnomen 

worden. Bij bestaande bouw zal bij de initiatieffase de vastgoedmanager eerst zelf moeten nagaan wat er fout gaat in 

zijn verpleeghuis. Hierna zullen de geconstateerde vastgoedproblemen ter aanvulling kunnen fungeren . In de visiefase 

zal de gehele handleiding (met aanbevelingen) toegepast kunnen worden. In de ontwerpfase zullen de 

ontwerpoplossingen van de handleiding gebruikt kunnen worden. 

Er kan geconcludeerd worden dat verpleeghuizen gedeïnstitutionaliseerd kunnen worden om zo het welzijn en het 

welbevinden van verpleeghuisbewoners te vergroten . Voor het slagen van de deïnstitutionalisatie zal men gedurende dit 

traject moeten zorgen dat er een goede communicatie en samenwerking is met alle betrokken partijen. Het vastgoed en 

de fysieke leefomgeving zullen slechts onderdelen zijn van het gehele deïnstitutionalisatieproces; er zal ook gekeken 

moeten worden naar de organisatie/bestuur en zorgverlening. Deze factoren zullen allemaal bepalend zijn om 

deïnstitutionalisatie tot een volledig succes te maken. 

Terug kijkend op het onderzoek zijn er een aantal dingen die beter hadden gekund. Het interviewen van bewoners in 

plaats van leidinggevende. Het voordeel is dat de werkelijke doelgroep wordt gebruikt. Het nadeel is de uitvoerbaarheid 

en het ethische karakter. Het aantal respondenten had groter gekund, hierdoor ontstaat er een representatiever beeld. 

Verpleeghuizen zelf bezoeken voor een visuele check op de mate van institutionaliteit. Als laatste moet er in gedachte 

worden gehouden dat de handleiding niet bedoeld is als volledige lijst die alle problemen oplost. Het is een aanzet om 

verpleeghuizen te deïnstitutionaliseren. 
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Figuur 1 

Tabel 1 

Probleembeschrijving 2010 

1 Probleembeschrijving 

1.1 Inleiding 

De bevolking in Nederland zal de komende dertig jaar toenemen van 16,5 miljoen anno 2009 tot bijna 18 miljoen in± 

2035- 2040. Naar verwachting van het Centraal Bureau Statistiek (CBS) zal hier de top liggen. Naast de verwachte 

bevolkingstoename zal er ook een demografische verschuiving plaatsvinden. Dit komt door de babyboom na de 

Tweede Wereldoorlog . Deze babyboom zorgt ervoor dat de vergrijzing zal toenemen, hetgeen betekent dat het aantal 

65- plussers in verhouding tot de werkzame bevolking toeneemt. Tevens treedt er een dubbele vergrijzing op; door de 

verbeterde gezondheidszorg worden mensen steeds ouder. De dubbele vergrijzing en de demografische verschuiving 

zorgen ervoor dat er meer gebruik wordt gemaakt van de gezondheidszorg in Nederland. Volgens het CBS waren er op 

1 januari 2008 2,4 miljoen mensen van 65 jaar of ouder in Nederland. Naar verwachting zal de top van de vergrijzing 

liggen in 2038. In het jaar 2038 zullen er iets meer dan 4 miljoen 65-plussers woonachtig zijn in Nederland en ruim 6 

miljoen 55-plussers. Ter vergelijking ; in 1975 telde Nederland 2,6 miljoen 55-plussers, zie figuur 1 [SCP, 2006; Garssen 

& van Duin , 2007). 

Aantal 55 plussers naar leeftijdsklasse, 1975- 2035 (absoluut aantal) 

6 .000.000 _ ,:::::::::::,:::::::::.:..::.:.:...:::::::.:::::::::::::::::.::::.::::=::=::=::.::.::::::::::._-,===r..:::: c:::J ~BsP.1.r 

4 .000.aoo 

J.000.000 

J'.000.000 

1.000.000 

Bron: CBS 

, 975 

- 75-s., , ... 
c::l 6s-74ju, 

- ss-ll◄ J>., 

Vrouwen die in het jaar 2000 zijn geboren hebben een levensverwachting van 80,6 jaar. De levensverwachting van de 

man ligt op 75,5 jaar. De levensverwachting geeft het gemiddelde aantal jaren aan die een persoon te leven heeft die in 

2000 geboren is , dit alles bij een gelijkblijvende sterftekans. 

Voor mannen die in het jaar 2000 de leeftijd van 65 jaar hadden bereikt was de verwachting dat zij nog 15,3 jaar te 

leven hadden. Bij de vrouwen was deze resp. 19,2 jaar. De gezonde levensverwachting is ook in tabel 1 af te lezen, 

hierbij is de levensverwachting waarin deze in goede gezondheid is en zonder lichamelijke beperkingen bij zowel 

mannen als vrouwen nagenoeg gelijk. De levensverwachting bij een gezonde geest ligt bij de vrouw wel een stuk hoger, 

zie tabel 1 [Berg Jeths, van den, A, et al. ,2004, RIVM, 2002] 

Levensverwachting en gezonde levensverwachting • (2000) na het bereiken van de 65-jarige leeftijd 

Levensverwachting 

Gezonde levensverwachting 
• levensverwachting in goed ervaren gezondheid b 

• levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen c 

• levensverwachting in goede geestelijke gezondheid 
a) inclusief bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. 

b) 'zeer goed' en 'goed' tezamen. 

c) bepaald op basis van 1 O items (visusproblemen, gehoorproblemen, mobiliteit en ADL). 

Bron: Van Oers,2002 
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Pmbleembeschrijving 1 2010 

Door de stijging van leeftijden zal in de toekomst de vraag naar intramurale zorg alleen maar toenemen. Er zullen meer 

dementerende patiënten bijkomen, die intensievere intramurale zorg nodig hebben. Anno 2009 wonen er ongeveer 160 

duizend mensen in een verpleeg- of verzorgingshuis . Het aantal dementerenden zal van 193 duizend in het jaar 2005 

oplopen naar± 400 duizend in het jaar 2050, hetgeen consequenties heeft voor de bezettingsgraad van verpleeghuizen 

[Trimbos.nl; Gassen & van Duin , 2007]. 

1.2 Aanleiding 

Dit onderzoek richt zich op bewoners in volledige verpleeghuizen (geen verpleeg- en verzorghuis combinaties) die in 

Nederland gelegen zijn . Verpleeghuizen zijn o.a. gericht op bewoners Gong en oud) die niet langer zijn aangewezen op 

een ziekenhuis maar nog wel verpleging nodig hebben, die thuis of in een verzorgingshuis niet kan worden gegeven. 

Bewoners kunnen ook rechtstreeks vanuit hun thuissituatie in een verpleeghuis terecht komen. Omdat de zorg die nodig 

is thuis niet meer gegeven kan worden . Verder kunnen bewoners doorstromen vanuit een verzorgingshuis naar het 

verpleeghuis. Veelal gaat het om oudere en mensen met een chronische of psychische aandoening. Er kunnen ook 

jongeren en kinderen in een verpleeghuis verblijven . Dit aantal is relatief klein. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen 

naar verwachting ook toepast worden op verpleegunits in andere gebouwen [Boot en Knapen , 2005]. 

Verpleeghuizen zijn organisaties met een gemiddelde omvang van tussen de 60 en 200 bewoners. Deze 

zorginstellingen hebben veel kenmerken van een instituut, waarbij niet de bewoner centraal staat maar de organisatie. 

Het dagritme wordt veelal bepaald door de organisatie die op haar beurt onder druk staat door financiële kwesties en 

personele bezetting. Er is weinig aandacht voor de individuele behoeften van verpleeghuisbewoners. Het is de laatste 

decennia heel normaal dat bewoners met vier of zelfs zes personen op een kamer verblijven . Een verpleeghuis heeft 

meestal vier tot zes afdel ingen en huiskamers met een groepsgrootte van tien tot soms wel dertig plaatsen per afdeling 

[Pfeiffer et al. , 2009; Wel, van der, 2005]. N. Mens spreekt in het boek De Zorgboulevard over het geleidelijk wegvallen 

van de institutionele netwerken door het meer toelaten van marktwerking binnen de gezondheidszorg. De achtergrond 

is ook de steeds dringende gevoelde noodzaak de gezondheidszorg te deïnstitutionaliseren. Deze gedachten zijn niet 

nieuw, vanaf de jaren zestig richt zich kritiek op de ondergeschikte plaats van de bewoner. In de jaren zeventig is het 

"medische bolwerk" bestreden, hoewel het veel stof deed opwaaien hielden en houden de instituties zichzelf in stand. 

De deïnstitutionalisering richt zich op twee niveaus: dat van de vormgeving van het gebouw en dat van de functionele 

samenstelling ervan [Mens et al. , 2005] . 

Het College Bouw Zorginstellingen (CBZ) oordeelde in 2005 dat de bouwkundige staat van bijna 30% van de huidige 

verpleeghuizen slecht te noemen is. De kritiek die wordt geleverd richt zich voornamelijk op de bouwkundige kwaliteit, 

die wat betreft de oudere gebouwen te wensen overlaat [CBZ, 2005]. De laatste jaren rijst er dan ook steeds meer de 

vraag of het wel zinvol is om grote intramurale voorzieningen , zoals verpleeghuizen, te bouwen zoals dat al decennia 

gebeurt. 

Verpleeghuizen zijn ontstaan als goedkoper alternatief voor het ziekenhuis ten behoeve van langdurig zorgbehoevende 

en herstellende patiënten. Veel verpleeghuizen hebben hierdoor nog steeds een institutioneel karakter. Het 

ziekenhuismodel is hier van toepassing , lange rechte gangen, grote eetzalen waar gezamenlijk wordt gegeten, gebruik 

van steriele materialen en weinig privacy voor de bewoners. [Wel, van der, 2005; Laterveer en Knuist 2006, Lekkerkerk 

en Coolen, 2009]. Bewoners van verpleeghuizen verblijven vaak 24 uur per dag in de instelling en vaak worden alle 

activiteiten in groepsverband gedaan. Geen invloed kunnen uitoefenen op het dagritme is dan ook een veel 

voorkomend bezwaar. De inrichting is vaak niet gezellig en huiselijk. Er zijn vaak geen aparte ruimten en zitjes/hoekjes 

waar mensen afzonderlijk kunnen zitten met bijvoorbeeld familie [Lekkerkerk en Coolen, 2009; Hoekstra, 2007; Wel, 

van der, 2005] . 
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Het rapport "Verantwoorde zorg en kwaliteit van leven bij bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen" bevestigt het 

voorgaande. Dit onderzoek is verricht door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) 

met subsidie van Arcares , de landelijke brancheorganisatie voor verpleging en verzorging, nu heet het overigens 

ACTIZ. Er is aan 174 bewoners van vijf verschillende zorginstellingen gevraagd wat zij belangrijk vinden in hun leven. 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat bewoners van verpleeghuizen meer inspraak willen hebben in hun dagindeling. 

Ze zijn vaak afhankelijk van de verzorgenden bij het opstaan, wassen, toiletbezoek, het eten van maaltijden en het naar 

bed gaan. NIVEL-onderzoeker van Beek zegt letterlijk: 'De wensen van de bewoners zijn heel divers, maar de zorg is 

uniform. Nu staat er vaak op een lijst: dinsdag om kwart voor acht wordt u gewassen'. Bewoners vinden de woonruimte 

meestal te klein, verder hebben ze moeite met het gebrek aan privacy wanneer ze hun kamer moeten delen met een 

ander [NIVEL, 2005]. 

Eind 2008 heeft de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) samen met LOC-LPR (bewoners 

organisatie in zorg en welzijn) een meldingsactie gehouden. Mensen konden hun ervaringen met de zorg in een 

verpleeg- of verzorgingshuis melden via een enquêtelijst dat werd afgenomen via internet of via de telefoon. In totaal 

zijn er 879 meldingen gedaan, van zowel bewoners als zorgverleners. Enkele onderwerpen die bewoners belangrijk 

vinden zijn : 

• Ik wil mij met bezoek rustig terug kunnen trekken (90%) 

• Ik wil mezelf terug kunnen trekken op eigen woon/slaapkamer (88%) 

• Ik wil een eigen wooneenheid en wil deze niet met anderen delen (88%) 

• Ik wil zelf mijn woonruimte indelen met mijn eigen spullen (87%) 

• Ik vind het fijn als er leuke plekken rond het huis zijn (tuin, zitplekken) (85%) 

[Lekkerkerk en Gooien , 2009]. 

Uit het onderzoek van het NPCF en LOC-LPR komt naar voren dat 70% van de bewoners/famil ie de woonruimte niet 

groot genoeg vindt. En dat maar 40% van alle bewoners de woonruimte kan inrichten zoals zij dat zelf willen . Daarnaast 

vindt maar 36% de gezamenlijke ruimten prettig om in te verblijven [Lekkerkerk en Gooien, 2009] . 

Een aantal citaten van bewoners of hun familie; 

• Bed staat in de kamer, erg onprettig overdag. Iedereen heeft een sleutel en kan binnen komen, omdat ik anders niet 

"vlug" genoeg de deur open kan maken. 

• De huiskamer is ongezellig en ruikt regelmatig naar urine of ontlasting. Toch moet mijn schoonmoeder daar het 

grootste gedeelte van de dag vertoeven, dit omdat ze zelf niet mobiel is en afhankelijk is van de verpleging. 

Een aantal citaten van zorgverleners; 

• De afdeling waar ik werk is heel steriel ingericht, witte muren weinig herkenbare dingen van vroeger, bewoners 

herkennen niets van thuis, het heeft geen huislijke uitstraling, 

• De muren zijn wit, er hangen geen sprekende schilderijen aan de muur, er staan geen lekkere stoelen om in te zitten, 

bewoners zitten met zeven personen aan een zes- persoons tafel ook zijn de tafels en stoelen erg zwaar om te 

verplaatsen. 

[Lekkerkerk en Gooien, 2009]. 
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Een onderzoek uitgevoerd in 2000- 2002 door Het NIVEL in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid , Welzijn 

en Sport is door middel van een quick- scan de stand van zaken nagegaan omtrent de kwaliteit van zorg in de 

Nederlandse zorgsector vanuit bewoners perspectief. Er zijn ruim 8.900 bewoners bij betrokken geweest over 228 

instellingen. Een aantal bevindingen die werden gedaan door het NIVEL waren ; 

• 85% van de bewoners geeft aan niet te hebben kunnen kiezen voor een 1 of 2- persoonskamer. De privacy, 

voorname/ijk in verpleeghuizen, laat dan ook te wensen over. 40% vindt dat er onvoldoende gelegenheid is om alleen te 

zijn; 55% geeft aan dat de medewerkers niet op toestemming wachten voordat ze binnenkomen, 

• 40% geeft aan dat de woonruimte te klein is voor rolstoelen en tilliften. 

[Mistiaen en Delnoij , 2003). 

Drie onderzoeken van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) samen met LOC-LPR en het NIVEL 

(2007, 2005 en 2002) geven aan dat bewoners in verpleeghuizen en verpleeghuismedewerkers veel waarde hechten 

aan privacy en sfeer. Ze hebben graag een eigen kamer waar ze hun eigen spullen om zich heen hebben, ruimten waar 

ze hun familie rustig kunnen ontvangen en een gezamenlijke zaal die huiselijk aanvoelt. Hieraan voldoen nog niet alle 

verpleeghuizen zoals het onderzoek van NPCF samen met LOC-LPR laat zien. Bijna de helft van de bewoners heeft 

geen eigen woonru imte, 30% van de bewoners vindt de woonruimte groot genoeg , de overige 70% vindt de woonruimte 

te klein . 

Ook in de politiek is er aandacht voor de situaties in de verpleeghuizen . De WD en D66 hebben veel kritiek op hel 

beleid van toenmalige staatssecretaris Ross. De problemen die spelen zijn dat ouderen bij gebrek aan personeel in hun 

eigen ontlasting zitten , of worden vastgebonden in een stoel omdat toezicht ontbreekt [www.volkskrant.nl, 2005). In een 

onderzoek door de SP in 2004 komt naar voren dat er te weinig privacy is in de huidige verpleeghuizen en dat de 

werkdruk van de verzorgers erg hoog is [Wetenschappelijk bureau SP, 2004). 

Een goede stap in de richting voor de kwaliteit van de zorg van bewoners is gemaakt met het opstellen van de "Nieuwe 

normen voor Verantwoorde zorg", die door Arcares (brancheorganisatie verpleging & verzorging) , AVW (Algemene 

Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgende) , LOC, (Landelijke Organisatie Bewoners raden) , NWA (Nederlandse 

Vereniging Verpleeghu isartsen) en Sting (beroepsvereniging verzorgende) is opgesteld. Door deze normen op te stellen 

spreekt elke instelling dezelfde "taal" en moet de zorg overal in Nederland minimaal gelijk zijn aan dat niveau. 

Er wordt in de normen gekeken naar de kwaliteit van leven voor de bewoners. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in 

vier domeinen: lichamelijk welbevinden/gezondheid, woon-/leefomstandigheid , participatie, mentaal welbevinden . 

[NIVEL, 2005; Norm verantwoorde zorg, 2005). 

De laatste jaren staat de bewoner steeds meer centraal en niet alleen de zorg , ook het institutionele karakter van 

verpleeghuizen staat steeds meer ter discussie. Daarnaast zijn veranderingen in het zorgstelsel zoals het introduceren 

van marktwerking en de invoering van de Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP's), factoren die het relevant en interessant 

maken om te kijken hoe verpleeghuizen gedeïnslitutionaliseerd kunnen worden. Zorg Zwaarte Pakketten is een nieuw 

financieringssysteem. Voorheen was het zo geregeld dat zorginstellingen een geldbedrag kreeg aan de hand van hun 

capaciteit (beschikbare bedden) . De zorginstellingen krijgen nu niet meer betaald aan de hand van hun capaciteit maar 

aan de hand van de zorgbehoefte die een bewoner nodig heeft, de zogenaamde Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP's). 
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1.3 Probleem- en doelstelling 

De probleemstelling bevat de centrale vraag en deze wordt opgesplitst in deelvragen. De doelstelling geeft de relevantie 

weer van het onderzoek. 

Probleemstelling 

Door middel van welke (vastgoed) ingrepen kan worden bijgedragen aan de deïnstitutionalisering van verpleeghuizen 

voor de huidige en toekomstige ouderen en welke randvoorwaarden zijn van belang om dit te implementeren? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal de hoofdvraag worden onderverdeeld in deelvragen. Door deelvragen op 

te stellen zal de hoofdvraag gestructureerd uit elkaar gehaald worden en in combinatie met de verschillende 

antwoorden op de deelvragen resulteren in een gefundeerd antwoord. In de conclusie aan het einde van dit rapport , 

wordt de probleemstelling beantwoord. 

Deelvragen 

• Hoe ziet de huidige verpleegcapaciteit en verpleegbehoefte in Nederland eruit? 

• Hoe ontwikkelt zich de zorgbehoevende groep? 

• Hoe is de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen en wat zijn daarvan de gevolgen voor het welzijn van 

verpleeghuisbewoners? 

• Wat zijn de wensen en behoeften van verpleeghuisbewoners? 

• Wat wordt verstaan onder deïnstitutionalisatie? 

• Hoe kan deïnstitutionalisatie bewerkstelligd worden? 

• Hoe kan deïnstitutionalisering geïmplementeerd worden in het vastgoed en zijn dergelijke wensen in de 

praktijk te verwezenlijken? 

• Hoe kan een handleiding opgesteld worden om deïnstitutionalisering in de praktijk te bewerkstelligen? 

Doelstelling 

Het doel is om een handleiding aan te reiken waarin strategisch- vastgoedkeuzes worden benoemd om verpleeghuizen 

te deïnstitutionaliseren. Deze handleiding kan als leidraad worden gebruikt voor de (ver)bouw en het ontwerp van 

verpleeghuizen, teneinde een zorg- en leefomgeving te creëren die het welzijn en het welbevinden van de huidige en 

toekomstige ouderen in een verpleeghuis optimaal ondersteunen. 

1.4 Coresta Group 

Het stagebedrijf is Coresta Group bv. Deze organisatie is actief op het gebied van strategisch en beleidsmatig advies, 

alsmede projectmanagement. Zij ontwikkelt en implementeert huisvestingstrategieën voor instellingen in de 

gezondheidszorg, het onderwijs , gemeentelijke overheden en het bedrijfsleven. Naast deze sectorspecifieke business 

units zijn er de zogenaamde service units met expertise op het gebied van onder meer bedrijfskunde, finance, juridische 

vraagstukken , logistiek, architectuur, en stedenbouw. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de business unit 

Coresta Healthcare. 
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1.5 Leeswijzer 

Om een gestructureerd onderzoek uit te voeren is er gebruik gemaakt van de onderzoeksopzet in figuur 2. De 

onderzoeksopzet geeft de stappen weer die zijn gevolgd in dit onderzoek. In de eerste fase van het onderzoek is een 

literatuur studie gedaan. 

In hoofdstuk 2 is de geschiedenis van het verpleeghuis in Nederland beschreven, het huidige aanbod van 

verpleeghuizen is beschreven en de huidige en toekomstige ouderen zijn aan bod gekomen. In het laatste deel van 

hoofdstuk 2 is er stilgestaan bij de 'normen en maatstaven' van het College Bouw Zorginstellingen. 

In hoofdstuk 3 zijn enkelen onderzoeken beschreven betreffende de problemen in verpleeghuizen. Hierin zijn de 

probleemgebieden blootgelegd. Deze problemen zijn vergeleken met de normen die het College Bouw Zorginstellingen 

door de jaren heen heeft opgesteld. De geconstateerde problemen zijn doormiddel van interviews geverifieerd met 

experts. In hoofdstuk 4 heeft de deïnstitutionalisatie handen en voeten gekregen. In de literatuur is gezocht naar de 

definitie van deïnstitutionalisatie. Dit is gedaan om te kijken of deze definitie overgenomen kunnen worden of dat de 

definitie herschreven dient te worden. Na het definiëren van deïnstitutionalisatie zijn er verschillende invalshoeken 

beschreven om te kunnen deïnstitutionaliseren. In hoofdstuk 5 is de handleiding geschreven om te kunnen 

deïnstitutionaliseren, deze handleiding is getoetst met experts. In hoofdstuk 6 zijn er conclusies getrokken en 

aanbevelingen gedaan voor eventueel vervolg onderzoek en beleid. 
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2 Ontwikkeling van verpleeghuizen en verpleegbehoefte 

In het hoofdstuk 'Ontwikkeling van verpleeghuizen en verpleegbehoefte' worden de landelijke cijfers en verspreiding van 

verpleeghuizen behandeld. Daarna wordt de geschiedenis en het ontstaan van de verpleeghuizen in Nederland 

behandeld. Er wordt beschreven welke functies de verpleeghuizen hebben, welke medische problemen de bewoners 

hebben en of er een stijging of een daling in deze cijfers zit. De verpleeghuizen zijn door de jaren heen gebouwd 

volgens het bouwregime, opgesteld door het College Bouw Zorginstellingen. Dit waren normen en maatstaven waar het 

ontwerp van een verpleeghuis minimaal aan moest voldoen. Deze normen zijn in paragraaf 2.6 geanalyseerd. De 

normen hebben betrekking op het gebruik van de ruimten, en zijn in de loop der tijd steeds veranderd en bijgesteld aan 

de geest der tijd. Tegenwoordig hoeven zorginstellingen zich niet meer te houden aan deze wijze van bouwen, ze 

worden vrijer gelaten om zo de marktwerking te bevorderen. 

2.1 Verpleegcapaciteit en- spreiding in Nederland 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het aantal verpleeghuizen in Nederland met hun gezamenlijke 

capaciteit; Hoeveel erkende bedden zijn er en zit daar een verloop in? Het aantal fte (fulltime-equivalent) per bed wordt 

besproken. Waarna de doelgroepen zijn besproken met een aantal kenmerken . 

Verdeling van verpleeghuizen in Nederland 

Bron: Prismant, 2004 

Aantal erkende bedden in verpleeghuizen 

1985 

Somatische 27.504 
Psychogeriatrisch 21.764 

Totaal 49.268 

Bron: Prismant; ActiZ en NZI 
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In 2007 waren er 324 verpleeghuizen , 960 verzorgingshuizen en 210 

gecombineerde instellingen in Nederland. In totaal hadden deze 324 

verpleeghuizen 66.329 bedden tot hun beschikking en ongeveer 

6.100 dagbehandelingplaatsen [ActiZ Branchecijfers 2006; 

www.rivm.nl]. Rotterdam en Den Haag hebben de meeste 

verpleeghuizen , beiden steden hebben18 verpleeghuizen . Dit komt 

neer op 3,6 bedden per 100 inwoners van 65 jaar en ouder in 

Rotterdam en 4,6 bedden per 100 inwoners van 65 jaar en ouder in 

Den Haag. Op dit moment verblijft ongeveer 2,5% van alle 65-

plussers in een verpleeghuis [www.rivm.nl]. 

Het aantal plaatsen per verpleeghuis is vanaf de periode 1970- 1975 

steeds gedaald. Zaten er per verpleeghuis voor 1960 nog meer dan 

200 plaatsen, na 1995 is dit gedaald naar gemiddeld 125 bedden per 

verpleeghuis. [RIGO, 2002 en College Bouw Zorginstellingen, 2006]. 

1990 1992 2001 2006 

27.222 26.993 26.364 27.262 

24.460 28.434 33.093 37.975 

51 .682 55.427 59.457 65.237 
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Verloop van het aantal bewoners in de verpleeghuizen (1985 tot 2006) 
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Het aantal somatische bewoners in verpleeghuizen is sinds 1985 nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal blijft rond de 

27.000 bewoners hangen. Het aantal psychogeriatrische bewoners is gegroeid van 22.000 in 1985 naar 38.000 in 2006, 

dit is een stijging van 73%. De eerste reden voor deze ontwikkeling is de vergrijzing die er is ontstaan door de 

babyboom. De tweede reden is dat de mens steeds ouder wordt, dit gaat gepaard met psychische klachten . De derde 

reden is de extramuralisering. Somatische patiënten kunnen langer thuis blijven wonen dan psychogeriatrische 

patiënten. De psychogeriatrische patiënten zullen vrijwel altijd opgenomen worden in een verpleeghuis instelling terwijl 

de hulp aan huis zal toenemen door somatische patiënten [rivm.nl]. 

Personeel per bed 

In het kader van de AWBZ-brede zorgregistratie worden gegevens over de sector Verzorging & Verpleging (V&V) sector 

niet meer verzameld en onderscheiden naar verpleeghuizen , verzorgingshuizen of thuiszorg. Dit betekent dat de 

gegevens van de verpleeg- en verzorgingsector gezamenlijk zijn . 

In 2005 waren er 151.439 arbeidsplaatsen in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Een groot deel van de medewerkers 

hebben een deeltijdaanstelling. Het aantal werkzame personen bedroeg 250.038 hiervan waren er 234.904 in 

loondienst de rest kan als vrijwilliger aangemerkt worden. Verder is het ziekteverzuim gedaald van 7,4% in 2002 naar 

5,8% in 2005. [Kwartel, van der, et al. , 2008, www.CBS] 

Het aantal fte's per bed is in de verpleeghuizen toegenomen van 0.80 fte in 1985 naar 0.90 fte's in 2002. Dit is een 

positieve verandering. Hierin zijn alleen patiënt- en bewoner gebonden functies en leerling-verpleegkundige en 

verzorgend personeel meegenomen. De overhead staat hier dus buiten. 

Aantal fte per erkende bedden in de verpleeghuizen in Nederland 

Perioden 
1985 

1990 
2001 
2002 

Personeel (aan bed) 

Aantal arbeidsjaren (fte) 

Absoluut 
39440 
41920 
55160 
54128 

Bron: CBS, Sta/Line en Prismant 
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Aantal erkende bedden 

49268 
51682 
59457 
60034 

Aantal fte's per bed 

0,80 
0,81 
0,93 
0,90 
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Afbouw meerpersoonskamers 

Privacy is voor alle instellingen in de AWBZ- zorg een belangrijk aandachtspunt. Er wordt sinds 1996 een actief beleid 

gevoerd om de privacy in verpleeghuizen te verbeteren. De afbouw van meerpersoonskamers is in gang gezet door de 

toenmalige staatssecretaris Terpstra met de 'Privacynota 1996'. Het doel is het wegwerken van bestaande (drie of meer 

personen per kamer) meerpersoonskamers en het realiseren van splitsbare tweebedskamers. De doelstelling om geen 

vijf- en zespersoonskamers meer te hebben na het jaar 2000 is niet gehaald. In de periode van juli 2003 tot september 

2005 was er sprake van een afbouw van meerpersoonskamers van 1.500 per jaar. In het jaar erop is de afbouw met 

meer dan 50% toegenomen tot 2.300 plaatsen, periode september 2005- september 2006. De afbouw van 

zespersoonskamers is succesvol gestegen, veel van deze zespersoonskamers zijn omgebouwd tot 

driepersoonskamers. Dit verklaart ook het toenemende aantal driepersoonskamers, zie tabel 4. Om de doelstelling te 

halen in 2010 geen meerpersoonskamers meer te bezitten zal het tempo van afbouw aanzienlijk verhoogd moeten 

worden [CBZ, 2006). 

Aantal meerpersoonskamers en de afbouw hiervan, afgeronde cijfers 

Aantal plaatsen 1 september 2006 1 september 2005 1 januari 2005 1 juli 2003 

Driepersoonskamers 1.600 1.600 1.400 1.100 

"Splitsbare"vierpersoonskamers 100 100 200 200 

Overige vierpersoonskamers 13.100 14.500 15.500 17.200 

Vijfpersoonskamers 400 600 500 900 

Zespersoonskamers 200 900 1.100 1.500 

Totaal 15.400 17.700 18.700 20.900 
Bron: CBZ, 2006 

2.2 Ontwikkeling in de verpleegzorg 

In de tijd na de Tweede Wereldoorlog , raakte de ziekenhuizen overvol met patiënten die te ziek waren om terug te 

keren naar huis maar wel langdurige verzorging nodig hadden. Voor ziekenhuizen werd verzorging te duur om te 

bekostigen en al snel werden de eerste verpleeghuizen opgericht. Door de intrede van de AWBZ (Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten) werd het voor iedereen in Nederland mogelijk om langdurige verpleging vergoed te krijgen . 

2.2.1 Verpleegzorg vóór 1940 

Enkele eeuwen geleden waren er geen verzorgings- of verpleeghuizen in Nederland. Mensen die verpleging of 

verzorging nodig hadden werden opgevangen door familie of door de kerk in zogenaamde gast- en godshuizen, 

proveniershuizen en hofjes [Van der Kooij 1988 in : Breuer et. al , 1992]. In 1865 introduceerde Thorbecke de Wet 

Uitvoering Geneeskunst (WUG). Door deze wet ontstond er een onderscheid tussen universitair geschoolde artsen en 

de andere bestaande geneeswijze (lees kwakzalvers) . Alleen universitair opgeleiden medici mochten de geneeskunde 

uitvoeren. De wet zorgde ervoor dat er meer grip ontstond op het uitoefenen van de geneeskunde. 

Vóór de invoering van deze wet was al een verbetering ontstaan op het gebied van de gezondheidzorg door de 

invoering van de Gemeentewet uit 1851 en de Armenwet uit 1854 [Huijsman, 1990). De Gemeentewet zorgde ervoor 

dat de gemeente de eerst verantwoordelijke werd op het gebied van de volksgezondheid. De Armenwet stelde dat de 

kerken en de particulieren organisaties verantwoordelijk waren voor het verzorgen van de armen op medisch gebied 

[Nijs en Beukers, 2001]. Na 1875 kreeg de particulieren gezondheidszorg gestalte in de vorm van Kruisverenigingen. 

Deze particuliere instanties ontstonden doordat er veel discussie was tussen de overheid en de kerken over wie nu 

verantwoordelijk was voor de armenzorg. 
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Armenzorg hield in dat 'oude van dagen' die geen familie meer had werden opgevangen of ondersteund. In eerste 

instantie richten deze Kruisverenigingen zich op het bestrijden van besmettelijke ziekten. 

Al snel richtten de Kruisverenigingen zich ook op de wijkverpleging als hulp voor thuisblijvende zieken, dit was rond 

1880. Vanuit de armenzorg die langzaam verdween ontstond het stelsel van sociale zekerheid , waarvan de 

Ongevallenwet (1901) en de Invaliditeitswet (1913) de voorlopers waren. In de periode 1900- 1940 kwamen de 

Gezondheidswetten (1901 en 1919) en de Ziektewet (1929) tot stand. Hierdoor gingen de ziekenfondsen een 

belangrijke rol spelen in de gezondheidszorg. Deze waren oorspronkelijk aan het begin van de 19° eeuw ontstaan uit de 

gilden [Huijsman, 1990]. 

2.2.2 Verpleegzorg tussen 1940 en 1970 

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er een grote woningnood. Door deze woningnood kregen de gast- en godshuizen 

een impuls. Veel van deze gast- en godshuizen werden vervangen door bejaardenoorden en pensionhuizen, deze 

kunnen gezien worden als voorloper op de verpleeghuizen . Door deze impuls werd het noodzakelijk voor de 

bescherming van de bewoners, om meer toezicht te hebben op deze instellingen [Huijsman, 1990]. 

Tijdens het verder vormgeven van het sociale zekerheidsstelsel werd er in 1957 een grote en belangrijke stap gezet: de 

Algemene Ouderdomswet (AOW) werd geïntroduceerd. Dit was de opvolger van de Noodwet Drees uit 1947, die het 

pensioen als algemeen recht vastlegde. Daarna werd er een financieel fundament gelegd onder de gezondheids- en 

welzijnszorg door middel van de Algemene Bijstandswet (ABW) uit 1964 en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

(AWBZ) uit 1967 [Voord!, van der, et al. , 1998]. 

Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog ontstonden er overvolle ziekenhuizen. Dit kwam doordat patiënten langer 

bleven vanwege de diagnostische en therapeutische mogelijkheden die in de geneeskunde toenamen. In de jaren 

zestig stegen de ziekenhuiskosten dan ook explosief. Dit kwam door de ontwikkelingen op medisch- technologisch 

gebied [Nicolai , 1984; Huijsman, 1990]. Voor mensen met een langdurige verpleegbehoefte was er geen plek meer. 

Hierdoor werd er een ander alternatief gezocht: de verpleeghuizen . De regulieren ziekenhuizen ontwikkelde zich tot 

medische instellingen waar patiënten alleen nog maar kortdurend werden behandeld . 

De oude verpleeghuizen hebben vaak lange gangen met meerbedskamers. Hierdoor lijken verpleeghuizen ruimtelijk 

gezien nog steeds op ziekenhuizen (Huijsman, 1990, Vegter, 2006] . Door de invoering van de AWBZ, die de 

financiering regelde, steeg de groei van verpleeghuizen substantieel [Vegter, 2006]. 

2.2.3 Verpleegzorg tussen 1970 en 2009 

Tot 1970 was het overheidsbeleid voor ouderen voornamelijk gericht op de intramurale zorg. Hierbij ging de aandacht 

voornamelijk uit naar de bouw van verpleeghuizen om zo een deel van de woningnood op te vangen. In 1970 verscheen 

de eerste Nota Bejaardenbeleid. Hierin werden de vermoedens uitgesproken dat gedurende de periode na de Tweede 

Wereldoorlog de leefsituatie voor de ouderen zowel in materieel als in immaterieel opzicht was achtergebleven bij die 

van andere bevolkingsgroepen in Nederland. De eerste Nota Bejaardenbeleid gaf ook een aanzet tot het ombuigen van 

het intramurale beleid en er werd gesproken over de zelfstandigheid van de ouderen. In 1975 kwam de tweede Nota 

Bejaardenbeleid , hierin werd gesproken over de zogenaamde 7% norm. Dit hield in dat de capaciteit van een 

bejaardenoord maximaal 7% mocht zijn van de bevolking van 65 jaar en ouder. In deze tijd lag het percentage echter op 

9,5%. Deze norm werd gehanteerd om de toenemende kosten van de ouderenhuisvesting in te dammen [Voord!, van 

der, et al 1998; Huijsman, 1990). In de jaren tachtig is deze 7% norm weer losgelaten en werd er een budgetsysteem 

als sturingsinstrument geïntroduceerd. Ouderen werden geïndiceerd op zorg met verblijf. Tevens werd er gesproken 

over de decentralisatie van de planningsbevoegdheid naar de provincie. De provincie diende vanaf 1972 een verklaring 

van geen bezwaar af te geven alvorens een nieuw verpleeghuis gebouwd kon worden . 
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Verder wordt er een eis gesteld tot indicatiestelling voor zorg met verblijf door een onafhankelijk orgaan. Dit betekende 

een breuk met het verleden . Instellingen konden niet meer hun eigen opnamebeleid bepalen. 

In het verleden waren de instellingen geheel autonoom in hun opnamebeleid . Deze autonomie leidde tot grote 

wachtlijsten , ongelijke behandeling van ouderen en hel opnemen van ouderen die mogelijk nog thuis hadden kunnen 

wonen [Breuer et al. , 1992]. 

De commissie Welschen werd in 1994 ingesteld om te onderzoeken hoe de ouderenzorg verbeterd kon worden . Zij 

kwamen met het voorstel om de capaciteit van de intramurale sector te verkleinen. Dit omdat ouderen in de verpleeg

en verzorgingshuizen meer verzorging kregen dan op basis van hun gezondheidstoestand noodzakelijk was. Het langer 

thuis laten wonen en daar verzorging aanbieden wordt extramuralisering genoemd (Vegter, 2006] . Sinds 1 januari 2006 

is de Wet Ziekenhuisvoorzieningen (YVZV) vervangen door de Wet Toelating Zorginstellingen ryvTZi) . In de oude WZV 

stond welke omvang en waar (zorg)instellingen zorg mochten leveren. Dit had een regulerende functie om de kosten en 

de groei in de zorgsector te beperken. Het toezicht op deze wet werd geregeld door het College Bouw Zorginstellingen 

[Kuijpers & van Loon, 2006; Ministerie van VWS, 2005]. 

De nieuwe wet ryvTZi) heeft als doel om geleidelijk de zorginstellingen meer vrijheid en verantwoordelijkheid te geven 

door minder overheidsbemoeienis met de capaciteit en de bouw van nieuwe zorginstellingen (het bouwregime is 

vervallen voor alle instellingen). 

2.2.4 Verpleegzorg ná 2009 

De financiering van de intramurale AWBZ- zorg zal van een budgetfinanciering over gaan in een productfinanciering. Dit 

houdt in dat er per bewoner een bepaald bedrag wordt ontvangen. Dit zal een extra prikkel geven om efficiënter en 

klantgerichter te gaan werken . 

Vanaf 1 januari 2009 is het bekostigingssysteem zorgzwaartebekostiging van kracht. Het systeem is ingevoerd omdat 

de financiering van de intramurale AWBZ- zorg te ondoorzichtig is voor verschillende partijen . De hoogte van de 

zorgzwaarte wordt vanaf 1 januari 2009 aangegeven door middel van de zogenaamde zorgzwaartepakketten (ZZP). 

Aan deze zorgzwaartepakketten hangen bepaalde tarieven die de zorginstelling ontvangt per bewoner per dag. Deze 

tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteil. Een zorginstelling ontvangt voor een bewoner die 

hoog is geïndiceerd meer geld dan voor een bewoner die laag is geïndiceerd [NZa, 2008]. 

Vanaf 2012 dragen de zorginstellingen de gehele verantwoordelijkheid voor de investeringen in huisvesting. De 

kapitaallasten en de exploitatiegevolgen van vastgoedbeslissingen zullen deel uitmaken van de prijs van de 

zorgprestatie , welke door wordt berekend aan de klant (bewoner/bewoner). Dit wordt de integrale prestatiebekostiging 

genoemd. In ziekenhuizen zijn dit de DBC's en bij AWBZ- instellingen heet dit de zorgzwaartebekostiging. Anno 2010 

zijn de kapitaallasten nog geen onderdeel van de ZZP- tarieven . De kapitaallasten zitten nu nog verdisconteerd in het 

sluittarief van 2009. De NZa zal in de loop van 201 0 meer informatie geven over de wijze waarop instellingen een 

vergoeding ontvangen voor de kapitaallasten. In een brief van de Staatssecretaris van WVS op 13 juni 2008 werd 

aangegeven dat er op termijn een integraal ZZP- pakket zal komen, waar zowel de zorgkosten als de gebouwgebonden 

kosten in verankerd zijn . Het is de bedoeling dat de invoering van deze integrale ZZP-prijzen , inclusief kapitaallasten , in 

2011 plaatsvinden [NZa, 2008]. 
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2.3 Huidige verpleeghuizen in Nederland 

In het recente verleden was het zo dat als een zorginstelling een nieuw gebouw wilde gaan bouwen de zorginstelling 

het gebouw zo diende te ontwerpen dat deze aan het bouwregime voldeed . Dit waren normen en maatstaven die het 

College Bouw Zorginstellingen had opgenomen in haar rapport. Deze normen en maatstaven zijn steeds aangepast aan 

de tand des tijds. De verpleeghuizen hebben volgens beleidsregels een economische levensduur van 50 jaar. Na 25 

jaar ondergaan verpleeggebouwen een grote renovatie waar indien mogelijk zullen de vernieuwde normen en 

maatstaven van het College Bouw Zorginstellingen gelden. Het is de bedoeling dat de verpleeghuizen zich zoveel 

mogelijk aan de nieuwe normen en eisen aanpassen, maar dit is niet altijd mogelijk voor een verpleeghuis, bijvoorbeeld 

door de inflexibiliteit van het gebouw. Dit systeem van bouwen is veranderd , maar het overgrote deel van de bestaande 

verpleeghuizen zijn nog steeds volgens het bouwregime gerealiseerd . 

2.3.1 Huidige verpleeghuizen 

De huidige verpleeghuizen zijn o.a. gericht op bewoners die niet langer zijn aangewezen op een ziekenhuis maar nog 

wel verpleging en verzorging nodig hebben, die thuis of in een verzorgingshuis niet kan worden gegeven. Het verschil 

met een verzorgingshuis is dat de bewoners van een verpleeghuis intensievere zorg nodig hebben. Deze intensiteit 

wordt uitgedrukt in de eerder genoemde ZZP's. De nadruk van verpleeghuizen ligt meer op care dan op cure [Boot en 

Knapen , 2005]. Er kunnen drie groepen bewoners onderscheiden worden . Er zijn bewoners die een functiestoornis 

hebben met een lichamelijke ziekte of gebrek, dit zijn de somatische bewoners . Een tweede groep bewoners zijn 

bewoners die een psychische stoornis hebben, dit zijn de psychogeriatrische bewoners. Vaak komt het voor dat 

mensen zowel somatische als psychische problemen hebben. De derde groep bewoners zijn mensen die in het 

verpleeghuis verblijven om te revalideren . Deze groep is relatief klein , omdat veel patiënten kiezenvoor een 

revalidatiecentrum [Boeije, 1994]. Dan is er nog een vierdegroep, dit zijn mensen die terminaal ziek zijn. Deze groep 

heeft intensieve zorg nodig, deze vallen in de hoogste ZZP groep, ZZP 10. De somatische en psychogeriatrische 

bewoners verblijven veelal gescheiden van elkaar op een afdeling. Doordat bewoners langere tijd in een verpleeghuis 

verblijven is niet alleen verpleging en dagbehandeling noodzakelijk maar is ook psychische begeleiding een pré [Boot 

en Knapen , 2005] . 

Tussen somatische en psychogeriatrische bewoners zit een groot verschil. Het grote verschil zit in het kunnen bepalen 

van keuzes. Bewoners met een somatische aandoening kunnen vaak nog eigen keuzes maken. Dit is niet het geval bij 

psychogeriatrische bewoners. Bij deze groep worden de keuzen vaak voor hun gedaan door hun familie of door het 

personeel van het verpleeghuis [interview, dhr. Meekeren, dhr. Van de Molengraft en zuster Margoret]. 

Voor de zorg betekend dit dat er in een verpleeghuis drie soorten zorg wordt verleend ; 

1. Tijdelijke zorg 

Bij de revalidatie/reactivering zijn de activiteiten gericht op herstel en verbetering van de bewoner, zodanig dat er 

toegewerkt wordt naar een hernieuwende thuissituatie of een andere woonsituatie (verzorgingshuis, Wozoco 

etc.). 

2. Langdurige zorg (dag- en nachtbehandeling) voor chronische zieken 

Bij langdurige zorg van chronisch zieken staat het aanvullen van tekorten in het zorgvermogen centraal , het terug 

geven of stabiliseren van de hulpbehoefte en het verkomen van achteruitgang van de bewoner. 

3. Palliatief terminale zorg 

Bij palliatieve terminale zorg in hel verpleeghuis tracht men de gevolgen van de voortschrijdende achteruitgang 

zoveel mogelijk te beperken of zo goed mogelijk te laten verlopen tot aan het levenseinde. 
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Doelgroepen verpleeghuizen 

Doelgroepen 
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Somatische bewoners 

Psychogeriatrische bewoners 
Revaliderende bewoners 

Bron: Boot en Knapen, 2005 

2.3.2 Verpleeghuizen in dit onderzoek 
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Het object waar dit onderzoek zich op richt, zijn bestaande verpleeghuizen die worden gefinancierd door de AWBZ in 

Nederland. Deze verpleeghuizen zijn gebouwd vanaf de jaren zestig tot nu, anno 2010. Het zijn vaak grote instellingen 

met meerdere afdelingen voor zowel somatische als psychogeriatrisch bewoners. Vooral oude verpleeghuizen hebben 

nog een institutioneel karakter met lange gangen en grote eetzalen. Ze gebruiken nog veel steriele materialen op de 

vloer en wanden. Dit komt mede doordat verpleeghuizen voortkomen uit ziekenhuizen. 

2.4 Sociaal demografische kenmerken van de huidige verpleeghuisbewoners 

Van alle bewoners in instellingen is ongeveer driekwart vrouw en meer dan de helft van de bewoners is ouder dan 80 

jaar. In verpleeghuizen voor somatische patiënten zijn er iets meer mannen en is de gemiddelde leeftijd iets lager dan 

bij psychogeriatrisch verpleeghuizen . Zie figuur 5. 

Verhouding verpleeghuisbewoners naar leeftijd 

Bron: SCP, 2005 

Somatisch verpleeghuis 

u 55-64 jaar 

U 65-69 jaar 

lil 70-74 jaar 

liil 75-79 jaar 

liil 80-84 jaar 

liil 85-89 jaar 

lil ~ 90 jaar 

Psychogeriatrisch verpleeghuis 

5% 4% 

14% 

55-64 jaar 

u 65-69 jaar 

lil 70-74 jaar 

lil 75-79 jaar 

liil 80-84 jaar 

liil 85-89 jaar 

lil ~90jaar 

Ongeveer de helft van de huidige bewoners is weduwe of weduwenaar. In verpleeghuizen heeft ongeveer een kwart 

van de bewoners nog een partner. Deze partner verblijft in veel gevallen in een zelfstandige woonvorm, in een andere 

instelling of elders in de instelling. Van de tehuisbewoners (inclusief verzorgingshuizen) is ongeveer 95% geboren in 

Nederland. De andere 5% is verdeeld in ongeveer 2% die zijn geboren in Suriname, ongeveer 1 % is geboren in 

voormalig Nederlands-Indië en 2% in een Europees land. De laatste en laagste groep van 0,5% is geboren in een ander 

land . Het valt op dat deze laatste groep allochtonen bijna niet vertegenwoordigd zijn in een verpleeg- of 

verzorgingshuis. Dit komt doordat er in deze groep nog geen hoogbejaarden zijn en zij langer thuis blijven wonen 

doordat familie voor ze zorgt [SCP, 2005; Schellingerhout, 2004). 
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Burgerlijke staat en woonvorm partner, 2004 

gehuwd, samenwonend 
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niet samenwonend, nooit ehuwd eweest 

selectie gehuwd, samenwonend 
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partner woont zelfstandig 

anders in ander tehuis, elders in tehuis 

Bron: SCP, 2005 

Somatisch 
verpleeghuis 
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53,3 

11,4 
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2010 
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verpleeghuis 
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26,7 

7,1 

60 

6,2 

100% 

0 

85,9 
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Het merendeel van de huidige bewoners heeft hoogstens het lager onderwijs gevolgd. Bij psychogeriatrisch 

verpleeghuizen is dit het laagst, hier heeft iets minder dan 45% alleen lager onderwijs gevolgd. Bijna 40% heeft 

minimaal LBO of Mulo. In verzorgingshuizen is het aandeel bewoners met alleen lager onderwijs relatief groot. De 

oorzaak hiervan is dat hoger opgeleiden ouderen eerder kiezen voor een (particulieren) woonzorg voorziening dan voor 

een verzorgingshuis omdat deze doelgroep meer te besteden heeft. Als iemand met een gemiddelde besteding naar 

een verpleeghuis moet heeft deze bijna niets te kiezen omdat er weinig alternatieven zijn [de Klerk 2004; Timmermans 

en Woittiez 2004]. 

Hoogst voltooide opleiding, naar woonvorm 

alleen lager onderwijs 

lbo, mulo 

mms, hbs, hbo, universiteit 

Bron: SCP, 2005 
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2.5 Sociaal demografische ontwikkelingen toekomstige verpleegouderen 

De potentiële vraag naar verpleging en verzorging zal in de toekomst stijgen. Naar verwachting zal de potentiële 

opname in verpleeghuizen stijgen met bijna de helft (46%), ten opzichte van het referentiejaar 2000, zie tabel 8. De 

potentiële vraag voor hulp aan huis zal sneller groeien dan de potentiële vraag naar opname in een verzorgingshuis of 

een verpleeghuis Er zal een toename van 53% zijn voor hulp aan huis tegenover 38% voor opname in een 

verzorgingshuis en 46% voor opname in een verpleeghuis. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat steeds meer 'jonge' 

ouderen liever zorg aan huis hebben (extramuralisering). Hoe deze vraag wordt ingevuld op vastgoedgebied is niet 

geheel duidelijk. (Berg Jeths, van den, A, et al. ,2004]. 

Potentiële vraag naar AWBZ-zorg met opname door personen van 65 jaar en ouder, totaal en naar type intramurale 
zorg, 2000 -2020 (index; 2000 =1 00) 

Jaar Bevolking Vraag naar zorg thuis 
opname Opname 

verzorgingshuizen verpleeghuis 

2000 100% 100% 100% 100% 
2005 106% 108% 110% 109% 
2010 116% 117% 118% 120% 
2015 134% 134% 127% 132% 
2020 149% 153% 138% 146% 

Bron: SCP-VV&V'03 

2.5.1 Opleidingsniveau heeft effect op zorgvraag 

De ouderen van de toekomst veranderd : men heeft andere levensstijlen, behoeften en wensen. De toekomstige 

ouderen zullen niet alleen mondiger, actiever en kapitaalkrachtiger zijn dan de huidige ouderen. De toekomstige 

ouderen zullen ook hoger opgeleid zijn . Het hogere opleidingsniveau zal indirect invloed hebben op de zorgvraag en het 

zorggebruik. De stijging van hoger opgeleiden heeft een remmende werking op de intramurale zorgvraag. Hogere 

opgeleiden willen vaker huishoudelijke hulp vanuit de particuliere hoek en kunnen zo langer thuis blijven wonen. 

Eventueel met aanpassingen in hun woning [Timmermans en Woittiez, 2004]. De komende 10 jaar zal het percentage 

65- plussers die hoger opgeleid zijn (HBO, WO) met 6% stijgen. Het aantal lageropgeleiden (lager onderwijs) zal dalen 

van 28% in 2010 naar 19% in het jaar 2020, zie tabel 9 [RIVM,2004]. 

Opleidingsniveau van toekomstige personen van 65 jaar en ouder, 2000- 2020 (verticaal percentages) 

Opleidingsniveau 2000 2005 2010 2015 2020 

% % % % % 
Lager onderwijs 41 34 28 23 19 
Lbo, mavo 35 37 39 39 38 
Havo, vwo, mbo 13 15 17 19 22 
Hbo, wo 11 13 16 19 22 

Bron: SCP, 2005 

241 Pa g in a 

j 



Ontwikkeling van verpleeghuizen en verpleegbehoefte 2010 

2.6 Normen en maatstaven voor verpleeghuizen door de jaren heen 

Verpleeghuizen moesten voldoen aan minimale normen, eisen en maatstaven. Deze werden voorgeschreven door het 

College Bouw Zorginstellingen. Het College Bouw Zorginstellingen heeft in de loop der jaren deze normen en 

maatstaven herschreven en geactualiseerd ten behoeve van nieuwbouw en renovatie van verpleeghuizen . Er zijn 

normen en maatstaven voor bestaande bouw en nieuwbouw. In dit rapport zullen de normen en maatstaven voor 

nieuwbouw behandeld worden. Het eerste rapport stamt uit 19901 en het laatste rapport uit 2006. Tussen deze perioden 

zijn de rapporten steeds weer aangepast en vernieuwd. 

• 21 mei 1990, bouwkundig- functionele beoordelingsmaatstaven ten behoeve van nieuwbouwplannen voor een 

verpleeghuis, verpleegafdelingen 

• 12 mei 1997, bouwmaatstaven voor nieuwbouw verpleging en verzorging , 

• 8 juli 2002, bouwmaatstaven voor nieuwbouw verpleging en verzorging , 

• 17 november 2003, bouwmaatstaven voor AWBZ- voorzieningen , 

• 18 december 2006, prestatie-eisen voor nieuwbouw AWBZ- voorzieningen. 

De laatste jaren hebben die maatstaven een behoorlijke verandering ondergaan, omdat het College Bouw 

Zorginstellingen tegenwoordig in plaats van maximale eisen, minimale eisen hebben geformuleerd. Dit heeft geleid tot 

een verbetering van de kwaliteit van de beoordelingen enerzijds , en anderzijds tot een vermindering van de 

bureaucratie en een vergroting van de verantwoordelijkheid van de instellingen zelf. In de literatuur komt naar voren dat 

de maatstaven uit 1983 werden aangepast, hel nieuwe aangepaste rapport verscheen op 21 mei 1990. De grootste 

verandering in de nieuwe normen was dat het gemiddelde bruto vloeroppervlak (bvo) per bewoner werd uitgebreid van 

30 m2 naar 36 m2. Deze vergroting van 6 m2 bvo per bewoner is deels toe te schrijven aan een brief die is geschreven 

in 1987 aan de voormalige minister van Volksgezondheid , Welzijn en Sport (WVC) over de privacy eisen. Vervolgens 

duurde het tot 12 mei 1997 voor het College Bouw Zorginstellingen met een actualisatie kwam voor de maatstaven uit 

1990. Het aantal bvo per bewoner werd naar 42 m2 vergroot. Verder werd in 1996 het doel uitgesproken om alle vijf en 

zespersoonskamers te laten verdwijnen in de periode 1997- 2000 en er werd besloten om alle drie en 

vierpersoonskamers te laten verdwijnen in de periode 2001- 2004. 

Op 8 juni 2002 stelde het College Bouw Zorginstellingen de bouwmaatstaven voor nieuwbouw verpleging en verzorging 

opnieuw vast. Deze maatstaven kenden een nieuwe indeling in drie onderdelen: basiskwaliteiteisen, bouwkundige 

modules en kostennormen. De basiskwaliteiteisen beschreven het minimum kwaliteitsniveau waaraan bepaalde ruimten 

en voorzieningen moesten voldoen. Wanneer je onder dat minimum zat, dan was dat voor het College Bouw 

Zorginstellingen een weigeringsgrond en gingen de bouwplannen niet door, tenzij het aangepast werd . In de 

maatstaven van 2002 werd het nuttige vloeroppervlak van 1 persoonskamers 15 m2 en voor splitsbaren kamers 

minimaal 30 m2
. 

De laatste twee rapporten van 17 november 2003 en 18 december 2006 zijn de bouwmaatstaven voor nieuwbouw 

verpleging en verzorging veranderd in AWBZ- bouwmaatstaven, dil vanwege de modernisering van de Algemene Wet 

bijzondere ziektekosten (AWBZ). In deze nieuwe maatstaven zijn er niet veel wijzigingen ten opzichte van de 

maatstaven 2002. De laatste normen en eisen zijn vastgelegd in 2006 in het rapport 'Prestatie-eisen voor nieuwbouw 

AWBZ- voorzieningen'. De eisen zijn ontwikkeld met het oog op de wijzigingen in diverse organisatie en 

beleidsveranderingen (zorgzwaartebekostiging en wijzigingen in het bouwregime WTZi). 

1 
Uit de literatuur komt naar voren dat er nog twee oudere normen moeten zijn voor verpleeghuizen uit 197 4 en 1983. Deze zijn na 

telefonisch contact te hebben gehad, niet meer terug te vinden bij het College Bouw Zorginstellingen 
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Tabel 10 

Ontwikkeling van verpleeghuizen en verpleegbehoefte 2010 

Er is meer ontwerpvrijheid en flexibiliteit ontstaan om als zorginstelling op eigen wijze invulling te kunnen geven aan de 

huisvesting. Dit is vooral van belang omdat zorginstellingen meer en meer zelf verantwoordelijk zijn voor beslissingen 

rond bouw en de exploitatie van hun vastgoed. Om deze reden is het belangrijk dat zorginstellingen op een strategisch 

manier omgaan met de locaties, gebouweninrichting en het beheer van hun vastgoed. 

De ontwikkeling van ruimtelijke prestatie-eisen voor zwaar afdelingsverblijf door de jaren heen 

Rapport uit 1990 1997 

Bruto vloer oppervlak (bvo) 
per bewoner 36 m2 

• 42 m2 

Nuttig vloer oppervlak (nvo) 
per bewoner 24 m2 28 m2 

Nuttig vloeroppervlak (nvo) 
per bed 13 m2 13 m2 

Nuttig vloeroppervlak (nvo) 
voor een meerpersoonskamer 
per bed 9,5 m2 13 m2 

Gemeenschappelijke ruimten Onbekend Onbekend 

Waarvan voor de huiskamer Sm2 4m2 

• Gemiddelde van 33m2 voor p.g en 39m2 voor s.z bewoners . 

Bron: College Bouw Zorginstellingen, 1990, 2002, 2004 en 2006 en Klein, 2004 

2002 

48 m2 

32 m2 

15 m2 

15 m2 

Onbekend 

4m 2 

2004 

Onbekend 

15 m2 

15 m2 

7 m2 

4m2 

2006 

54 m2 

36 m2 

Onbekend 

Onbekend 

8 m2 

4m2 

Het bruto vloeroppervlak is zijn het aantal meters dat minimaal per bewoner nodig is, hierin zitten de meters voor de 

kamer (bed) en gezamenlijke ruimten zoals de woonkamer inclusief constructie oppervlak, verkeersoppervlak en 

installatieoppervlak. Het nuttig vloeroppervlak is het bruto vloeroppervlak min de constructie oppervlak, 

verkeersoppervlak en installatieoppervlak, zie bijlage 1. 

2.6.1 Laatste kwalitatieve eisen volgens norm 2006 

In alle gebouwen van zorginstellingen, zo ook in verpleeghuizen, zijn verschillende ruimten aanwezig met allen hun 

eigen functie. In de maatstaven en normen wordt onderscheid gemaakt in ruimte voor verblijf van bewoners , ruimte 

voor begeleiding van bewoners, ruimte voor behandeling en ruimte voor ondersteunende diensten. Voor deze vier 

functies zijn verschillende ruimten nodig om tot uitvoering te kunnen komen [Klein, 2004, College Bouw 

Zorginstellingen, 2006]. 

Om een beeld te krijgen hoe verpleeghuizen eruit zien is het van belang om te weten wat de minimale eisen zijn 

geweest voor het ontwerp van een verpleeghuis. Alleen ruimten die nodig zijn voor de zorgverlening zullen aan bod 

komen [College Bouw Zorginstellingen, 2006]. 

Ruimten voor verblijf 

Door de variatie aan schaalgrootte, doelgroepen en verblijfsconcepten ontstaan veel verschillende gebouwen en 

voorzieningen. In het aangepaste rapport 'AWBZ- voorzieningen, Prestatie-eisen voor nieuwbouw 2006' wordt er 

onderscheid gemaakt in drie verblijfscategorieën , licht-, zwaar- en beveiligd verblijf. De verpleeghuizen waar dit 

onderzoek zich op richt vallen in de categorie 'zwaar verblijf . Zwaar verblijf wordt omschreven als: 

"Een woning of verblijfsvoorziening waar ingrijpende aanpassingen zijn gedaan ten opzichte van de reguliere 

woningbouw. Het gaat om specifieke woonvoorzieningen die qua verschijningsvorm, vormgeving, voorzieningsniveau, 

investeringskosten en afwerkingniveau boven de reguliere woningbouw uitstijgen. Het onderscheid tussen licht en 

zwaar verblijf zit hem met name in de vormgeving, verschijningsvorm, layout, het voorzieningenniveau (aantal en type 

ruimten) , het afwerkingniveau en in het verlengde daarvan het kostenniveau". [College Bouw Zorginstellingen, 2006] 
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Bij licht verblijf gaat het vooral om genormaliseerd wonen en heeft het geen instituutsbouw zoals dat geldt voor zwaar 

verblijf. Bij zwaar verblijf is er veel minder privéruimte beschikbaar voor bewoners, meestal worden ruimten gedeeld met 

meerdere personen. In vergelijking is er bij zwaar verblijf een meer aangepaste afwerking in het materiaal gebruikt. 

Binnenwanden hebben vaak een hogere akoestische waarde, meer domotica in de woonvoorziening en er is extra 

aandacht voor toegankelijkheid van bijvoorbeeld de sanitaire voorzieningen. Daarnaast is er extra oppervlakte of ruimte 

om 24-uurs zorg en toezicht mogelijk te maken [College Bouw Zorginstellingen, 2006]. 

Binnen de drie verblijfscategorieën zijn nog eens drie verblijfsconcepten te onderscheiden: individueel verblijf, 

kleinschalig groepsverblijf en afdelingsverblijf. Er zijn in de praktijk meer verblijfsconcepten te onderscheiden die 

subtieler in elkaar overlopen, maar voor het gemak worden deze drie verblijfsconcepten gehanteerd. 

Afdelingsverblijf is een traditioneel verpleeghuis in een modern jasje. Het grote verschil met de 'traditionele' 

verpleeghuizen is de groepsgrootte en de individuele sanitaire ruimte. Nu schrijft men voor dat de groepsgrootte 

maximaal uit 10 bewoners mag bestaat voorheen was dit 15 personen. In deze groep is het streven dat ieder individu 

een eigen sanitaire ruimte heeft. Aan deze sanitaire ru imte grenst een zit-slaapkamer. Het streven is dat er in de 

verpleeghuizen alleen nog maar eenpersoonskamers aanwezig zijn , echter is dit nog niet het geval , zie tabel 4. 

Er kunnen twee of meerdere verpleeggroepen bouwkundig aan elkaar geschakeld worden zodat er een grotere afdeling 

ontstaat. Het is dan belangrijk dat het niet mogelijk is om via een groep een doorgang te hebben naar een andere 

groep. Bovendien moet de groep over voldoende verkeersruimte beschikken. Het meest gunstigste is wanneer de 

huiskamers nabij de entree van de verpleeggroep liggen zodat bezoekers geen privéruimten hoeven te passeren. 

Lange gangen worden namelijk als erg ongewenst ervaren, vanwege het institutionele karakter [College Bouw 

Zorginstellingen, 2006]. 

Verder zijn er nog ruimten nodig voor het personeel en voor faciliteren diensten. Hier moet gedacht worden aan een 

teampost, een kamer voor het afdelingshoofd, speelruimte, bergruimten voor de opslag van schoon- en vuillinnen, een 

centrale badkamer en een multifunctionele ruimte. Een zorginstell ing kan er voor kiezen om deze ruimten per groep, per 

2 groepen of voor de gehele afdeling te realiseren [College Bouw Zorginstellingen, 2006]. 

Ruimten voor begeleiding 

Er worden twee functies onderscheiden voor begeleiding, te weten de functie ondersteunende 

begeleiding/dagbesteding en de functie activerende begeleiding. 

Bij verpleeghuizen kunnen ruimten voor ondersteunende begeleiding vaak plaatsvinden in de huiskamer of in een 

multifunctionele ruimte. Onder ruimten voor ondersteunende begeleiding vallen recreatiezaal , verenigingsruimte, 

stilteruimte of gebedsruimte. Voor activerende begeleiding kan onderscheid gemaakt worden in ruimten voor activiteiten 

in groepsverband zoals muziektherapie, psychomotore therapie, creatieve therapie. En tot slot ru imte voor individuele 

begeleiding, het gaat dan vooral om spreek en werkkamers [College Bouw Zorginstellingen, 2006]. 

Ruimte voor behandeling 

Voor de activiteit behandeling kunnen de volgende ruimten aanwezig zijn: een spreek-/werkkamer voor medici en 

paramedici, een onderzoek- en behandelkamer voor fysiotherapie en/of ergotherapie. De ruimte voor fysiotherapie van 

verpleegouderen volstaat met een kleine oefenruimte, het betreft hier namelijk geen reactiveringruimte, waar een 

uitgebreidere voorziening nodig is. Het komt ook voor dat bij de categorie zwaar verblijf gebruik gemaakt wordt van 

openbare voorzieningen zoals zwembaden [College Bouw Zorginstellingen, 2006]. 
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2.6.2 Laatste kwantitatieve eisen volgens de norm 2006 

De laatst verbeterde normen en eisen uit 2006 omschrijven de minimale noodzakelijke kwaliteitseisen voor AWBZ

voorzieningen. In het rapport worden de nieuwe eisen en normen de 'Prestatie-eisen' genoemd en hebben betrekking 

op de meest essentiële en meest kwaliteitsbepalende functies van een gebouw. Voorheen , in de normen uit 2006 zijn er 

open en gesloten prestatie-eisen. De gesloten eisen zijn meetbaar en worden geformuleerd in termen van minimale 

afmetingen van ruimten, minimaal aanwezige ruimten en technische specificaties van verschillende bouwdelen. Open 

normen zijn onder meer de eisen die gesteld worden aan de locatie, de condities en de beleving van de 

verblijfsomgeving . Deze normen zijn veelal moeilijker te meten. Met de prestatie-eisen wordt alleen de ondergrens 

vastgesteld waar de woon- en leefomgeving aan moet voldoen. Het rapport onderscheid de volgende prestatie- eisen: 

1. Algemene prestatie- eisen, 

2. Prestatie- eisen voor verblijf, 

3. Prestatie- eisen voor begeleiding, behandeling en ondersteunende diensten, 

4. Prestatie- eisen kinderdagcentra 

Op de eerste drie eisen zal uitgebreider in worden gegaan omdat deze drie eisen betrekking hebben op dit onderzoek. 

De prestatie- eisen kinderdagcentra is uiteraard niet van belang voor de doelgroep van een verpleeghuis. 

Algemene prestatie-eisen 

De algemene prestatie eisen hebben veelal betrekking op open normen en eisen, alleen heeft de algemene eis voor 

toegankelijkheid een gesloten karakter. De algemene eisen bestaan uit de volgende zeven onderdelen: 

1. Flexibiliteit 

2. Locatie en bereikbaarheid 

3. Toegankelijkheid 

4. Toegankelijkheid bij zintuiglijke beperkingen 

5. Belevingsaspecten (healing environment) 

6. Roken 

7. Condities 

1. Flexibiliteit 

In het rapport uit 1997 wordt voor het eerst een alinea geschreven over flexibel bouwen. Dit besef is de laatste jaren 

steeds meer toegenomen en is mede veroorzaakt door de ontwikkelingen op demografisch niveau. Waardoor de aard 

en de omvang van de zorg verandert namelijk. Door flexibel te bouwen kan men met weinig inspanning en financiële 

middelen verpleeghuizen ombouwen tot bijvoorbeeld appartementen of tot verpleeghuizen met grotere verblijfsruimten 

[College Bouw Zorginstellingen, 2006). 

Flexibiliteit wordt in vier categorieën verdeeld : 

• 
• 
• 

Interne flexibiliteit, 

Externe flexibiliteit, 

Gebruiksflexibil iteit, 

• Afstotingsflexibiliteit. 

[Nicolaï en Dekker, 1991; College Bouw Zorginstellingen, 2006) 

281 Pagina 



Figuur 6 
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De interne flexibiliteit heeft te maken met de mogelijkheid om een ruimtelijke indeling in een gebouw op een relatief 

eenvoudige en goedkope manier te wijzigen. Vaak krijgen ruimten een andere functie, hierbij moeten ook de installaties 

en de bouwdelen aanpasbaar zijn. Belangrijke aspecten zijn de stramienlijnen, de wijze waarop een constructie is 

vormgegeven en de positie van de kabels en leidingen. [College Bouw Zorginstellingen, 2006). 

Flexibiliteit 

4 intramurale woningen 

4 x 2 personen verpleegunits 

Bron: College Bouw Zorginstellingen, 2006. 

2. Locatie en bereikbaarheid 

1 x 6 per,onen groepswonen 

Externe flexibiliteit heeft te maken met de 

mogelijkheid om het vloeroppervlak te kunnen 

vergroten . Het wordt ook wel vaker de 

aanbouwflexibiliteit genoemd. [College Bouw 

Zorginstellingen, 2001 en 2006). 

Gebruiksflexibiliteit heeft betrekking op het 

eenvoudig en met geringe kosten ruimten 

veranderen voor een andere functie of bestemming. 

Dit kan tijdelijk zijn of voor een langere periode. 

Afstotingsflexibiliteit heeft betrekking op de 

mogelijkheid om een deel van een gebouw te 

,i,,-t,----tlll-ojllfl ◄ slopen of af te stoten, zonder dat de samenhang 

2 appartementen 

van de overige bouwdelen nadelig worden 

beïnvloed (College Bouw Zorginstellingen, 2006). 

Er wordt naar gestreefd dat locaties van AWBZ instellingen zoveel mogelijk geïntegreerd worden in de samenleving. Ze 

moeten centraal in een verzorgingsgebied liggen en goed bereikbaar zijn met de taxi en openbaar vervoer (College 

Bouw Zorginstellingen, 2006). Dit onderdeel is pas vanaf 2002 opgenomen in de rapporten van het College Bouw 

Zorginstellingen. 

3. Toegankelijkheid 

Het terrein en de entree van een instelling moet goed toegankelijk zijn voor zowel taxi's als voor bewoners , bezoekers 

en medewerkers. Doordat verpleeghuizen toegankelijk moeten zijn voor niet- mobiele bewoners moeten deze ruimer 

uitgevoerd worden dan instellingen voor mobiele bewoners. Dit vanwege het rolstoelgebruik, beddenverkeer en het 

verlenen van assistentie aan bed of brancard. Het oppervlak dat wordt besteed aan de verkeersruimte komt niet ten 

goede aan het verblijf. Er ontstaan vaak brede en lange gangen. De nieuwere verpleeghuizen hebben soms een deur 

met een draaibaar zijpaneel , zodat de gangbreedte beperkt gehouden kan worden . Door het hanteren van 

terugliggende entree van de zit- slaapkamer creëer je meer ruimte [College Bouw Zorginstellingen, 2006). 

4. Toegankelijkheid bij zintuiglijke beperkingen 

Bewoners met een visuele of auditieve handicap hebben problemen met oriëntatie en geluiden. Tijdens het ontwerp van 

een gebouw binnen de AWBZ sfeer dient er rekening te worden gehouden met deze aspecten. Je moet hier denken 

aan extra aandacht voor daglichttoetreding, verlichting , zonwering , bewegwijzering , akoestiek, lay-out en tastbare 

informatie [College Bouw Zorginstellingen, 2006). 
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5. Belevingsaspecten (healing environment) 

Healing enviroment vloeit voort uit de erkenning dat er een corelatie bestaat tussen de gebouwde omgeving en het 

welzijn en de gezondheid van mensen in het gebouw. Dit komt tot uitdrukking door het ontwerp van het gebouw aan te 

laten sluiten op de gebruiker door aspecten als schaalvergroting, herkenbaarheid, gebruiksgemak, veiligheid , goede 

routing , inrichtingen het gebruik van materialen, verlichting en akoestiek, buitenruimte en het binnenklimaat. Verder 

dient de verblijfsomgeving genoeg privacy te bieden, huiselijkheid, veiligheid en geborgenheid bieden [College Bouw 

Zorginstellingen, 2006]. 

6. Roken 

Als er geen rookverbod geldt, moeten er rookruimten aanwezig zijn . Als er wel een rookverbod geldt dan moet er bij het 

indienen van een bouwaanvraag aangetoond worden dat het eenvoudig is om een rookruimte te realiseren zonder hoge 

kosten [College Bouw Zorginstellingen, 2006]. 

7. Condities 

Voor de klimatologische conditie en de hygiënische omstandigheden wordt er verwezen naar de prestatie-eisen 

installatietechniek en binnenmilieu in de zorgsector. In aanvulling op die eisen gelden de volgende eisen voor 

temperatuuroverschrijding en therapiebaden: Er moet gezorgd worden dat er zo min mogelijk een temperatuur van 25,5 

C0 wordt overschreden. Bij de aanvraag voor een vergunning zal aangetoond moeten worden hoe men dit wil realiseren 

[College Bouw Zorginstellingen, 2006]. 

Prestatie- eisen voor verblijf 

Bij de functie verblijf wordt er onderscheid gemaakt tussen drie elementen van verblijf; 

1. Algemene prestatie- eisen verblijf, 

2. Specifieke- eisen verblijf, 

3. Ruimtelijke- eisen verblijf. 

1. Algemene prestatie- eisen voor verblijf, Privacy 

Privacy is voor alle voorzieningen in de AWBZ zorg een belangrijk aandachtspunt. Er wordt sinds 1996 een actief beleid 

gevoerd om de privacy in verpleeghuizen te verbeteren . De afbouw van meerpersoonskamers is in gang gezet door de 

toenmalige staatssecretaris Terpstra met de "Privacynota 1996", zie tabel 4. Het doel is het wegwerken van bestaande 

(3 of meer personen per kamer) meerpersoonskamers en het realiseren van splitsbare tweebedskamers . Het sanitair is 

individueel en kamergebonden. Het dient minimaal een wastafel, toilet en een douche te bevatten. Dit mag verdeeld 

worden over verschillende kamers. Voor niet- mobiele bewoners kan kamergrenzend sanitair gerealiseerd worden 

[College Bouw Zorginstellingen, 2006]. 

Afdelingsverblijf met drie bewoners kamers gedeeld sanitair aan een voorportaal 

1 
LJ 
~ 

voorportaal 

-,,.••·-· ..•. • 

1 
L 

Bron: College Bouw Zorginstellingen, 2006 
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2. Specifieke prestatie- eisen niet-mobiele bewoners 

De verpleeghuizen dienden zich te houden aan de prestatie -eisen voor niet- mobiele bewoners in het rapport 

'Prestatie- eisen voor nieuwbouw, AWBZ- voorzieningen 2006' van het College Bouw Zorginstellingen. Dit zorgt ervoor 

dat er minimale afmetingen zijn geconstrueerd om bijvoorbeeld een bocht te kunnen maken met een verpleegbed. Deze 

eisen liggen al een tijd vast en zijn onveranderd gebleven. In bijlage Il worden deze minimale afmetingen beschreven 

[College Bouw Zorginstellingen, 2006]. 

Verder zijn er voor de huisvesting van niet- mobiele bewoners een aantal specifieke eisen gesteld: 

• 'Bij kleinschalig groepsverblijf en afdelingsverblijf is bedverkeer mogelijk tussen de zit- slaapkamer en de 

huiskamer'. 

• 'In de zit- slaapkamers, huiskamers en sanitaire ruimten is het gebruik van een rolstoel en tilapparatuur 

mogelijk'. 

• 'Aan bewoners kan in de zit- slaapkamer en het sanitair van twee zijden assistentie worden geboden'. 

• 'Bij individueel sanitair kan hiervan op het punt van de wastafel worden afgeweken en worden volstaan met 

enkelzijdige assistentie' . 

• 'Gebruik van een douchebrancard is mogelijk. Bij kleinschalig groepsverblijf en afdelingsverblijf kan, in geval 

van individueel sanitair, hiervan worden afgeweken en worden uitgegaan van het gebruik van een uitklapbare 

douchestoel. Voorwaarde is dat in dat geval per woning of groep een algemeen toegankelijke sanitaire ruimte 

aanwezig is die wel geschikt is voor gebruik van een douchebrancard'. 

• 'Wanneer sprake is van groepen of woningen over meerdere bouwlagen (huiskamer beneden, slaapkamers op 

de verdieping), is binnen het verblijfsareaal een beddenlift noodzakelijk'. 

[College Bouw Zorginstellingen, 2006]. 

3. Ruimtelijke prestatie- eisen voor verblijf 

Deze ruimtelijke prestatie-eisen hebben betrekking op het aantal minimale bvo per bewoner. Dit is verschillend per 

categorie (individueel, kleinschalig en afdelingsverblijf). De eisen door de jaren heen voor zwaar afdelingsverblijf zijn in 

tabel 10 weergegeven. 

Voor afdelingsverblijf (verpleeghuizen) geldt dat er minimaal 15 m2 per bewoner per zit- slaapkamer aanwezig is, 8 m2 

aan gemeenschappelijke ruimte waarvan 4 m2 voor de huiskamer. Dit komt neer op minimaal 23 m2 per bewoner. 

Prestatie- eisen voor begeleiding. behandeling en ondersteunende diensten 

Voor ondersteunende begeleiding en activerende begeleiding gelden geen aanvullende prestatie- eisen . Voor mensen 

met een somatische aandoening dient een ruimte aanwezig te zijn voor fysiotherapie van minimaal nuttig vloeroppervlak 

van 60 m2
. Voor bewoners met een psychiatrische aandoening moet de instelling beschikken over minstens één 

separeerunit. Die vaak bestaat uit twee separeerkamers [College Bouw Zorginstellingen, 2006] . 
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2.6.3 Toekomstige (veld)- normen van TNO Centrum Zorg en Bouw 

Per 1 januari 2009 zijn het bouwregiem en de prestatie- eisen voor nieuwbouw niet meer van kracht. Dit in navolging 

van de cure sector waar dit al het geval is. De toetsingprocedure vooraf van het College Bouw Zorginstellingen is niet 

langer meer nodig. Gebouwnormen maken vanaf 1 januari 2009 deel uit van de normen voor verantwoorde zorg . Hier 

wordt al veel meer aandacht besteed aan het wonen en welzijn van bewoners. Nu is de Inspectie voor de 

gezondheidszorg (IGZ) verantwoordelijk voor zowel de kwaliteit van de zorg als voor het onderdeel gebouwkwaliteit. 

Omdat de inspectie voor de gezondheidszorg hiermee weinig tot geen ervaring heeft zal TNO Centrum Zorg en Bouw 

dit gedeelte ondersteunen. 

De kwaliteit van verpleeghuizen zullen nu worden vastgelegd in zogenaamde veldnormen. Deze veldnormen worden 

door het veld ontwikkeld en bieden inzicht in het vereiste kwaliteitsniveau en de minimale vereiste criteria. De 

veldnormen zullen qua karakter afwijken van de huidige prestatie- eisen. De veldnormen zullen minder ingewikkeld en 

omvattend zijn en meer in het teken staan van patiëntveiligheid. 

Doordat het veld deze normen mede ontwikkeld is er meer draagvlak voor. Het is de bedoeling dat de veldnormen 

algemeen herkend worden , zowel nationaal als Europees. Naast de veldnormen zullen ook andere relevante eisen met 

betrekking tot de bouw en de wetgeving helder worden gemaakt voor diversen veldpartijen [www.bouwcollege.nl en 

www.tno.nl]. 

2.7 Samenvatting normen door de jaren heen 

De rapporten die het College Bouw Zorginstellingen in de jaren 1990 Urn 2006 heeft uitgebracht zijn geanalyseerd. In 

bijlage 111 is een heel overzicht te lezen van alle normen die door de jaren heen zijn veranderd of hetzelfde zijn 

gebleven. 

Vanaf 1990 bestaan er maatstaven en normen waaraan verpleeghuizen zich minimaal moeten houden om een 

vergunning te verkrijgen om nieuw te bouwen en maximaal aan moeten houden om dit gefinancierd te krijgen. Anno 

2010 is dit niet meer van kracht. Alle huidige verpleeghuizen zijn volgens deze normen van het College Bouw 

Zorginstellingen gebouwd. De normen zijn door de jaren heen steeds aangepast aan de lijd . Als een verpleeghuis 

gerenoveerd diende te worden , werd er geprobeerd om zoveel mogelijk aan de nieuwe eisen te voldoen. Dit is echter 

erg lastig omdat oude verpleeghuizen inflexibel gebouwd zijn . 

De normen van het College Bouw Zorginstellingen zijn te splitsen in een tweetal normen/eisen. De open en de gesloten 

prestatie- eisen. De gesloten eisen kun je zien als 'harde eisen' waar de instelling minimaal aan moet voldoen om 

goedkeuring te krijgen om te bouwen. De open prestatie- eisen kun je zien als 'zachte adviezen' waar de instellingen 

niet aan moesten voldoen maar waar eventueel wel aan gedacht kon worden. 

Veel gesloten prestatie- eisen (kwantitatieve normen) zijn vergroot. Zo is het bvo en nvo per bewoner toegenomen. De 

groepsgrootte is verkleind van 15 naar maximaal 10 bewoners per afdeling. In de laatste drie rapporten wordt 

gesproken over flexibel bouwen en wordt meer aandacht besteed aan het ontwerp van het gebouw. In de laatste drie 

rapporten is er steeds minder geschreven over de sfeer, gezelligheid, uitzicht en de (sfeer)verlichling in een 

verpleeghuis. Indicatoren die wel van belang zijn als we praten over het welzijn van bewoners van verpleeghuizen. Er 

wordt wel aandacht besteed aan healing environment aspecten zoals daglicht en kleur. Er wordt aangegeven dat dit 

effect heeft op welbevinden en gedrag van bewoners maar er wordt niet verteld hoe dit toe te passen. 

321 Pagina 



Ontwikkeling van verpleeghuizen en verpleegbehoefte 2010 

2.8 Conclusie 

Het aantal bewoners met een met psychogeriatrische aandoening zal stijgen tot 400 duizend in het jaar 2050. Een groot 

deel van deze groep zal gebruik gaan maken van intramurale zorg . 

De normen van College Bouw Zorginstellingen zijn qua bruto vloeroppervlak (bvo) per verpleegplaats door de jaren 

heen toegenomen, dit is een positieve verandering . Per verpleegplaats is er 24 m2 bijgekomen ten opzichte van de 

normen uit 19832
. De normen en maatstaven zijn op het gebied van welzijn en sfeer achteruit gegaan. In de laatste drie 

normen wordt niets geschreven over sfeer, verlichting of aparte zithoekjes. Er wordt in de laatste drie normen niet meer 

gesproken over de inrichting van de eigen kamers met eigen meubels. Een positief aspect van de laatste drie rapporten 

is dat er wordt gesproken over de 'Healing Environment' Het spijtige hieraan is dat het slechts een advies is en er 

verder niet wordt verteld hoe dat tot uitvoering komt in het verpleeghu is3
. De trend tot het verminderen van 

meerpersoonskamers wordt voort gezet. Hierbij moet men niet alle meerpersoonskamers weghalen . Bewoners met een 

psychogeriatrische aandoening willen soms graag op een meerpersoonskamer verblijven . Om met een ander de kamer 

te delen wordt het veiligheidsgevoel vergroot. 

De normen en maatstaven van het college Bouw Zorginstellingen zijn inmiddels afgeschaft. De gebouwnormen zal 

uiteindelijk onderdeel moeten gaan worden van de normen voor verantwoorde zorg . Dit is positief voor de toekomstige 

bewoners van nieuwbouw verpleeghuizen . Er zal meer aandacht zijn voor hoe mensen willen wonen, hoe ze hun dag 

willen doorbrengen en wat ze nodig hebben om het welzijn te vergroten . 

2 
Het rapport uit 1983 is niet meer terug te vinden bij het College Bouw Zorginstellingen 

3 
Een apart rapport uit 2008 van het College Bouw Zorginstelling gaat in op healing environment. Kwaliteit van de fysieke leefomgeving, 

rapport nummer 617 
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3 Kwaliteit van de zorg 

Er zijn verschillen in kwaliteit van zorg voor ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Het ene verpleeghuis is niet te 

vergel ijken met het andere. Er zijn grote verschillen op het gebied van huiselijkheid, veiligheid , sfeer en in de 

mogelijkheden voor bewoners om zich even terug te trekken. Gemiddeld scoren de onderzochte verzorgingshuizen 

beter dan verpleeghuizen , er zijn tevens grote uitschieters in beide groepen (Beek et. al, 2004 en Bewoner & Kwaliteit, 

2004 en SCP, 2005). 

Als we over onderzoeken van de kwaliteit van de zorg praten , kan er grofweg een driedeling aangebracht worden : 

Onderzoeken die de aanwezigheid van kwaliteitssystemen (zoals protocollen) onderzoeken. Onderzoek dat zich bezig 

houdt met het voorkomen van positieve en negatieve uitkomsten (zoals decubitus doorliggen) . En onderzoeken die zich 

bezig houden met de mening van mensen over de verleende zorg (Delnoij et al, 2003]. 

De in de aanleiding beweerde veronderstelling dat de gezondheidszorg institutioneel is zal met de volgende 

onderzoeken verder onderbouwd worden. Verder richt dit onderzoek zich op de mening van mensen over de kwaliteit 

van de verleende zorg , het welzijn en de fysieke leefomgeving van deze bewoners. Dit zal gedaan worden door middel 

van elf onderzoeken. De onderzoeken die zijn gebruikt zijn in Nederland uitgevoerd tussen 1998 en 2009, allen zijn 

openbaar toegankelijk. Daarna zullen de normen van het College Bouw Zorginstellingen worden geanalyseerd en 

vergeleken met de onderzoeken die door de jaren heen zijn uitgevoerd. De problemen zijn in de conclusie van dit 

hoofdstuk in een overzichtelijke tabel weergegeven , zie tabel 11 . 

3.1 Geanalyseerde onderzoeken 

In dil hoofdstuk vind u de resultaten van de gehanteerde onderzoeken naar de kwaliteit van zorg voor ouderen in een 

verpleeghuis. Het onderhavige onderzoek analyseert bestaande onderzoeken, hel doel hiervan is om een overzicht te 

krijgen hoe het gesteld is met het welzijn en de kwaliteit van de zorg in de Nederlandse verpleeghuizen . Voor een 

volledig overzicht van de gehanteerde onderzoeken wordt verwezen naar bijlage IV. 

3.1.1 Privacy, territorium en sociale interactie 

Over het algemeen hecht de mens veel waarde aan zijn privacy. Als men in een verpleeghuis terecht komt wordt dit 

"voorrecht" soms in een keer teniet gedaan. Dit is voor ieder mens een grote omschakeling , maar voor oudere mensen 

is dit nog lastiger. Gebrek aan privacy kan leiden tot verlies van controle en autonomie. Het kan leiden tot wantrouwen; 

het niet openlijk bespreken van zaken en het weigeren van (lichamelijk) onderzoek [CBZ, 2008). In alle onderzoeken die 

zijn geanalyseerd blijkt dat de privacy voor de verpleeghuisbewoners tekort schiet [Stichting Bewoner & Kwaliteit, 2001-

2002). In hel onderzoek van De Boer et al. , 2002, ervaart 40% van de verpleeghuisbewoners een gebrek aan privacy. 

En dat terwijl 75% veel waarde hecht aan privacy. Het NIVEL heeft in 2007 een onderzoek gedaan naar de mate van 

belang van verschillende indicatoren, waaronder privacy. Privacy scoort bij de werknemers en afdelingshoofden een 8,7 

op een 10 puntschaal. 

Een eigen territorium hebben is belangrijk voor bewoners in een verpleeghuis. Vaak heeft een verpleeghuisbewoner 

geen eigen territorium. Bewoners die nog op meerbedskamers liggen hebben hier nog het meest last van . Zij zijn er bij 

gebaat om bijvoorbeeld zelf een kamergenoot te kiezen [Veer en Kerkstra, 1998). Tevens is een eigen badkamer een 

belangrijke factor voor de bewoners als het gaat om welzijn en welbevinden . In een Noors onderzoek over welzijn en 

welbevinden zei een bewoner die geen eigen badkamer had: "To go to the toilet at night, !hal, 1 !hink, is very 

inappropriate here" [Bergland en Kirkevold , 2005). 
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Een eigen territorium leidt tot stabiliteit en voorspelbaarheid in het leven van een bewoner. Het geeft een gevoel van 

veiligheid en het vergroot de sociale interactie. Door personificatie van een ruimte door bijvoorbeeld het plaatsen van 

foto's en eigen spullen maakt men zijn eigen identiteit kenbaar. Dit vergroot de verbondenheid met de plek en de 

bewoner zal meer huiselijkheid ervaren [GBZ, 2008). Het zelf mogen kiezen van een kamergenoot verschilt per 

verpleeghuis. Als dit wel kan , helpt dat erg bij het welzijn van de verpleeghuisbewoner [Rantz et al. , 1999]. Overdag 

kunnen bewoners soms helemaal niet naar hun eigen kamer omdat deze op slot zit (NIVEL, 2004]. Er zijn nog steeds 

instellingen waar medewerkers zonder te kloppen binnen lopen, hetgeen voor bewoners een onprettig gevoel geeft. 

In veel verpleeghuizen zijn er te weinig zitjes waar bewoners met familie kunnen zitten. 85% van de bewoners vindt het 

van belang dat er voldoende plekken in en rondom het verpleeghuis aanwezig zijn om rustig te zitten. Nu wordt bezoek 

ontvangen in de huiskamer of op de eigen kamer die vaak als te kle in wordt ervaren. Ongeveer 70% van de bewoners 

en de zorgverleners vinden dat de verpleeghuisbewoners niet voldoende eigen woonruimte hebben [Lekkerkerk en 

Gooien, 2009] . Een aantal bewoners vinden het fijn om in een tuin te kunnen zijn [NIVEL, 2005]. 

3.1.2 Veil igheid 

Bewoners, medewerkers en afdelingshoofden hechten veel waarde aan veiligheid . De veil igheid kan onderverdeeld 

worden in de veiligheid van de omgeving en de veiligheid van het personeel [NIVEL, 2007]. In sommige verpleeghuizen 

dient hier meer aandacht aan geschonken te worden. Bewoners hebben nog steeds het gevoel van onveil igheid ; het 

gevoel dat vreemden zomaar binnen kunnen lopen en spullen kunnen stelen [Lekkerkerk en Gooien, 2009]. De 

veiligheid die wordt geboden in verpleeghuizen , door voldoende aanwezig personeel , is slechter in verpleeghuizen dan 

in verzorgingshuizen. De veiligheid met betrekking tot materiaal gebruik is goed. Er worden materialen en hulpmiddelen 

gebruikt die vallen en uitglijden moeten verkomen [NIVEL, 2004] . Er zal ook gedacht moeten worden aan de 

brandveiligheid , uit sommige onderzoeken bleek dat sommige bewoners niet weten hoe ze uit het gebouw moeten 

komen als er brand is (NIVEL, 2005]. 

3.1.3 Huiselijk sfeer 

Het is van belang dal de sfeer op de afdeling goed is en dat de afdeling een huiselijke uitstraling heeft waar genoeg 

levendigheid heerst. Dit alles is goed voor hel welzijn van de bewoner. Met name de invloed van een prettige sfeer 

tijdens de maaltijden blijkt van invloed op het gewicht en welzijn van bewoners [Nijs et al, 2003]. Uit onderzoek blijkt dat 

sfeer samenhangt met de drukte op een afdeling . Op afdelingen waar medewerkers een hoge werkdruk ervaren is de 

sfeer minder goed (NIVEL, 2004]. Ongeveer 20% van de bewoners voelt zich totaal niet thuis in een verpleeghuis. Zij 

ervaren dat het vooral om efficiëntie en zorg draait en vinden de inrichting van de instelling niet huiselijk (Veer en 

Kerkstra, 1998; Bewoner & Kwaliteit, 2002 ]. Wanneer er gegeten wordt is de sfeer het minst goed. [NIVEL, 2004]. Het 

is opmerkelijk dat afdelingshoofden sfeer belangrijker vinden dan medewerkers. Een oorzaak kan zijn dat medewerkers 

het erg druk hebben met de verzorgende taken [NIVEL, 2007]. Er zijn verpleeghuizen waar de gezamenlijke huiskamer 

erg ongezellig is en naar urine en ontlasting stinkt. Hier moeten sommige bewoners hele delen van de dag verblijven 

omdat ze zelf niet mobiel zijn . Verpleeghuizen zijn zo ingericht dat ze erg praktisch zijn om schoon te houden. Dit is 

handig voor de medewerkers maar nadelig voor de sfeer omdat er vaak met steriele materialen wordt gewerkt die een 

institutionele sfeer uitstralen. Veel verpleeghuizen hebben lange gangen met witten steriele muren en weinig 

herkenbare dingen van vroeger [Lekkerkerk en Gooien, 2009]. Enkele bewoners zouden graag een huisdier hebben 

[NIVEL, 2005]. Een aantal bewoners had liever dat hun kinderen en familie vaker op bezoek kwam, dit zal het welzijn 

van de bewoners bevorderen [NIVEL, 2007]. 
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3.1.4 Autonomie 

Een veel voorkomende klacht is dat bewoners het hinderlijk vinden zich te moeten aanpassen aan het ritme van de 

instelling, bijvoorbeeld als het gaat om het tijdstip van schoonmaak of verzorging. Bewoners van verpleeghuizen 

ervaren minder de mogelijkheid om hun dag in te delen, zoals zij dat zelf willen . Verder hebben zij weinig invloed op de 

verleende zorg en activiteiten die zij krijgen in de instelling [Bewoner & Kwaliteit, 2002] . Wat wel is verbeterd is het zelf 

bepalen wanneer men bezoek ontvangt en wanneer deze weggaat, dit verschilt erg per verpleeghuis. Wat minder goed 

gaat is het bepalen wanneer men gaat slapen, een kwart kan dit zelf niet bepalen. 40% van de bewoners kan niet 

bepalen wanneer men naar het toilet gaat of wordt verschoond. Als het gaat over het opstaan, gewassen worden en het 

tijdstip van eten is hier nog minder inspraak over [Veer en Kerkstra , 1998]. Het is niet altijd mogelijk om persoonlijke 

eigendommen mee te nemen, voor het inrichten van de kamer. De variatie aan maaltijden is wel verbeterd , veel 

instellingen bieden de keuze uit meerdere menu's [Stichting Bewoner & Kwaliteit, 2001- 2002]. 

3.1.5 Zorgverlening 

Waar bewoners ontevreden over zijn is het weinig tot geen invloed hebben over de verleende zorg . Dit wordt op 

tijdstippen gedaan die de instelling het beste uitkomen, tevens weten de bewoners vaak niet wat er gaat gebeuren en 

worden ze niet betrokken bij het zorgplan [Stichting Bewoner & Kwaliteit, 2001- 2002]. In verpleeghuizen die het beste 

scoren op de kwaliteit van de zorg, wordt het zorgplan 1 a 2 keer per jaar doorgenomen met de bewoners en familie. 

Verder hebben de bewoners daar veel inspraak waardoor de tevredenheid toeneemt [Bewoner & Kwaliteit , 2004] 

Contactpersonen van bewoners zijn minder positief over de kwaliteit van de zorg dan de bewoners. Contactpersonen 

zijn vaak niet tevreden over het toezicht op demente bewoners in de huiskamers en over de kennis die medewerkers 

hebben van de achtergrond van de verpleeghuisbewoner (Bewoner & Kwaliteit, 2002]. Er is vaak weinig tijd om 

bewoners individuele aandacht te geven. Bewoners krijgen vaak een 'kattenwasje' omdat er geen tijd is om te douchen. 

In sommige verpleeghuizen worden bewoners wegens tijdgebrek koud eten, gemalen eten of geen eten voorgezet. Het 

komt ook voor dat bewoners 's- ochtends niet uit bed worden gehaald [Helmer- englebert et al. , 2002]. In de meeste 

gevallen is de bejegening wel goed en worden de bewoners met respect behandeld. Afdelingen met meer verzorgenden 

en vrijwilligers per bewoner bieden geen betere kwaliteit van zorg [NIVEL, 2004]. 

3.2 Geanalyseerde normen College Bouw Zorginstellingen 

Nu de onderzoeken zijn geanalyseerd zijn de normen van het College Bouw Zorginstellingen ernaast gelegd. Er is 

gekeken naar de normen met de vijf invalshoeken, privacy, veiligheid, huiselijke sfeer, autonomie en de zorgverlening. 

In de opzet van de normen is al rekening gehouden met bepalingen die gelden voor de bouw in het algemeen. Hier 

moet gedacht worden aan het Bouwbesluit (verdiepinghoogte, daglichttoetreding , ventilatievoorschriften etc.), het 

Handboek voor Toegankelijkheid (rolstoeltoegankelijkheid), de Arbowet (voor bijvoorbeeld het gebruik van 

tilliftsystemen) en de Tabakswet (die aangeeft dat bewoners en medewerkers moeten kunnen functioneren zonder 

overlast van gebruik van tabaksproducten). 

3.2.1 Privacy, territorium en sociale interactie 

In 1990 werd er gesproken over afzonderlijke zitjes, zo gelegen dat de patiënten menselijke activiteit kunnen 

waarnemen. De zitjes kunnen ook deel uitmaken van de huiskamer. Deze aparte zithoekjes worden ook nog in de 

normen van 1997 en 2002 uitvoerig genoemd. In de laatste 2 normen komen deze hoekjes niet of nauwelijks ter sprake. 

Vanaf 1997 wordt er gesproken over groepen van 10 tot 15 patiënten, deze zijn na verloop van tijd terug gebracht in 

2002 naar 7 tot 10 per afdeling. Dit geld ook voor afdelingsverblijf in de normen van 2003 en 2006. Vanaf het rapport uit 

2003 wordt er meer aandacht besteed aan de kwaliteit van het ontwerp. Deze wordt bevorderd door in een ontwerp 

expliciet aandacht te besteden aan aspecten als schaal, beschutting en inrichting. 
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3.2.2 Veiligheid 

De normen ut 1990 en 1997 geven aanwijzingen omtrent het gebruik van de wanden en vloeren, deze dienen van een 

materiaal te zijn dat goed afneembaar is en de vloer moet slipvrij zijn zodat de kans op uitglijden wordt beperkt. In de 

norm uit 1997 wordt veel aandacht besteed aan het aanbrengen van verlichting op een manier dat er meer sfeer en 

huiselijkheid ontstaat. In de vervolgnormen wordt wel gesproken over de verlichting , echter op een manier dat de 

veiligheid moet vergroten van de verpleeghuisbewoners. Vanaf het rapport uit 2003 wordt er meer aandacht besteed 

aan de kwaliteit die wordt bevorderd door in een ontwerp expliciet aandacht te besteden aan aspecten als, 

herkenbaarheid, gebruiksgemak, oriëntatie en routing , veiligheid , bewegwijzering , daglichttoetreding en verlichting , De 

vorige rapporten gaan niet hierop in . 

3.2.3 Huiselijke sfeer 

In de eerste rapporten wordt er gesproken over de aanbeveling om rekening te houden dat bewoners in plaats van 

verpleegmeubilair eigen meubilair kunnen plaatsen. In de laatste twee rapporten is hier niets over geschreven. In de 

normen van 1990 wordt nog gesproken over het huiselijker maken van een verpleeghuis door zachte vloerbedekking te 

gebruiken mits het materiaal goed kan worden schoongehouden en rolstoelbestendig is. In het vervolgrapport uit 1997 

dient bij voorkeur een harde maar niet te gladde vloerbedekking te worden toegepast. Deze aandachtspunten ter 

verbetering van de huiselijkheid zijn in de laatste drie rapporten (2002, 2003 en 2006) niet meer te vinden. In de normen 

van 1990 en 1997 wordt er over verlichting gepraat dat de sfeer moet verbeteren en niet alleen functioneel hoeft te zijn. 

In de laatste 3 normen wordt alleen over verlichting gesproken dat functioneel is. Vanaf 2003 wordt er gesproken over 

de healing environment. De belevingskwaliteit van de gebouwen en omgeving hebben effect op de gezondheid, 

welbevinden en gedrag van bewoners. Daarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor omgevingspsycholog ische 

aspecten van het gebouw. Vanaf het rapport uit 2003 wordt er meer aandacht besteed aan de kwaliteit die wordt 

bevorderd door in een ontwerp expliciet aandacht te besteden aan aspecten als schaal, herkenbaarheid , 

gebruiksgemak, oriëntatie en inrichting, materiaalgebruik, kleurtoepassing , daglichttoetreding, uitzicht, verlichting, 

akoestische aspecten en het binnenklimaat. 

3.2.4 Autonomie en zorgverlening 

Over autonomie en zorgverlening is in de normen en de maatstaven van het College Bouw Zorginstellingen niets 

geschreven. Dit komt doordat de normen en maatstaven alleen eisen geven omtrent de bouw van verpleeghuizen. Hoe 

de zorg wordt gegeven en hoe bewoners deze geleverde zorg ervaren is niet aan het College. 
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3.3 Interview en aanvulling van experts 

Nadat er uit de literatuur verschillende problemen zijn geconstateerd is er met experts uit de branche nagegaan of er 

geen problemen over het hoofd zijn gezien. Er is gekozen om aan de aanbodkant (medewerkers) en de vraagkant 

(bewoners) experts te interviewen. Zo ontstaat een compleet beeld van de problemen die er heersen in een 

verpleeghuis. Voor de medewerkers is er gesproken met twee managers van zorginstellingen. Voor de bewoners is 

gebruik gemaakt van een drietal interviews met medewerkers die de cliëntenraad vertegenwoordigen. 

3.3.1 ldeon (manager) 

De bevindingen uit de literatuur zijn voorgelegd aan de directeur van ldeon. Een man met vele jaren ervaring als het 

gaat om verpleeghuiszorg . In 1983 is hij begonnen als verpleegkundige in een psychogeriatrisch verpleeghuis. Daarna 

heeft hij meerdere functies in de verpleeghuiszorg vervuld , zoals leidinggevende van een verpleegafdeling (7 jaar) 

daarna een uitstap gemaakt naar de advies en opleidingsrichting en daarna terug gekomen als beleidmedewerker in 

een organisatie voor verpleeghuiszorg . Vanaf 1 januari 2009 is hij directeur van ldeon. 

ldeon is een organisatieplatform dat zich bezig houdt met dementerende mensen. Het brengt de zorg , onderwijs en 

ondernemerschap bij elkaar. Waarbij de zorg voor dementerende het centrale punt is voor alle activiteiten die worden 

ondernomen. Het streeft o.a. naar het verbeteren van de leefsituatie van mensen met dementie, maar ook verbetering 

van de kwaliteit van de experts. 

De geconstateerde problemen die er heersen in verpleeghuizen ; privacy, veiligheid, huiselijkheid, autonomie en de 

zorgverlening kwamen overeen met de ideeën en bevindingen van directeur van ldeon. Waarbij hij een aanvulling gaf 

dat het verlies van identiteit een veel voorkomend probleem is in verpleeghuizen . Een verpleeghuis moet een keuze 

maken in de kwaliteit van de verleende zorg of de kwaliteit van het leven van de bewoners. Heeft een instelling geen 

goede visie, dan zullen er alleen maar meer problemen ontstaan doordat het personeel niet weet wat ze moeten 

uitstralen en moeten doen En de bewoners weten niet waar ze aan toe zijn. Er moet meer flexibiliteit gebracht worden in 

de verleende zorg zodat de autonomie van bewoners vergroot kan worden. De bewoner dient centraal komen te staan 

en niet de zorg zoals dat nu vaak het geval is. 

3.3.2 Laurens (manager) 

De geconstateerde problemen zijn ook voorgelegd aan de heer Stravers, directeur ontwikkeling woon- en 

zorgconcepten bij Laurens. Het gesprek vond plaats in Rotterdam bij Laurens Cadenza. Cadenza is een nieuw 

Regionaal Palliatief Centrum dat in oktober 2008 is geopend . Het centrum heeft 18 kamers waar palliatieven bewoners 

verblijven. In het ontwerp is al rekening gehouden met materiaal gebruik en alle factoren die met healing environment te 

maken hebben, zie paragraaf 4.3.1. Het gebouw heeft dan ook een huiselijke uitstraling, met aparte zithoekjes en 

warme materialen zoals laminaat. De heer Stravers is in 1975 begonnen als leerlingverpleegkundige en in 1980 is hij 

begonnen als verpleegkundige in het Zuiderziekenhuis. In 1985 is hij begonnen als manager in een verpleeghuis. Vanaf 

2001 is de hij werkzaam bij Laurens waar hij op dit moment directeur ontwikkeling woon- en zorgconcepten. 

De geconstateerde problemen uit de literatuur komen overeen met de gedachten en ervaring van de heer Stravers. 

Bewoners vinden het belangrijk om een eigen privé ruimte te hebben en een ruimte waar ze met familie kunnen 

verblijven . Als het over autonomie gaat is dit soms wat lastiger, vooral bij mensen met weinig zelfregie. Hierbij is het 

belangrijk dat de verzorgende aanvoelen wat een bewoner wel en niet kan . Een huiselijke omgeving moet ook stijlvol 

zijn zodat het een eenheid wordt. Het is verstandig om een binnenhuisarchitect in de hand te nemen. TL licht moet 

vermeden worden , sfeer verlichting is belangrijk. Bij nieuwbouw is het belangrijk dat het gebouw ergonomisch goed in 

elkaar zit. 
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3.3.3 Brabantzorg interview 1 (secretaris cliëntenraad) 

De derde professional waar de geconstateerde problemen aan zijn voorgelegd is mevrouw Brandsma, zij is werkzaam 

bij Brabantzorg te Veghel. Mevrouw Brandsma vertegenwoordigd de bewoners, ze is nu secretaris Centrale 

Cliëntenraad Brabantzorg en adviseur lokale Bewoners raden. Voordat zij deze functie bekleedde heeft ze gewerkt bij 

de Friesland Bank o.a. bewonercontact ouderen en alle bankwerkzaamheden op locaties zorginstellingen en 

ondersteuner Bewoners raden Welstaete. 

De geconstateerde problemen zijn stapsgewijs doorgenomen. Wanneer het gaat om een tekort aan privacy hangt dit af 

van de ouderdom van het verpleeghuis. Nieuwbouw zal bij Brabantzorg altijd gerealiseerd worden met 1 

persoonskamers. Hierbij geeft mevrouw Brandsma aan dat meer privacy ook eenzaamheid bevorderd. Dit is te zien in 

de praktijk bij een recent opgeleverd nieuwbouw project. Bewoners met veel familie hebben hier minder last van, bij 

bewoners met weinig familie of familie die niet vaak komt is dit waar te nemen. In de oudere situatie van 

meerpersoonskamers had zo'n bewoner nog aanspraak of bekijks van visite van de kamergenoot. Meer privacy 

verkrijgen door groepen kleiner te maken is vaak lastig, omdat dit financieel niet haalbaar is, (voornamelijk voor p.g 

patiënten). Er moet ook gelet worden om niet al te grote kamers te realiseren . Bewoners vinden dit vaak niet fijn 

(vroeger sliepen ze ook met soms wel 4 zussen in 1 kamertje). Bij een te grote kamer zijn ook meer valincidenten 

doordat bewoners zich niet meer aan meubels vast kunnen houden. 

Mevrouw Brandsma is het ermee eens dat er voldoende zitjes aanwezig moeten zijn , deze zitjes moeten ook 

afgeschermd kunnen worden. Dit kan met gordijnen of met wegklapbare scheidingswanden. In veel instellingen van 

Brabantzorg zijn er zitjes voor de bewoners gemaakt bij de ingang. Dit vinden de bewoners fijn doordat het daar druk is 

en veel gebeurt. 

Een verpleeghuis is een openbaar gebouw, hierdoor is het lastig om ongewenste personen te weren . Er wordt nu juist 

gekort op de openingstijden van de receptie. Dit wordt gedaan om de begroting kloppend te maken. Het installeren van 

camera's heeft minder nut omdat dit de veiligheid vooraf niet bevorderd. Sfeer verlichting zorgt ervoor dat de veiligheid 

omtrent het vallen verslechterd . Dit is goed voor de huiselijkheid maar slecht voor de veiligheid . Bij kleinschalig wonen is 

er minder toezicht en meer valincidenten . Er is daar 1 verzorgende op 8 bewoners. 

Er kunnen steeds meer eigen vertrouwde spullen mee genomen worden in een verpleeghuis. Er wordt bij Brabantzorg 

wel een beperking ingesteld aan de hoeveelheid. Verzorgers dienen hun werk goed te kunnen uitvoeren wat in 

sommige gevallen niet meer kon omdat de bewoner te veel spullen meename. Bij de instellingen van Brabantzorg is 

veel aandacht voor autonomie, er wordt gewerkt met een zorgplan en een leefplan. Het leefplan is vanaf 1 januari 2008 

verplicht voor alle instellingen. "Een zorgplan gaat vaak alleen over de wensen en behoeften aan zorg . Een leefplan is 

breder van opzet. Het brengt in kaart welke behoeften en wensen een bewoner heeft als het bijvoorbeeld gaat om de 

persoonlijke leefstijl of belangrijke contacten , hobby's en interesses. Het gaat ook over behoeften als het gaat om de 

inrichting van de eigen leefomgeving en het huis. En wat de wensen zijn met betrekking tot de persoonlijke verzorging". 

De huiselijke sfeer is verschillend per instelling, er wordt bij Brabantzorg hard aan gewerkt. 

3.3.4 Brabantzorg interview 2 (hoofdverpleegster) 

Het tweede interview is met mevrouw Brenninkmeijer. Mevrouw Brenninkmeijer is in dienst van Brabantzorg als 

hoofdverpleegster in locatie de Watersteeg. Hiervoor heeft ze de opleiding tot verpleegster gevolgd waarna ze door is 

gegroet tot hoofdverpleegster. De geconstateerde problemen zijn ook aan haar voorgelegd. In de Watersteeg is de 

privacy gewaarborgd omdat elke bewoner een eigen kamer heeft. Ze is het er volledig mee eens dat er voldoende 

afgeschermde zitjes aanwezig moeten zijn in het gebouw. Bij kleinschalig wonen is er minder toezicht, hierdoor zijn er 

meer valincidenten. Je kunt dus stellen dat de veiligheid bij kleinschalig wonen slechter is. 
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De huiselijke sfeer is per huisje verschillend . Op de p.g. afdeling moet de familie zorgen voor een huiselijke sfeer door 

eigen meubels te plaatsen. In de huiskamer staat meestal het meubilair van de instelling. 

Bij de Watersteeg ligt er op de vloer Tarkett, dit is een soort marmoleum dat op parket lijkt. Bij minder personeel is het 

belangrijk dat het praktisch is ingericht in verband met schoonhouden. 

Bewoners van de Watersteeg kunnen voor 10 euro per maand lid worden van een vereniging. Hiermee kunnen ze 

deelnemen aan vier activiteiten per week. Qua maaltijd keuze is deze wel te vinden in het restaurant maar niet op de 

afdeling. Doordat er maar 1 verzorgende op 8 bewoners aanwezig is het niet mogelijk om constant toezicht te houden. 

In de Watersteeg is het streven dat elke bewoner minimaal 1x per week kan douchen. Dit wordt meestal ook gehaald. 

Bewoners kunnen op het balkon roken en in hun eigen kamer. 

3.3.5 Zuster Margoret (cliëntenraad) 

Zuster Margoret is assistent cliëntenraad Sint Jan Brabantzorg in Uden. Zij ondersteunt de Bewoners raad , verpleeg en 

verzorgingshuis. Zuster Margoret heeft van 1967 tot 1982 gewerkt als paviljoenhoofd op een paviljoen met het laagste 

niveau geestelijk gehandicapten, 10 groepjes van 8 kinderen . Vanaf 1982 tot 1993 is ze adjunct directeur geweest bij 

het verzorgingshuis Sint Jan. Van 1993 tot 1997medewerker bewonerszaken geweest. 

Sint Jan Brabantzorg is een instelling waar het verpleeghuis gekoppeld is aan het verzorgingshuis. Bewoners van het 

verpleeghuis kunnen via een doorgang in het verzorgingshuis komen. Het verpleeghuis bestaat uit 60 p.g. bewoners. 

Deze 60 bewoners leven in vier groepen van 15 personen. De afdelingen zijn onderling gekoppeld en elke bewoner kan 

bij andere groepen komen. Het verpleeghuis is rond gebouwd hierdoor kunnen bewoners helemaal rondlopen en zo 

hebben ze niet het idee dat ze verdwaald zijn , omdat ze elke keer weer langs een huiskamer komen die ze herkennen. 

Op de gangen zijn nisjes gemaakt waar de bewoner plaats kan nemen om even te rusten of met andere een praatje te 

maken. Tevens zijn er op de gangen bij de kamers foto 's opgehangen van familie en kleinkinderen. De muren zijn 

beschilderd met mooie wandtekeningen, die een warme sfeer uitstralen. Op de kamers waar mensen verblijven die 

bedlegerig zijn, hebben de wanden en het plafond een schildering met fleurige bloemen en andere mooie kleuren . 

Tevens hebben deze mensen een kamer met een groot raam waardoor ze makkelijker naar buiten kunnen kijken. 

In het verzorgingshuis is een mooi grand café gemaakt. Hier kunnen bewoners met familie gezellig zitten en koffie of 

thee en andere lekkernijen bestellen zoals : appelflap, sausijzen, friet enz. Er is tevens een poule biljart aanwezig en er 

staat muziek op. Bewoners van het verpleeghuis kunnen ook in deze ruimte komen. Zij moeten wel onder begeleiding 

zijn van familie of vrienden. 

Zuster Margoret heeft de geanalyseerde problemen gelezen en is het overal mee eens. Ze heeft aanvullingen op enkele 

punten. Privacy is belangrijk. Het is belangrijk dat er verschillende zitjes zijn om familie te kunnen ontvangen of als 

bewoner zelf even uit te rusten. De privacy is meer van belang bij verzorgingshuizen dan bij de verpleegafdeling . Bij de 

verpleegafdeling vraagt de familie hier eerder om dan de bewoner. Dit komt omdat verpleeghuisbewoners zelf vaak niet 

kunnen kiezen. In Sint Jan kunnen bewoners hun familie op hun eigen appartement ontvangen en bij verjaardagen enz. 

een ruimte reserveren om feest te vieren . Er zijn bewoners van de verpleegafdelingen die liever op een twee 

persoonskamer liggen, omdat ze in het verleden thuis ook met meerdere waren . Het geeft het gevoel van niet alléén te 

zijn wat het veiligheidsgevoel vergroot. Ook zijn er op de verpleegafdelingen eenpersoons kamers, op basis van liever 

alleen slapen, maar ook op negatieve basis. In het verzorgingshuis hebben de bewoners een eigen kamer en brengen 

hun eigen, meest dierbare spullen mee. In de algemene ruimten zijn het meubilair en de aankleding eigendom van de 

instelling. De bewoners mogen mede bepalen wat voor meubels er gekocht worden. Er worden eerst een aantal proef 

modellen gebruikt waarna bewoners mogen bepalen of deze spullen blijven of niet. 

Als we het over de veiligheid hebben zegt zuster Margoret dat er altijd een BHV-er aanwezig is, zowel overdag als in de 

nacht. Voor deze BHV-ers staan 2 steps en een rode tas met benodigdheden klaar, om snel door het verpleeg en 

verzorgingshuis te kunnen verplaatsen , waar de melding zich bevindt. 

Bewoners krijgen regelmatig instructies over wat te doen bij brand. Echter zijn bij deze voorlichtingsfilms weinig 

bewoners aanwezig, maar de kans wordt geboden. 

401 Pagina 



Kwaliteit van de zorg 1 2010 

Op de vloeren in de algemene ruimten licht laminaat. Op de verpleegafdelingen wordt gekozen voor linoleum in de 

huiskamers en in de gangen. Verder is alles in de natte cel slipvrij . In de huiskamers van de verpleegafdelingen wordt 

muziek gedraaid en is het huiselijk ingericht met verschillende hoekjes waar mensen afzonderlijk kunnen zitten. De 

bewoners maken een tevreden en soms duidelijk zichtbaar een blijde indruk. 

Er staan mooie kasten waar het service in staat. In de hoeken staan planten en er zijn parkieten aanwezig die fluiten in 

de kooi. Bewoners kunnen ook buiten komen in de binnentuin, deze wordt in de zomer geheel gerenoveerd tot 

belevingstuin. Dit wordt samen met de hoveniersopleiding gedaan om zo kosten te besparen. Een aantal medewerkers 

binnen Brabantzorg, zijn opgeleid tot clown, eens in de maand treden zij op. Het doel daarvan is contact te krijgen met 

de bewoners van de verpleegafdelingen wat heel vaak verrassende resultaten geeft. Daarnaast kunnen bewoners van 

het verzorgingshuis lid worden van de verenigingen. Er zijn verschillende verenigingen zoals: bloemschikken, 

wandeltochten, geheugentraining, schilderen, klassieke muziek, meditatie, natuur, etc. Deze activiteiten zijn allen in huis 

en er wordt ook een kleine bijdrage gevraagd om materiaal aan te schaffen. Als men eenmaal lid is, wordt er ook 

deelname verwacht. De verenig ingen bestaan uit een minimaal aantal en zijn er teveel aanvragen dan komt men op de 

wachtlijst. Ook de bewoners van de verpleegafdelingen kunnen deelnemen, maar dat is minimaal. Genoemde bewoners 

hebben hun aangepaste ontspanningsmomenten. In beide locaties zijn ongeveer 150 vrijwilligers, veel activiteiten 

zouden anders niet kunnen verwezenlijken . De vrijwilligers van het verzorgingshuis faciliteren ook een kleine 

supermarkt in huis, die voorzien is van artikelen die de bewoners behoeven. Ze kunnen hieromtrent ook hun wensen 

kenbaar maken zodat aanvulling plaatsvindt. Dorpsbewoners kunnen ook mee doen met het jeu de boules waar men 

dan wedstrijden organiseert. De gemeente Uden wordt ook veel betrokken bij het gebeuren in Sint Jan. Afgelopen 

zomer vonden de muziekfeesten plaats en zowel bewoners als Udenaren waren in groten getale aanwezig; het was een 

prachtige week. Ook de jaarlijkse Fun-fair wordt mede door de Udense ondernemers georganiseerd samen met Sint 

Jan. Ook is er kort geleden een samenwerkingsovereenkomst getekend met stichting MEE. Deze landelijke organisatie 

ondersteunt mensen, familie die niet klaarkomen met hun problemen. Vaak zijn het ook verwerkingsproblemen 

bijvoorbeeld een plaatsing in het verzorgingshuis, maar nog meer voor de opname op de verpleegafdeling . Zo wil Sint 

Jan een open organisatie zijn waar men 'binnen' mag kijken en meeleven. Zuster Margoret sluit af dat het 

allerbelangrijkste in een verzorgingshuis en verpleeghuis is dat men naar de bewoners luistert. Als een bewoner nieuw 

is , krijgt hij of zij na 6 weken een formulier met een "Blauwe Vlinder''. Hierin kunnen ze hun verborgen wensen 

opschrijven. Dit project is ontstaan om de bewoner zijn of haar verborgen wensen kenbaar te maken. Deze wensen zijn 

heel divers. Ze nemen dan altijd contact op met de bewoner om de wens te honoreren als het mogelijk is. Er zijn 

meestal weinig kosten aan verbonden en zij hebben een toegepast bedrag op de begroting van de bewoners raad die 

dit project onder zijn hoede heeft. Ook voor de bewoners van de verpleegafdelingen is het belangrijk dat hun wensen 

gehoord worden, maar dat is intuïtiever, invoelend en mede aangegeven door medewerkers, partners en andere 

naasten. 
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3.4 Onderzoeken, normen en interviews gekoppeld 

In deze paragraaf zullen de onderzoeken en de normen worden gekoppeld. Per categorie zal er een verslag worden 

gegeven over relaties met elkaar. 

3.4.1 Onderzoeken 

Aan privacy hechten veel mensen waarde, zowel op auditief als visueel niveau. In de onderzoeken komt naar voren dat 

bewoners van verpleeghuizen hier veel waarde aan hechten. In de normen wordt er steeds minder geschreven over de 

privacy en sociaal contact, dit is ook terug te zien in de onderzoeken. Bewoners willen meer afzonderlijke zitjes en 

hoekjes waar ze zich kunnen terugtrekken met of zonder bezoek. Verwant aan privacy is het beschikken over een eigen 

territorium. Dit is een ruimte of gebied waar bewoners zelf controle over hebben. 

Er zijn nog steeds veel meerbedkamers wat niet helpt bij het krijgen van een eigen territorium. Wat enigszins zou 

helpen is het kiezen van je kamergenoot. Dit kan in veel verpleeghuizen niet. Een eigen territorium geeft ook een gevoel 

van veiligheid en bescherming. Het is een bekende omgeving waar zij "zelf' bepalen wat er gebeurd. Een territorium 

zorgt ervoor dat bewoners een omgeving hebben waar ze met familie en vrienden intieme momenten kunnen delen. 

Daarbij bevordert een eigen territorium de sociale communicatie over en weer. Er bestaat de kans dat bewoners geen 

onderzoeken willen ondergaan als zij geen eigen territorium hebben omdat de buurman meekijkt [CBZ, 2008). De 

normen die over de veiligheid gaan, wat betreft het materiaal gebruik, worden door verpleeghuizen goed nagekomen. 

Dit wordt in de onderzoeken dan ook bevestigd. De normen geven geen adviezen of eisen om ongewenste personen te 

weren uit de instelling. Hier zal de instelling zelf oplossingen of protocollen voor moeten opstellen. In de eerste 

opgestelde normen wordt geschreven over sfeer in verpleeghuizen. 

Het kunnen meenemen van eigen meubilair en het toepassen , waar mogelijk, van materiaal dat een warme en 

huiselijke uitstraling geeft. In de laatste normen wordt niets over geschreven. Er wordt dan wel geschreven over de 

healing environment, hierin worden adviezen gegeven over het gebruik van licht, routing , materiaal gebruik en 

kleurstellingen. In de onderzoeken komen deze adviezen niet naar voren . Er wordt juist geklaagd over weinig sfeer en 

steriele gangen. Er wordt met de adviezen uit de normen niets gedaan in de praktijk. Over de autonomie en de 

zorgverlening geven de normen geen adviezen of eisen. 

3.4.2 Normen en maatstaven 

Het merendeel van de normen en maatstaven van het College Bouw Zorginstellingen zijn "harden eisen", het gaat hier 

dan over minimale breedte en hoogtes waar een instelling aan moet voldoen. Een ander deel van de normen zijn 

"zachte adviezen" deze hebben betrekking op de belevingsaspecten zoals sfeer, welzijn en healing environment. Dit is 

goed te zien in bijlage 111 waar deze normen (eisen en adviezen) overzichtelijk staan vermeld . 

Als we kijken naar de onderzoeken, hebben de geconstateerde problemen veelal te maken met de "zachte adviezen" 

die het College Bouw Zorginstellingen doet. De verpleeghuizen voldoen allemaal wel aan de minimale "harde eisen" 

maar als het gaat om de "zachte adviezen", zoals sfeer verlichting en aparte zithoekjes creëren, zien we dat veel 

verpleeghuizen hiermee niets of weinig doen. Daarnaast wordt er in de normen en maatstaven niets geschreven over 

autonomie voor de bewoners en hoe de zorg verleend moet worden. 

3.4.3 Interviews 

Uit de interviews blijkt dat de privacy erg afhangt van de ouderdom van het gebouw. Tegenwoordig wordt er bij 

nieuwbouw bijna alleen maar 1 persoonskamer gebouwd. De 1 persoonkamers zorgen voor meer privacy maar kan ook 

leiden tot vereenzaming . Dit zal zeker het geval zijn bij bewoners die weinig visite ontvangt. Dit kan leiden tot het verlies 

van iemands eigen identiteit. Er zijn bewoners die liever op een 2 persoonskamer verblijven . In de meesten gevallen 

kunnen bewoners hun eigen meubels mee nemen, hierbij is het wel noodzakelijk dat je maximen instelt anders wordt er 

teveel meubels neergezet waardoor de verzorging niet goed geboden kan worden. 

42 J Pag in a 



Kwaliteit van de zorg 1 2010 

Een te grote kamer is voor veel bewoners ook niet gunstig. Dit zijn ze vaak niet gewend vanuit vroeger, er ontstaan 

meer valincidenten doordat bewoners zich niet vast kunnen houden aan allerlei meubilair. 

Een verpleeghuis zal een visie moeten uitspreken ze zullen moeten kiezen tussen de kwaliteit van de verleende zorg of 

de kwaliteit van het leven van de bewoners. Het vastgoed is een deel van de gehele deïnstitutionalisatie . Het 

belangrijkst is dat de zorg goed wordt verleend. Hierbij zal het gebouw een primaire functie vervullen om de zorg zo 

goed mogelijk te kunnen faciliteren. 

3.5 Verificatie van de gehanteerde onderzoeken aan de theorie van E. Goffman 

De gehanteerde onderzoeken die zijn geanalyseerd blijken een beeld op te roepen van instituties zoals Goffman 

(Canadese socioloog) heeft beschreven. Volgens Goffman wordt een instituut gekenmerkt door depersonalisatie; 

verwijdering van persoonlijke bezittingen, tekens en symbolen die de individualiteit van de bewoners kenmerkt. Stijfheid 

van routine; vaste tijdschema's voor opstaan, eten en activiteit die niet overeenkomen aan de persoonlijke voorkeur van 

bewoners). Blok behandeling; verwerking van bewoners in groepen zonder privacy of individualiteit en de sociale 

afstand; de afstand die er is tussen de status van het personeel en die van de bewoners. De theorie van Goffman 

bevestigen deels de uitspraken van de interviews met betrekking tot het verlies van de identiteit. 

Buiten het feit dat E. Goffman al in 1958 over institutionele omgevingen schreef die niet goed waren voor de bewoners 

werd er vroeger vaak gedacht dat institutionele leefomgevingen geen invloed had op het welzijn van de bewoners, 

zolang het niveau van de zorg niet in het geding kwam. Deze gedachten werd in 1992 door Ulrich in twijfel genomen 

[Ulrich, 1992]. Later kwam steeds meer het besef dat institutionele leefomgevingen niet goed zijn voor het welzijn en 

welbevinden van bewoners, bewoners, personeel en bezoekers van instituten (verpleeghuizen). Er wordt steeds meer 

gesproken over de inrichting en vormgeving van kamers en gebouwen. 

De functionaliteit en effectiviteit die de vormgeving van de kamers en gebouwen bepaald is daarmee op de achtergrond 

aan het raken [Pfeiffer et al. , 2009; CBZ, 2008 en Hoekstra, 2007]. 

De vormgeving en inrichting van de fysieke leefomgeving kan bijdragen aan het reduceren van de negatieve effecten 

van het opgenomen zijn in een verpleeginstelling. Al in 1984 blijkt uit een onderzoek van o.a. Corey et al., 1984, dat de 

fysieke leefomgeving van invloed is op het welbevinden en welzijn van een bewoner in een verpleeghuis en ziekenhuis. 

Hierbij krijgen begrippen als "healing environment" en "welbevinden" een plek in de discussie over de wenselijke fysieke 

leefomgeving en wordt er niet alleen gekeken naar de functionaliteit van de ruimte en omgeving [Gesler et al. , 2003; 

Gross et al. , 1998]. Het is belangrijk dat de bewoner in een omgeving leeft die bij hem of haar past. Dit zal leiden tot 

minder stress, terugdringing van negatief of ongewenst gedrag en eventueel tot een versnelling van het 

genezingsproces. Om te weten te komen wat een goede fysieke omgeving is voor de bewoner, is de inbreng en de 

gedachten van de bewoner onontbeerlijk [Hoekstra, 2007]. 

"In zorginstellingen wordt meer en meer aandacht besteed aan het neerzetten van een bepaalde sfeer. Een duidelijk 

voorbeeld hiervan zijn de hedendaagse kleinschalige woonvoorzieningen voor demente ouderen. Daar wordt vaak 

bewust ingezet op niet-institutionele architectuur en een huiselijk interieur. Oftewel, menselijke maat, zachte 

architectuur, inspelen op herinneringen uit het verleden (eigen meubilair en sfeer), ruimten met herkenbare activiteiten 

die mensen aanknopingspunten bieden en uitnodigend werken om in beweging te komen" [CBZ, 2008]. 
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3.5.1 Total institutions van E. Goffman 

Er kan geconcludeerd worden dat er nog veel verpleeghuizen zijn die een institutioneel karakter hebben. Het zijn 

instituten waar alle activiteiten onder 1 dak plaats vindt en deze activiteiten worden doorlopen door de gehele groep en 

vaak in een bepaald tijdschema. Dit alles doet denken aan de Total /nstitutions van Goffman. Erving Goffman beschrijft 

verschillende vormen van totale instituten als volgt: 

Definitie van institutioneel 

"Totale instituten zijn gebouwen waar mensen bezig houden met bepaalde activiteiten, deze activiteit vindt plaats op 

dezelfde plek en onder hetzelfde gezag. De grenzen tussen de leefsferen: wonen, werken, recreatie zijn teniet gedaan. 

De activiteiten worden gedaan in gezelschap van een groot aantal andere, die allen gelijk worden behandeld. Alle fasen 

in het dagelijks activiteiten worden van te voren en van hoger hand georganiseerd en opgelegd" [Goffman, 1958]. 

Totale instituten kunnen grofweg geclassificeerd worden in vijf groepen; 

1. Instituten die zijn opgericht om voor mensen te zorgen zoals verpleeghuizen en verzorgingshuizen. 

2. De tweede groep zijn totale instituten die als doel hebben mensen te verzorgen die ongewild een bedreiging 

vormen voor de maatschappij. De psychiatrische inrichtingen. 

3. De derde groep van totale instituten zijn georganiseerd om de maatschappij te beschermen tegen opzettelijke 

gevaren. Dit zijn de gevangenissen. 

4. Het vierde type instituut is opgericht om een bepaalde taak beter uit te kunnen voeren . Hier moet je denken 

aan legerbarakken, schepen, internaat en koloniale nederzettingen. 

5. De laatste groep totale instituten zijn oorden die ervoor zorgen dat bewoners zich kunnen terug trekken uit de 

wereld , deze voldoen vaak ook als opleiding voor rel igieuzen. Dit zijn de kloosters, abdijen en missiehuizen. 

Om te zorgen dat het welzijn en het welbevinden van bewoners in een verpleeghuis wordt verbeterd zullen 

verpleeghuizen moeten worden gestimuleerd om te deïnstitutionaliseren. Dit kan op drie manieren worden gedaan. Er 

kan voor gekozen worden om de organisatie en het management minder institutioneel te maken, de zorg die wordt 

gegeven minder institutioneel maken en de woon- en leefomgeving minder institutioneel maken [Pfeiffer et al. , 2009; 

Goffman, 1958). Dit onderzoek zal zich in hoofdlijnen richten op de woon- en leefomgeving van verpleeghuis bewoners. 

3.5.2 Gevolgen voor de bewoner volgens E. Goffman 

De gevolgen van totale instituten die volgens Goffman optreden zijn disculturatie en mortificatie. Disculturatie is het 

afleren van sociale vaardigheden en mortificatie is het vernietigen van de eigen persoonlijkheid en identiteit. Dit zal 

vooral gebeuren in extremen gevallen zoals in de concentratie kampen, in een verpleeghuis zal dit in mindere mate 

voorkomen. Bewoners verblijven in een cultuur waar weinig privacy is en waar geen plaats is voor het individu, 

bewoners staan permanent onder toezicht. Als men lang verblijft in deze totalen instituten kunnen er symptomen van 

disculturatie en zelfs mortificatie optreden. Voor meer informatie zie bijlage V [Goffman, 1958]. 

Mensen die een verpleeghuis binnenkomen hebben vaak een bepaald beeld hoe het leven zich daar afspeelt. Deze 

relateren zij aan het sociale wereld en leven thuis. Het voorgehouden beeld dat men heeft is vaak niet juist, veel 

verpleeghuizen hebben niet veel activiteiten of activiteiten die aansluiten op de behoefte van de bewoners. Hun 

autonomie verschilt met dat van thuis wat zorgt voor een resocialisatieproces (herintegratie in de nieuwe sociale 

omgeving) in negatieve zin. Dit is ook te zien bij nieuwe bewoners van een verpleeghuis, in het begin zijn zij vaak nog 

enthousiast en hebben goede voornemens om hun oude leven door te zetten in het verpleeghuis. Deze goede 

voornemens worden al snel teniet gedaan en bewoners vervallen in het resocialisatieproces van het leven in een 

verpleeghuis [Rademaker, 1978; Goffman, 1958]. 
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De oude identiteit wordt vaak in de loop der jaren minder in een verpleeghuis. De oorzaak hiervan is het gebrek aan 

individualiteit, autonomie en privacy. Bewoners moeten zich gehoorzamen en uniformeren aan het dagritme van 

verleende zorg en dagactiviteiten [Rademaker, 1978; Goffman, 1958). Het College Bouwzorginstellingen heeft in 2004 

samen met het STAGG (Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg) een instrument ontwikkeld dat 

gebruikt kan worden om het bewoners perspectief in te kunnen brengen bij ontwikkeling van bouwplannen. Bij dit 

instrument is het begrip identiteit vormgegeven. Het behoudt van een eigen identiteit is belangrijk maar vaak lastig om 

te behouden in een niet vertrouwde omgeving als een zorginstelling . Het is wel het nastreven waardig als het gaat om 

het welbevinden en genezing. Op grond van een literatuuronderzoek is identiteit gedefinieerd in een zevental factoren; 

veiligheid , autonomie, zelfredzaamheid, sociaal contact, territorium oriëntatie en privacy. Deze zevental factoren dragen 

bij aan een verbetering van de eigen identiteit [College Bouw Zorginstellingen, 2005). Opvallend is dat een aantal van 

deze factoren ook als probleemgebied naar voren komen in de geanalyseerde onderzoeken en in de afgenomen 

interviews (veiligheid , autonomie, sociaal contact, territorium en privacy). Hieruit kan men concluderen dat het aspect 

identiteit belangrijk is als men spreekt over het bouwen of verbouwen van een zorginstelling . 

Factoren die het eigen identiteit bepalen 

Bron: College Bouw Zorginstellingen, 2004 

3.6 Conclusie 

Er is veel verschil tussen de verpleeghuizen in Nederland. Er zijn verpleeghuizen waar de zorg , privacy en autonomie 

goed is geregeld, het overgrote deel van de bewoners voelt zich veilig , leeft in een fijne huiselijke omgeving en is 

redelijk tevreden over de zorg. Daarnaast zijn er ook verpleeghuizen waar bewoners nog steeds klagen over de sfeer 

op de afdeling , hun privacy en hun autonomie. Dit is terug te lezen in de geanalyseerde onderzoeken (bijlage IV). De 

onderwerpen waar nog veel mis gaat zijn : privacy, territorium, veiligheid , sociaal contact en autonomie. Deze thema's 

komen ook terug in het verlies van iemands eigen identiteit, zoals dat beschreven in door Goffman en door het College 

Bouw Zorginstellingen samen met het STAGG. Het College Bouw en het STAGG voegen nog een tweetal factoren aan 

als definitie van eigen identiteit; zelfredzaamheid en oriëntatie. Deze factoren zijn niet naar voren gekomen als 

probleemgebieden in een verpleeghuis. 

Veel verpleeghuizen hebben nog kenmerken van instituties, weinig privacy, vaste tijdschema's, lange gangen, kalen 

kamers, grote zalen waar met z'n alle gegeten wordt. Deze kenmerken zorgen ervoor dat bewoners van deze 

verpleeghuizen zich niet thuis voelen. Goffman geeft in zijn theorie aan dat deze instituten slecht zijn voor de eigen 

identiteit en sociale vaardigheiden. Deze kunnen in extremen gevallen geheel verdwijnen . Er kan mortificatie en 

disculturatie optreden bij de bewoners. Het is daarom van belang dat deze institutionele leefomgevingen worden 

veranderd in een huiselijke en gezellige levenssfeer zodat het welzijn en welbevinden van verpleeghuisbewoners 

verbeterd. Het is nodig om de institutionele verpleeghuizen te deïnstitutionaliseren. 
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Kwaliteit van de zorg 1 2010 

In de onderstaande tabel 11 is een overzicht te zien van geconstateerde problemen omtrent het wonen en omtrent de 

zorgverlening. Deze problemen zijn daarna ingedeeld of het te maken heeft met het gebouw of met de regels en/of 

organisatie. Dit is handig omdat er gelijk een overzicht ontstaat van de problemen die gerelateerd zijn aan het vastgoed. 

Wat kan er met het vastgoed gedaan worden om deze problemen op te lossen? 

Geanalyseerde problemen 

--- - ~:z1r:..-..,,, - - -
ui:;r::.11rt1 ■ u,., 11e1at r .... ,., .....,-y..,;ltr:.1 .. - --

Te weinig privacy 1.1Jor de bewoners , er zijn nog teveel Er zijn ook bewoners die graag op een meerpersoons willen 
meerpersoonskamers verblijven, het gaat hier vaak om psychogeriatrische bewoners 

Te weinig sociale interactie met mensen buiten de instelling Bewoners kunnen niet hun eigen kamergenoot kiezen 

Er zijn te weinig zitjes en hoekjes waar bewoners afzonderlijk kunnen 
zitten of met familie 

Er zijn te weinig ruimten waar mensen onderling op een informele 
manier met elkaar in contact kunnen komen 

Er is geen systeem in huis dat bewoners aan de buitenkant van de 
kamer kenbaar kunnen maken dat hij even niet gestoord wil worden 

Terugtrekken in een verpleeghuis is praktische onmogelijk 

rvlen heeft geen eigen 1.1Jordeur met deurbel , terwijl daar wel behoefte 
aan is 

Bewoners hebben geen eigen territorium 

De afdelingen en gebouwen zien er vaak niet sfeeMI en huiselijk uit Er zijn weinig herken baren spullen van vroeger aanwezig 

Verpleeggebouwen hebben vaak lange steriele gangen wat niet Bewoners voelen zich eenzaam, met name als zij geen 
bijdraagt aan het welzijn van de bewoners . aansluiting vinden bij medebewoners 

De buitenruimte van het verpleeghuis is vaak niet optimaal ingericht 
waardoor het niet bijdraagt aan de levenssfeer van de bewoners . Er 
zijn geen leuke plekken rond het huis , zoals een tuin met zitplekken . 

De huiskamer heeft geen huiselijke sfeer 

De slaapkamer heeft geen huiselijke sfeer 

Veel materialen die gebruikt zijn 1.1Jor de inrichting van het gebouw 
hebben een koude en steriele uitstraling 

Familie komt minder vaak op bezoek als gehoopt 

Bewoners 1.1Jelen zich niet prettig en gelukkig in een verpleeghuis 

Soms ruikt het naar urine en ontlasting op de gang of de huiskamer 

Bewoners 1.1Jelen zich niet altijd veilig , het ge1.1Jel bestaat dat iedereen Er moet meer aandacht besteed worden aan de veiligheid van 
zomaar binnen kan lopen de bewoners 
Bewoners zijn bang 1.1Jor brand, ze weten niet hoe ze moeten Bewoners zijn bang 1.1Jor brand , ze weten niet hoe ze moeten 
wegkomen bij brand wegkomen bij brand 

Vooral bewoners die een nieuwe heup hebben zijn bang om te vallen 

Bewoners 1.1Jelen zich soms niet veilig omdat ze geen personeel zien 
die op hen let 

Er worden vaak stoelen gebruikt die niet herkenbaar zijn en die 
niet comfortabel zitten 

Het is niet altijd mogelijk om eigen meubels mee te nemen en 
neer te zetten in de huiskamer of eigen kamer 

Bewoners willen meer inspraak in de verleende zorg 

Bewoners 1.1Jelen zich niet thuis in een verpleeghuis en ervaart 
dat het 1.1Joral om efficiëntie en de verzorging gaat 

Bewoners kunnen niet kiezen tussen een 1 of 2-
persoonskamer 

Bewoners hebben weinig zeggenschap over de verleende zorg 

Bewoners kunnen niet hun kamergenoot niet kiezen 
Bewoners kunnen niet uitslapen , hebben geen invloed op het 
ritme van de dag 
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4 De deïnstitutionalisering van verpleeghuizen van verpleeghuizen 

In dit hoofdstuk zal de definitie van deïnstitutionalisatie worden beschreven. Door deze methodiek goed in kaart te 

brengen kunnen de vastgestelde problemen uit het vorige hoofdstuk worden opgelost. De verschillende problemen in 

verpleeghuizen zijn op een rij gezet waarna voor deze vastgestelde problemen oplossingen worden aangedragen. Deze 

oplossingen komen uit verschillende theorieën en denkwijzen. Er zullen oplossingen worden aangedragen die zijn 

ontstaan door het normalisatie denken hetgeen bij gehandicapten en psychiatrische instelling veel wordt gehanteerd. 

Daarnaast zal de healing environment worden belicht en factoren die het welzijn bij verpleeghuisbewoners verhoogt. 

4.1 Wat is deïnstitutionaliseren 

Om verpleeghuizen te kunnen deïnstitutionaliseren is het van belang om het woord deïnstitutionalisatie te definiëren. 

Wat wordt er verstaan onder deïnstitutionalisatie? Wat is er te vinden in de geschreven literatuur? 

Er is geen Nederlandse wetenschappelijke literatuur beschikbaar, die over deïnstitutionaliseren van verpleeghuizen 

danwel andere instellingen gaat. Het merendeel van de wetenschappelijke literatuur dat over deïnstitutionaliseren gaat 

is geschreven in het Engels. Hierin wordt deïnstitutionaliseren beschreven in de context van psychiatrische instellingen. 

Over deïnstitutionalisatie van verpleeghuizen is geen literatuur gevonden. Deïnstitutionaliseren kan in een drietal 

elementen verdeeld worden. 

• De eerste definitie verwijst naar het verwijderen van institutionele processen van (psychiatrische) instellingen 

die kunnen leiden tot afhankelijkheid , hopeloosheid en ander onaangepast gedrag . De bewoner moet meer 

de eigen regie in handen krijgen . Om zo de gevolgen die Goffman beschreef in zijn boek (afleren van sociale 

vaardigheden en het teniet doen van de eigen persoonlijkheid) in te perken. [Ravelli , 2006; Milligan, 1996; 

Scheper-Hughes en Lovell, 1986). 

• De tweede definitie richt zich op het kleiner maken of geheel sluiten van grote instituties, het verminderen van 

het aantal bedden van (geestelijke) instellingen en het openen van kleine instellingen (kleinschaligwonen) , 

'from institutional care to community-based care ' [Pfeiffer et al. , 2009; Ravelli , 2006; Joseph and Kearns, 

1996; Scheper-Hughes en Lovell , 1986). Dit kan worden bereikt door het ontslaan van bewoners uit de 

instelling, een verkorting van de verblijfsduur, het verminderen van de opnames en overname uit andere 

instellingen zoals ziekenhuizen. Dit wil niet zeggen dat wanneer een instelling verkleind is dat het minder 

institutioneel is. De grootte kan een indicator zijn ; hoe groter de instelling hoe minder kans op 

geïndividualiseerde diensten. Alsmede is er een kleinere kans op participatie en integratie in de 

gemeenschap van de instelling [Pfeiffer et al., 2009). Ravelli defineerd deïnstitutionalisatie als; "the transfer of 

mentally il/ people from state hospitals to the community, their diversion from hospita/ admission and the 

development of alternative community services". Ofwel de bewoners meer te integreren in de maatschappij of 

de maatschappij te brengen naar het verpleeghuis [Ravelli , 2006). 

• Naast het verkleinen van de instelling is deïnstitutionalisatie ook het verbeteren dan wel renoveren van het 

gebouw. Op een manier dat het gebouw er weer sfeervol en als nieuw uitziet. Het verbeteren van de toiletten, 

douches en het aanschaffen van nieuw beddengoed worden als voorbeelden genoemd [Scheper-Hughes en 

Lovell , 1986). 
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Dit rapport zal een eigen definitie toekennen voor deïnstitutionalisatie. De drie aspecten waar deïnstitutionaliseren 

volgens de literatuur over gaat (verkleinen van instellingen, het verwijderen van institutionele processen in zorg en 

verpleeghuisbewoners terug brengen in de maatschappij) is niet volledig en juist voor dit rapport. Zoals Pfeiffer al 

beweerde is de grootte van een instelling alleen maar een indicator voor het eventueel institutioneel zijn . Kleinere 

instellingen kunnen alsnog een institutioneel karakter hebben. 

Het alleen maar verkleinen van de instelling is niet het volledige proces van deïnstitutionalisatie, het kan het proces wel 

vergemakkelijken. Het terugbrengen van verpleeghuisbewoners naar de maatschappij door meerdere functies te 

vervullen in of bij een verpleeghuis is wel een deïnstitutionalisatie- proces, dat de interactie van bewoners en de 

maatschappij kan vergroten . Hierbij heeft de aanwezigheid van een niet geïntegreerde functie geen meerwaarde voor 

de verpleeghuisbewoners. De functies moeten minstens elkaar ontmoeten door bijvoorbeeld een gezamenlijke ingang 

of ruimte waar de activiteiten elkaar ontmoeten. Er zal organisatorisch ook geregeld moeten worden dat er activiteiten 

met elkaar worden verenigd . Zo kun je de kinderen van een kinderdagverblijf toegang geven tot het verpleeghuis dat 

bijvoorbeeld een etage hoger ligt. De definitie van deïnstitutionaliseren is als volgt gedefinieerd: 

Definitie van deïnstitutionalisatie 

Een fysieke leefomgeving in een verpleeginstelling creëren, waarbij de gebruiker zijn of haar eigen identiteit behoudt 

door een veilig en fijn gevoel te realiseren waarbij de gebruiker een eigen territorium heeft en er privé- ruimten aanwezig 

zijn. De verruiming van functies in en om een verpleeghuis zal de sociale interactie bevorderen (integreren in de 

maatschappij). De gebruiker heeft voldoende zelfregie over de verleende zorg en hoe deze zorg gegeven wordt. Dit 

alles wordt gerealiseerd in een huiselijke sfeer, waarbij leefsferen (wonen, zorg, recreëren) nog zoveel mogelijk 

aanwezig zijn. 

De fysieke leefomgeving is erg belangrijk voor verpleeghuisbewoners omdat verpleeghuisbewoners daarin de meeste 

tijd doorbrengen. Een omgeving waar een mens zich veilig voelt is belangrijk voor het welzijn. Dit kan bewerkstelligd 

worden door een huiselijke sfeer, genoeg keuzevrijheid en een dagritme dat het leven buiten een instelling nabootst. Dit 

kan verder versterkt worden door andere functies aan of bij het verpleeghuis toe te voegen. Je kunt hier denken aan 

winkels en een kinderopvang. Hierdoor ontstaat er interactie tussen de bewoners , kinderen en ouders. Een huiselijke 

sfeer kan gerealiseerd worden door middel van de inrichting, floorplan , zonlicht en het materiaal keuze. Het gebouw 

moet al deze functies en activiteiten kunnen ondersteunen. Naast het deïnstitutionaliseren van een verpleeghuis is het 

belangrijk om de factoren te achterhalen die van belang zijn voor het welzijn van de verpleeghuisbewoner. Als een 

verpleeghuis minder institutioneel is wil dit nog niet meteen zeggen dat het welzijn van een bewoner wordt bevorderd. 

De deïnstitutionalisatie zal daar een deel aan bijdragen. 
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4.2 Fysieke leefomgeving en gebouw zijn onderdeel van het deïnstitutionalisatie- proces 

Als eerste moet er gezegd worden dat het verbeteren van de fysieke leefomgeving en het verpleeggebouw slechts een 

gedeeltelijke bijdrage levert aan de deïnstitutionalisatie van de institutionele woon- en leefomgeving waar het welzijn 

van een bewoner in het geding is. Het gebouw zal een primaire functie hebben om de deïnstitutionalisatie te faciliteren. 

Het gebouw en daarbij samenhangende fysieke leefomgeving zijn een onderdeel van het gehele 

deïnstitutionalisatieproces. Ook andere zaken spelen in het deïnstitutionalisatieproces een rol. Hier moet gedacht 

worden aan de organisatie met hun visie en beleid op de verleende zorg. In een studie van Falk et al., 2009, blijkt dat 

bewoners van een verpleeghuis minder gevoelig zijn voor verandering van de fysieke leefomgeving dan altijd werd 

aangenomen door Devlin and Arneill , 2003; Teresi et al., 2000; Day et al., 2000. Het laat ook zien dat het ontwerp met 

daarbij de toegevoegde ondersteuningen in de fysieke leefomgeving minder invloed heeft op de ervaringen van de 

bewoners op het gebied van mobiliteit, sociale interactie met anderen, zelf gerapporteerde welzijn , zorg en klimaat, dan 

altijd werd gedacht. 

De fysieke leefomgeving en het gebouw zijn onderdelen van het verbeteren van de institutionele leefomgeving en het 

welzijn van de bewoners van een verpleeghuis, en niet de enige gehele oplossing. [Falk et al., 2009). 

In hoofdstuk drie is een overzicht te zien van de geconstateerde problemen. De problemen zijn ingedeeld in een vijftal 

thema's. De problemen die gerelateerd zijn aan fysieke vastgoedkenmerken zullen verder uitgewerkt worden in een 

handleiding. De problemen die zijn geconstateerd met autonomie zal niet worden uitgewerkt omdat aan de 

geconstateerde problemen geen vastgoed kenmerken gekoppeld kan worden . De aanbeveling is dat deze problemen 

door een organisatie- of bestuurskundige verder uitgewerkt worden . De vastgoedproblemen hebben een relatie met de 

fysieke leefomgeving. 

Deze fysieke leefomgeving en het gebouw moeten de bewoners van een verpleeghuis ondersteunen in het verlies van 

hun functies of het vervullen van hun behoefte. Hier moet gedacht worden aan privacy, veiligheid en het kunnen 

realiseren van een huiselijke sfeer. Dit moet zo worden aangepast dat het voldoet aan de behoeften van de gebruiker 

[Cutler, 2000] . 

Factoren die van belang zijn voor het deïnstitutionalisatie- proces 
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4.3 Maatregelingen ter deïnstitutionalisatie 

In onderstaande paragraaf zal er door middel van verschillende invalshoeken gekeken worden naar de 

probleemgebieden; privacy, huiselijkheid, veiligheid, autonomie en zorgverlening , zie tabel 11. Door op verschillende 

brillen naar de problemen te kijken kunnen meerderen oplossingen voorgedragen worden. 

De probleemgebieden zullen op de volgende manieren worden benaderd; 

1. Healing Environment 

2. Normalisatie 

3. Factoren van welzijn 

4.3.1 Healing environment 

In de literatuur wordt healing environment beschreven als een omgeving die het genezingsproces stimuleert door een 

versterking van innerlijke krachten van een individu (Jonas et al. , 2003). Het College Bouw Zorginstellingen beschrijft 

het als de mogelijk helende werking van de fysieke omgeving [CBZ, 2006). 

De woorden welbevinden en healing environment hebben veel met elkaar te maken. Het welbevinden zal een grote 

overlap hebben met de healing environment, hetgeen een erg actueel onderwerp is. De fysieke omgeving bevat prikkels 

die effect hebben op het welbevinden en gezondheid van de gebruiker. In dit onderzoek zal er gezocht worden naar de 

(fysieke) factoren die de healing environment beïnvloeden om zo de geconstateerde vastgoedproblemen op te lossen of 

te verminderen . 

Dijkstra, 2009 spreekt van drie dimensies van omgevingspsychologie die effect hebben op hel welbevinden en het 

welzijn van mensen; architecturale eigenschappen (grootte van ruimten, lay-out ruimten etc.). Omringende 

eigenschappen (licht, geuren, muziek). En als laatste binnenshuiselijke ontwerpeigenschappen (kunst, planten etc.) 

[Dijkstra, 2009). 

Er is veel wetenschappelijke literatuur die het effect beschrijven van de fysieke omgeving op het welbevinden en de 

gezondheid van bewoners /patiënten . De fysieke omgevingselementen waar bijna alle onderzoeken over schrijven zijn ; 

Ordening van healing environment factoren 

Gebouwkenmerken Effecten van gebouwkenmerken Inrichting gebouw 

Kleurgebruik Luchtkwaliteit Binnenplanten 

Inrichting en materiaal gebruik Geluid en lawaai (binnen)Tuinen 

Oriëntatie Uitzicht en natuur Sfeerverlichting 

Verlichting Privacy en sociale interactie 

Lichtinval 
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Gebouwkenmerken 

Kleurgebruik 

Er is verschillend onderzoek gedaan naar het effect van kleur op de mens. Een onderzoek door Dijkstra toont aan dat 

kleuren effect hebben op de mate van onrust bij de gebruikers van de ruimte. Warme kleuren zoals rode en gele werken 

stimulerender. Kleuren als blauw en groen hebben een koele uitstraling en werken minder stimulerend op 

verpleeghuisbewoners. 

Dit wordt deels ondersteund door een onderzoek van Knez, 2001 . Hierin komt naar voren dat er geen direct positief dan 

wel negatief effect wordt gemeten op de stemming door kleurgebruik in de vorm van warme en koude kleuren . De 

kamers die waren geschilderd in warme kleuren bleken echter wel betere prestaties te genereren door proefpersonen 

dan in de kamer die was geschilderd in koude kleuren [Knez, 2001 in Berg, van den, 2005]. 

Een onderzoek in twee verpleeghuizen heeft aangetoond dat verandering in kleurgebruik de onrust bij 

verpleeghuisbewoners deed afnemen. Dit leidde vervolgens weer tot een mindere zorgvraag van de bewoners. De 

populatie was te laag om kwantitatieve conclusies aan dit onderzoek te verbinden(De Haan, 2005]. 

Inrichting en materiaal gebruik 

Dat het interieur effect heeft op het aantal valpartijen is bekend. Welke factoren daarbij doorslaggevend zijn is minder 

bekend, dit is namelijk niet significant aangetoond. De meeste valpartijen komen voor in de kamer van de bewoner, bij 

het sanitair en bij transfers in en uit bed [CBZ, 2008]. Het voorkomen van valpartijen kan mogelijk gemaakt worden door 

het toepassen van stroeve vloeren in de natte cel en beugels ophangen. Het gebruik van bedhekken reduceert het 

aantal valincidenten niet, er is zelfs aangetoond dat het aantal valincidenten toeneemt [CBZ, 2008; Ulrich, 2004]. Het 

gebruik van vloerbedekking zorgt niet alleen voor een huiselijkere sfeer maar verbeterd ook het gevoel van veiligheid bij 

ouderen [Devlin, 2003] . Glanzende oppervlak daarentegen wekken verwarring bij verpleeghuisbewoners. Met name bij 

dementerende bewoners, kies daarom alleen voor matte afgewerkte materialen [Brawley, 1997]. 

Gebruik geluidsabsorberende materialen (akoestisch plafond, gordijnen, meubilair, wandafwerking). Gebruik liever 

vloerbedekking, dit zorgt voor minder geluidsoverlast en verminderd de valpartijen door betere oriëntatie. Voor de 

oriëntatie van visueel gehandicapten kunnen vloerbedekkingen met verschillende tastkwaliteiten worden gebruikt. Uit 

onderzoek blijkt ook dat bezoek (familie en vrienden) langer blijft als er vloerbedekking in de kamer van de bewoner 

aanwezig is . Dit geeft een prettiger gevoel dan bijvoorbeeld vinyl [CBZ, 2008]. 

Oriëntatie 

Ruimtelijke oriëntatie is het kunnen vaststellen en begrijpen waar je bent in een gebouw. Het oriënteren in een 

zorginstelling is vaak lastig omdat alles op elkaar lijkt en het gebouw groot is. Voor mensen met een slecht 

kortetermijngeheugen zullen deze problemen nog groter zijn. Het niet kunnen oriënteren kan leiden tot stress. Het is 

daarom noodzakelijk dat er in het gebouw gebruik gemaakt wordt van een integraal systeem van eenvoudige, heldere 

en consistente bewegwijzeringen, aangevuld met tekst [Carr, 2007; Ulrich et al., 2004] . 

Het onderzoek van Carr in 2007 wijst op het belang van oriëntatiehulpen in verpleeghuizen . Hierbij kan men deuren 

naar het toilet in een opvallende kleur schilderen. Het is mogelijk om elke groep of afdeling een bepaalde 'huisstijl' mee 

te geven en het markeren met symbolen of landmarks van belangrijke ruimten is ook een middel. Het is ook belangrijk 

om de deuren naar de buitenruimte opvallend te markeren, dit bevordert het gevoel van autonomie en veiligheid (Carr, 

2007]. 
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Verlichting 

Door verlichting is men in staat activiteiten te ondernemen. Naast dit basiselement hebben meerdere studies bewezen 

dat licht effect heeft op het welbevinden en (geestelijke) gezondheid. Bij depressiepatiënten in een ziekenhuis is zelfs 

een verkorting van de ligduur gevonden van 3,67 dagen [Devlin & Arneill, 2003). 

Licht beïnvloedt het functioneren van de gezondheid ; 

• Het verbetert het uitvoeren van taken . Dit is vooral belangrijk bij het personeel. Er is aangetoond dat er 

significant minder fouten worden gemaakt bij een minimaal lichtniveau van 1.500 lux. 

• Licht beïnvloedt stemmingen en tevredenheid [Heerwagen, 2008). 

De basisverlichting dient voldoende sterk, diffuus, bij voorkeur indirect en in alle verkeers- en gebruiksruimten 

gelijkmatig te zijn . Er moet ook gedacht worden aan de overgang van binnen naar buiten , een goed verlicht 

entreeportaal is handig. Daarnaast dient voldoende 'taakverlichting' te worden gerealiseerd, bijvoorbeeld op werkbladen 

en eettafels. Sfeerverlichting in huiskamers bij zitjes en aparte hoekjes. Is ook van belang voor de huiselijkheid. Plaats 

waar mogelijk dimmers [Brawley, 1997). 

Effecten van gebouwkenmerken 

Luchtkwaliteit (temperatuur, ventilatie en geur) 
De temperatuur is in een verpleeghuis het aangenaamst als deze tussen de 21,5 •c - 22 •c ligt bij een luchtvochtigheid 

van 30-70% [Rashid & Zimring , 2008). Te hoge of te lage temperaturen kunnen leiden tot klachten bij zowel het 

personeel als bewoners. Er is aangetoond dat temperaturen boven de 23 •c zorgen voor negatieve effecten zoals 

crowding en agressie tegen anderen. Het zelf kunnen regelen van de luchtkwaliteit op de kamer vergroot het gevoel van 

autonomie en zelfregie [CBZ, 2008) . 

Een slechte luchtkwaliteit kan leiden tot stress. Als de luchtkwaliteit een ventilatiegraad heeft lager dan 10 liter/seconde 

per persoon, kan dit al leiden tot gezondheidsklachten [Rashid & Zimring , 2008). Een goede en frisse lucht vermindert 

ook het aantal infecties in instellingen [Ulrich, 2004) . In verpleeghuizen is veelal mechanische ventilatie aanwezig; 

aanbevolen wordt hoogwaardige filters te gebruiken. Bovendien is de mogelijkheid van natuurlijke ventilatie en de 

controle daarover door de gebruiker zelf belangrijk [Devlin 2003; CBZ 2006). Het is minder goed om een airconditioner 

te gebruiken, deze hebben een laag ventilatiegehalte omdat de airconditioner lucht uit de binnenomgeving haalt. Beter 

is het om een natuurlijke ventilatie rooster te hebben die uitkomt op de buitenlucht [Berg, van den, 2005) . 

Aangename geuren verminderen onrust en verbeteren het welzijn en de sfeer. Dit kan door aroma-therapie, of door 

geuren te verspreiden in de woon en leefomgeving van bewoners. Onaangename geuren verhogen onrust en angst bij 

bewoners [Devlin & Arneill , 2003). 

Geluid en lawaai 
De World Health Organization gaat uit van een maximaal achtergrondgeluid van 35 DB overdag en 30 DB in de nacht 

[CBZ, 2008). Terwijl omgevingsgeluid als gesprekken tussen medewerkers, piepers, telefoons, karretjes e.d. al snel 70 

tot 75 dB meten. Dit is te vergelijken met een druk restaurant. Geluid dat 's nachts wordt veroorzaakt door 

afdelingsgeluiden of door de kamergenoot kunnen zorgen voor slaapgebrek en verhogen stress, bloeddruk en de 

hartslag. Onnodig geluid dient te worden voorkomen [Devlin & Arneill, 2003). Een studie waarin werd geëxperimenteerd 

met plafondafwerking laat zien dat akoestische plafondafwerking een significant verschil maakte ten aanzien van slaap, 

stress en tevredenheid bij personeel en bewoners. 

Bepaalde soorten muziek kunnen zorgen voor een ontspannende werking . Zo kunnen angsten worden verminderd en 

kan de hartslag en de ademhaling omlaag worden gehaald [Lai et al.,2006). Klassieke muziek blijkt stressreducerend te 

zijn gedurende verblijf en behandeling in ziekenhuizen, met mogelijk een verminderde behoefte aan pijnmedicatie 

[Dijkstra, 2009). Muziek zorgt er tevens voor dat negatieve geluiden van buiten de zorginstelling worden gereduceerd 

[Lee et al., 2005). 
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Uitzicht en natuur 
De onderzoeken van Ulrich, Fennis en Devlin & Arneill tonen ook aan dat uitzicht op de natuur een positief effect heeft 

op bewoners van een verpleeghuis. Dit kan zowel echt als kunstmatig zijn . Het onderzoek toont aan dat pijn en stress 

afneemt. Beelden van natuur werken positief. Abstracte, chaotische of vage kunst werkt negatief op het welbevinden. 

Bewoners die bedlegerig zijn is het gezichtsveld anders waardoor bijvoorbeeld beelden van natuur op het plafond 

geprojecteerd kunnen worden [CBZ, (2006). 

Privacy en sociale interactie 
Sociale interactie vermindert eveneens stress en verbetert welbevinden en gezondheid (Ulrich , 2004). Een flexibele 

opstelling van meubilair in kleine groepen, tijdens de maaltijden in verpleeghuizen verbetert het sociaal contact en het 

eetgedrag van bewoners. Het eten in een 'family-style' verbetert de sociale interactie, mits ondersteund door niet

institutionele begeleiding. De aanwezigheid van algemene ruimten zoals huiskamers en lounges, verbetert de sociale 

interactie. Eenbedskamers in verpleeghuizen die meer mogelijkheden bieden voor bezoek, bleken ook betere resultaten 

op te leveren dan twee- en meerbedskamers. De keuzemogelijkheid tussen privé- en gezamenlijke ruimten verbetert 

het welbevinden [Morgan & Stewart; 1999). 

Lichtinval 
Daglicht moet zo diep mogelijk het gebouw indringen, dit mag echter geen verwarring of hinder opleveren. Dit is ook 

een aandachtspunt bij lichtkoepels en ramen ; het licht dient diffuus binnen te komen . Schaduwen wekken verwarring . 

Licht beïnvloedt het functioneren van de gezondheid ; 

• Met name door het daglicht wordt iemands biologische klok in werking gesteld. Dit zorgt er weer voor dat er 

lichamelijke processen worden aangestuurd , zoals lichaamstemperatuur en je slaap en waakritme. 

• Daglicht zorgt voor fysiologische processen zoals het aanmaken van vitamine D [CBZ, 2008). 

Inrichting van gebouw 

Tuinen 

Steeds meer instellingen leggen tuinen nabij de instelling aan of zelfs in het gebouw, deze tuinen zorgen voor een 

therapeutische en helende werking . Echter worden deze suggesties niet wetenschappelijk onderbouwd. Dat het effect 

heeft op het welbevinden is wel aangetoond (Berg, van den, 2005). 

Binnenplanten 

Planten en bloemen worden in ziekenhuizen en verpleeghuizen voornamelijk gezien als reservoirs waar bacteriën zich 

in ontwikkelen en hierdoor ziekten kunnen veroorzaken . Daarom zijn veel wetenschappelijke onderzoeken gericht op 

gezondheidsrisico's in plaats van de voordelen voor de gezondheid. Tot op heden is niet aangetoond dat bloemen of 

planten zorgen voor ziekenhuisinfecties [Berg , van den, 2005). 

Planten blijven ongetwijfeld belangrijke elementen voor de decoratie in de zorginstellingen, met name in wachtkamers 

en andere openbare ruimten . Er zijn onderzoeken die aantonen dat planten en bloemen zorgen voor een betere 

luchtkwaliteit en het zorgt ervoor dat het welzijn van bewoners wordt vergroot. Er is nog meer onderzoek nodig vooral 

doordat sommige onderzoeken concluderen dat bepaalde planten zorgen voor een verminderd concentratieniveau 

(Berg , van den, 2005). 
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4.3.2 Normalisatie 

Normalisatie is een van de mogelijkheden om instituten te deïnstitutionaliseren. De oorsprong van het 

normalisatiedenken ligt bij de verstandelijk gehandicaptenzorg in de Scandinavische landen. Het is erop gericht dat de 

bewoners integreren in de sociale omgeving en gemeenschap (Noordegraaf, 2000; Clapham & Franklin , 1994]. 

Normalisatie is proberen om mensen met een handicap op een zo normale manier te laten leven [Heijs, 2009]. Na de 

Tweede Wereldoorlog werd de zorgverlening zo opgebouwd dat geestelijke gehandicapten een zo normaal mogelijk 

leven konden leiden. In een normale woonomgeving tussen alle "anderen" [Noordegraaf, 2000]. Het 

normalisatieprincipe bestaat uit het stimuleren van een normaal ritme van dag, week en jaar. Het respecteren van 

keuzen en wensen van bewoners, het opheffen van gescheiden opvoedings- en leefsituaties van mannen en vrouwen. 

Het hanteren van gelijke standaarden voor fysieke en sociale voorzieningen voor gehandicapte en niet-gehandicapte 

burgers [Noordegraaf, 2000]. 

Verplaatsen naar kleinschalige woonvormen 

Het verplaatsen naar kleinschalige woonvormen werd geprobeerd door te voorkomen dat gehandicapten nog meer in 

grote instituten opgenomen werden met onpersoonlijke routines. Maar ze opnemen in kleinere huizen die gesitueerd 

zijn in de gemeenschap, zodat er een grotere integratie mogelijkheid ontstaat [Heijs , 2009] . Er zou meer geleerd kunnen 

worden en nieuwe zorgprogramma's zouden beter geïmplementeerd kunnen worden. Daarnaast zouden kleinere 

gebouwen zorgen voor een betere bejegening van werknemers tegen de bewoners , meer personificatie [Heijs, 2009]. 

Huiselijke omgevingskenmerken 

Naast het verplaatsen van instituten naar kleinschalige woonvormen is normalisatie ook het effect van de 

omgevingskenmerken. Over het algemeen hebben we het dan over huiselijke kenmerken . Je moet hier denken aan 

onderwerpen als de lay-out van het gebouw, persoonlijk meubilair, de hoeveelheid beschikbare ruimten , privacy en 

territorium, de aard van de inrichting, de opstelling van stoelen , de decoratie, verlichting en akoestiek [Heijs, 2009]. 

De lay-out van een gebouw heeft een grote invloed op het gedrag van de bewoners. De lay-out beïnvloedt de locatie 

waar mensen verblijven binnen de instelling. Het kan er ook voor zorgen dat bewoners meer tijd doorbrengen op een 

bepaalde plek. Je kunt hierdoor de (sociale) interactie met elkaar, bewoner- bewoner of bewoner - verpleegkundige, 

beïnvloeden. De voorkeur gaat uit naar een ontwerp dat de mogelijkheid biedt om persoonlijke controle uit te kunnen 

voeren op sociale interactie. Je kunt dit realiseren door semi-private gebieden te ontwerpen. Je kunt hier denken aan 

afzonderlijke zitjes, en het realiseren van eenpersoons slaapkamers. Het tweede huiselijke kenmerk is het toepassen 

van huiselijk en persoonlijk meubilair en het plaatsen van planten. Dit verhoogt het welzijn van een bewoner. 

Het derde omgevingskenmerk is de hoeveelheid beschikbare ruimte. Als er meer ruimte beschikbaar is zorgt dit voor 

minder defensief gedrag. Tegelijkertijd zorgt dit voor meer mobiliteit en bevordert dit de sociale interactie. De extra 

ruimten zorgt er ook voor dat bewoners een eigen territorium kunnen creëren met hun eigen meubels [Heijs, 2009]. 

Normalisatie is niet, zoals vaak wordt verondersteld door huisvestingsonderzoekers , het invullen van restruimten van de 

instelling met ruimte voor het ontvangen van familie, dit is een verkeerde associatie. Deze ruimte moet gebruikt worden 

voor het faciliteren van verenigingen om zo bewoners te kunnen integreren in de gemeenschap [Allen, 1997). 

Het normalisatieproces om verpleeghuizen te integreren in de gemeenschap wordt ook bereikt door voorlichting en het 

onderhouden van de publieke relaties met de verschillende partijen . Zoals het samenwerken met lokale verenigingen en 

door de werving en contacten met vrijwilligers [Steiner, 1998). 

Het normalisatieproces werd in de jaren zestig vooral in de Scandinavische landen tot uitvoering gebracht, daarna in 

Engeland en de Verenigde Staten. In Nederland bleven groten instituten bestaan en groeiden zelfs. In de intramurale 

gehandicaptenzorg had het normalisatieprincipe grote invloed op het dagelijks leven van de bewoners . Dat ging steeds 

meer op het 'gewone' leven lijken, maar tot een radicale herstructurering van de voorzieningen leidde het niet 

[Noordegraaf, 2000] . 
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4.3.3 Factoren van welzijn 

In navolging op de healing environment en de normalisatie zal er nader op het welzijn in worden gegaan van een 

verpleeghuisbewoner. In het onderzoek van Bergland en Kirkevold uitgevoerd in 2005 is onderzocht wat het welzijn van 

bewoners van verpleeghuizen in Noorwegen verhoogt. Het resultaat was dat het aspect hoe bewoners zelf tegenover 

het wonen in een verpleeghuis stonden (attitude) het voornaamste was. Dit kwam uit als de kern van het welbevinden in 

een verpleeghuis . Een bewoner die geen positieve houding wilde aannemen tegenover het wonen in een verpleeghuis 

was bij voorbaad gedoemd om zich daar nooit fijn te voelen . Daarna was het belangrijkste dat de kwaliteit van de zorg 

en verzorgers goed was. Vervolgens kwamen aspecten zoals de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, positieve relatie 

met andere bewoners, relatie met familie , het meedoen met activiteiten en gelegenheid om buiten de instelling te 

komen , van belang voor het welzijn van een bewoner [Bergland en Kirkevold , 2005]. 

De fysieke leefomgevingsaspecten kunnen op directe en op ind irecte wijze plaatsvinden. Directe kenmerken zijn 

aspecten zoals hygiëne en veiligheid . Het merendeel van de aspecten die van invloed zijn op het welbevinden zijn 

indirecte aspecten die verlopen via allerlei psychologische processen. Een voorbeeld van een indirect aspect is de 

relatie met andere bewoners. De fysieke leefomgeving is niet direct van invloed maar kan wel van indirecte invloed zijn . 

Zo kan bijvoorbeeld het ontwerp van de looproute tot gevolg hebben dat bewoners elkaar meer ontmoeten en zo een 

betere band met elkaar opbouwen. Het vastgoed zal op een indirecte manier een bijdrage leveren aan het welzijn van 

een verpleeghuisbewoner [CBZ, 2008]. 

Factoren die het welzijn van de bewoner beïnvloeden 

Relatie met 
famil ieleden 

Kwaliteit van de zorg ... 

.. en zorgverleners 

Gelegenheden om 
buiten de instelling te komen 

Bron: Aangepast. Bergland en Kirkevold, 2005 
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Attitude van bewoner en de fysieke leefomgeving 

Het is van belang dat bewoners een goede attitude (houding) aannemen. Een positieve houding tegenover het wonen in 

een verpleeghuis. Dit is een van de allerbelangrijkste factoren waardoor het welzijn van de bewoners vergroot kan 

worden. Als de bewoner een houding aanneemt waarbij hij of zij steeds zegt dat ze niet in het verpleeghuis thuis hoort 

en dat ze liever thuis wil zijn is het lastig om een bewoner het naar de zin te maken. Daarom is het van belang dat een 

bewoner in een omgeving komt waar hij of zij zich thuis voelt [Bergland en Kirkevold, 2005; Bouwkamp, 1999). 

Relatie (bezoek) met familieleden en de fysieke leefomgeving 

Er zijn verschillende studies gedaan waarin naar voren komt dat bezoeken van familie of vrienden een positieve invloed 

hebben op het welzijn van verpleeghuisbewoners [Litwin , 1998). Bewoners die lijden aan dementie krijgen minder vaak 

visite van familie of vrienden dan bewoners die niet lijden aan dementie. Dit komt doordat het bezoek minder persoonlijk 

is en vaak emotioneler [Port et al. , 2001). 

Grotere frequentie van bezoek is zeer sterk geassocieerd met kortere afstanden die bezoekers moeten reizen , nauwe 

verwantschap tussen de bezoeker en bewoner, en de kortere duur van het verblijf in het verpleeghuis [Fukahori, et al., 

2007; Hook, et al., 1982). Een positieve verandering in verpleeghuizen is het omgaan met de bezoekuren. Deze worden 

steeds soepeler gehanteerd wat een voordeel is voor de familie en dus ook voor de verpleeghuisbewoner [Whitaker, 

2004). 

Relatie met andere bewoners en de fysieke leefomgeving 

Powers, 1996 beschrijft een relatie tussen twee vrouwelijke verpleeghuisbewoners en hun vergroting van het welzijn . 

Sommige studies hebben zelfs aangetoond dat een vriendschappelijke relatie belangrijker is voor het psychologische 

welbevinden dan familie contact [O'Conner, 1995). Als er meer ruimten zijn in het verpleeghuis waar men met elkaar in 

contact kunnen komen, in een informele setting zal de kans toenemen dat er betere relaties of zelfs vriendschappen 

ontstaan. Hierdoor zal het welzijn van een verpleeghuisbewoner toenemen. 

Kwaliteit van de zorg en verzorgers en de fysieke leefomgeving 

Het is van belang dat de zorg op een manier wordt gegeven dat de bewoner het gevoel heeft dat hij of zij op nummer 

één staat. Dat ze genoeg verzorging of verpleging krijgen wanneer zij dat willen. Dit zal de autonomie van 

verpleeghuisbewoners doen toenemen. Waardoor verpleeghuisbewoners zich prettiger gaan voelen in hun 

leefomgeving. Ze zullen minder het gevoel hebben dat zij in een institutionele omgeving wonen. 

Meedoen met activiteiten en de fysieke leefomgeving 

Het is van belang dat bewoners meedoen met activiteiten. Deze activiteiten moeten dan ook regelmatig georganiseerd 

worden door het personeel of een buurtvereniging. Het is dan ook een pré om een aparte ruimte te hebben waar deze 

activiteiten georganiseerd kunnen worden. Anders moeten deze plaatsvinden in de huiskamer wat niet altijd bevorderlijk 

is. 

Gelegenheid om buiten de instelling te komen 

Om het welzijn van de bewoners te bevorderen moet er een mogelijkheid zijn om buiten te komen. Op de begane grond 

kan gedacht worden aan openslaande deuren waar een stoep is bestraat. Op de bovengaande verdiepingen zou een 

groot balkon uitkomst bieden. Daarnaast is het belangrijk om buiten de instelling te komen om andere mensen en 

sociale activiteiten te ondernemen. Er kan ook gekozen worden om juist activiteiten naar binnen te halen. 
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4.4 Aandachtspunten bij deïnstitutionalisatie 

Er moet voldoende aandacht zijn voor de bewoners tijdens het deïnstitutionalisatieproces. Bewoners dienen goed 

voorbereid te zijn op de verandering van hun leefomgeving, zodat het risico op trauma's zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Het is noodzakelijk dat er realistische doelen worden gesteld als het gaat om deïnstitutionalisatie. Zo kan een 

zorginstelling het doel hebben om 50% van hun institutionele verpleeghuizen in hun portefeuille te deïnstitutionaliseren 

in een periode van vijf jaar. Is dat wel realistisch? Zorg ervoor dat er haalbare en realistische doelen worden gezet. Als 

doelen niet realistisch zijn kan dit resulteren in schade voor de gebruikers doordat er onjuiste maatregelen worden 

genomen om toch aan de doelstelling te voldoen [Pfeiffer et al., 2009]. 

Er zal respectvol om gegaan moeten worden met de rechten van de verpleeghuisbewoners en hun familie. Zij moeten 

actief betrokken worden in de ontwikkeling, uitvoering en besluitvorming van het deïnstitutionalisatieproces [Pfeiffer et 

al. , 2009]. 
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5 Handleiding om deïnstitutionalisering te implementeren 

In voorliggend hoofdstuk worden handvatten gegeven voor de deïnstitutionalisatie van de gebouwde omgeving van een 

verpleeghuis. De problemen zullen worden beschreven met de methode van Christopher Alexander, de zogenaamde 

patronentaal. De patronen geven verbanden weer tussen menselijke gedragsaspecten en kenmerken van de gebouwde 

omgeving . De aanbevelingen en suggesties die worden gedaan om te deïnstitutionaliseren zullen verwerkt worden in 

een handleiding . Aan het eind van dit hoofdstuk zal er in worden gegaan op het toepassen en gebruik van de 

handleiding . 

5.1 Patronentaal (A Pattern Language) 

In totaal heeft Christopher Alexander 253 patronen beschreven. Deze heeft hij van groot naar klein beschreven. Hij 

begint met steden (towns) , daarna beschrijft hij gebouwen (buildings) en als laatst de constructie (construction) van een 

gebouw. Hij beschrijft deze zaken steeds gedetailleerder zodat men tot een optimaal ontwerp kan komen . 

De gebouwkenmerken, effecten van gebouwkenmerken en de inrichting van de gebouwde omgeving zullen bijdragen 

aan het succes van de deïnstitutionalisatie. Daarnaast zal de patronentaal van Christopher Alexander ook voor 

aanbevelingen zorgen om verpleeghuizen te deïnstitutionaliseren. Een verpleeghuis dat ervaren wordt als veilig en 

aantrekkelijk en waar bewoners en familie goed de weg kunnen vinden zal succesvoller zijn dan een verpleeghuis dat 

men onaantrekkelijk en onveilig vindt. Met de patronen worden richtlijnen gegeven voor het realiseren van een prettige 

woon- en leefomgeving waarin mensen graag verblijven [Wagenberg & Lukassen, 2004]. 

Een patroon bestaat uit: 

• De titel , deze geeft beknopt aan waar het patroon over gaat. 

• Een stelling , hierin wordt een uitspraak gedaan over een potentieel probleem in de relatie tussen mens en 

kenmerken van de gebouwde omgeving . 

• De toelichting , in de toelichting wordt de stelling verder besproken en verduidelijkt. Hier worden argumenten 

gegeven voor de gegeven stelling en de aanbevelingen. 

• Aanbevelingen voor het ontwerp, deze aanbevelingen beschrijven de kern van de oplossing . De 

aanbevelingen hebben het karakter van richtlijnen , die de ontwerpers nog veel vrijheid laten. 

[Alexander, lshikawa & Silverstein , 1977). 

Eerst zullen er door middel van de opzet van patronen (zoals hierboven), de vastgestelde vastgoedproblemen worden 

beschreven, waarna deze problemen worden opgelost. Als eerst zal er gekeken worden welke patronen van 

Christopher Alexander passen bij problemen van verpleeghuizen . Vervolgens wordt bepaald hoe deze zo optimaal 

mogelijk ontworpen kunnen worden voor haar bewoners en gebruikers. Daarna is er gekeken welke oplossingen uit de 

literatuurstudie van hoofdstuk 4 gebruikt kunnen worden voor het oplossen van een vastgoedprobleem. Dit worden 

aangepaste patronen genoemd. En als laatste zijn er suggesties gedaan. Deze komen vanuit eigen inzicht en interviews 

met experts. In tabel 10 is een overzichtschema te zien van de handleiding. 
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5.2 Gebruik van de handleiding 

De handleiding die achter in bijlage VI is opgenomen zal gebruikt kunnen worden door o.a. vastgoedmanagers in de 

zorg , interieurstylisten en (binnenhuis)-architecten. De handleiding kan op twee manieren gebruikt worden ; voor 

nieuwbouwprojecten en voor bestaande bouw. Als de handleiding wordt gebruikt voor een nieuwbouwproject zal de 

gehele handleiding als checklist fungeren . Als de handleiding wordt gebruikt voor bestaande bouw zal eerst het 

probleem vastgesteld moeten worden, waarna in de handleiding opgezocht kan worden welke aanbevelingen er voor 

deze problemen worden gedaan. (Zie voor meer informatie paragraaf 5.4 t/m 5.6, implementatie) . 

Het is noodzakelijk om in de gaten te houden dat de handleiding aanbevelingen doet in thema's die slecht gaan in 

verpleeghuizen . Er worden in de handleiding geen aanbevelingen gedaan voor thema's die in het algemeen goed gaan 

in verpleeghuizen . In hoofdstuk 4.2 t/m 4.4 staan aanbevelingen voor thema's die meestal goed gaan in verpleeghuizen. 

In de handleiding zijn de thema's verwerkt die in figuur 10 te zien zijn . Deel Agaat over privacy, sociale interactie en het 

hebben van een eigen territorium. Deel B gaat over het thema sfeer en huiselijk. In thema C worden problemen 

behandeld die over de veiligheid gaan in verpleeghuizen . 

Overzichtschema van de handleiding 

Privacy, sociale interactie 
en territorium 

A 1 Teveel meerpersoonskamers 

A2 Weinig sociale interactie met 
mensen van buiten de jnstellinq 

A 3 Onvoldoende zithoekjes 
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5.3 Patronentaal voor de vastgestelde vastgoedproblemen 

In deze paragraaf zullen de vastgestelde vastgoedproblemen door middel van de methode van Christopher Alexander 

als patronen worden beschreven. Als eerst is er geanalyseerd of één van de patronen van Christopher Alexander het 

vastgestelde vastgoedprobleem oplost: Als tweede oplossing zijn er patronen van Christopher Alexander aangepast en 

onderbouwd met literatuurverwijzing. In het derde en laatste geval is er een geheel nieuw patroon geschreven. Dit 

patroon is een suggestie omdat deze uit eigen ervaring en interviews komt. Er geen wetenschappelijke literatuur voor 

deze suggesties gevonden is. 

1. Patronen van Christopher Alexander 

2. Aangepaste patronen met wetenschappelijke onderbouwing 

3. Nieuw patroon, dit is een suggestie 

Er zal een korte schets van het probleem worden beschreven, waarna er een uiteenzetting van de mogelijke 

alternatieven wordt gegeven. De geconstateerde vastgoedproblemen zullen weer geordend worden in privacy, sfeer, 

veiligheid, zorgverlening en autonomie. 

5.3.1 A Privacy, sociale interactie en territorium 

In onderstaande paragraaf zullen de vastgoedproblemen aanbod komen die te maken hebben met de privacy, sociale 

interactie of het territorium van een verpleeghuisbewoner. Eerst zal er een beschrijving worden gegeven van het 

probleem waarna er aanbevelingen worden gedaan om dit probleem op te kunnen lossen. 

Al Teveel meerpersoonskamers 

Probleem 

In verpleeghuizen zijn nog teveel meerpersoonskamers. Dit zorgt ervoor dat bewoners minder privacy genieten 

dan ze graag willen. Te weinig privacy kan leiden tot het verlies van de eigen identiteit. 

Toelichting 

Privacy is voor alle instellingen in de AWBZ- zorg een belangrijk aandachtspunt. Er wordt sinds 1996 een actief beleid 

gevoerd om de privacy in verpleeghuizen te verbeteren. Daarvan is het afbouwen van meerpersoonskamers één 

onderdeel. Deze trend is in gang gezet door de toenmalige staatssecretaris Terpstra met de 'Privacynota 1996'. Het is 

noodzakelijk voor de identiteit en welzijn van de bewoners dat ze kunnen kiezen tussen een meerpersoonskamer of een 

privékamer [CBZ, 2006]. 

3. Nieuw patroon (suggestie) 

Aanbevel ingen 

De onderstaande aanbevelingen zijn suggestie, deze aanbevelingen komen niet voor in wetenschappelijk literatuur. Het 

is aannemelijk dat de argumenten tot een verbetering leiden. 

1. Tussenwanden plaatsen als daarbij het nuttige vloeroppervlak minimaal 15 m2 is en er de verleende zorg 

goed geleverd kan worden. Daarbij moet een extra deur worden geplaatst in de nieuwe kamer, 

2. Ruimten die niet of nauwelijks worden gebruikt kunnen eventueel met aanpassingen klaar gemaakt worden 

als privékamer. Hierbij moet wel aan de gestelde eisen worden voldaan (vloeroppervlak minimaal 15 m2, 

sanitair etc.), 

3. Aanbouw aan bestaande verpleegafdeling . 
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A2 Weinig sociale interactie met mensen van buiten de instelling 

Probleem 

Bewoners die in een verpleeghuis verblijven hebben niet genoeg interactie met mensen van buiten de 

instelling. Om het welzijn te verbeteren is het noodzakelijk dat bewoners meer interactie hebben met mensen 

van buiten de instelling. 

Toelichting 

Als bewoners minder in contact komen met mensen van buiten de instelling en alleen maar dezelfde mensen 

tegenkomen die bij de instellingen horen, verpleegkundige, schoonmakers, familie en vrienden. Kan dit het gedrag en 

persoonlijke identiteit gaan beïnvloeden. Sociale interactie met mensen van buiten de instelling zorgt ervoor dat het 

ritme van de dag of week wordt gestimuleerd en gevarieerd. De sociale interactie wordt vergroot hetgeen positief is voor 

de eigen identiteit. 

2. Aangepast patroon 

Aanbevelingen 

1. Andere functies toepassen in het verpleeghuis. Hierbij kan men denken aan een kinderopvang , bloemisterij , 

kapper, fysiotherapeut etc. Zorg ervoor dat er interactie kan ontstaan. Maak bijvoorbeeld gebruik van dezelfde 

ingang of plaats een functie op een strategische plaats in het gebouw waar mensen langs of doorheen lopen, 

2. Samenwerken met lokale verenigingen om binnen het verpleeghuis activiteiten uit te oefenen. Dit kan 

bewerkstelligd worden door het werven en het adviseren van vrijwilligers. 
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A3 Onvoldoende zithoekjes 
-------- -- -----------------------------

Probleem 

Er is een gemis aan zithoekjes en informele hoekjes om de sociale interactie en het welzijn van bewoners te 

stimuleren. Veel verpleeghuisbewoners klagen hierover. 

Toelichting 

Het is belangrijk dat er voldoende zitjes aanwezig zijn om familie te kunnen ontvangen of bewoner zelf even uit te laten 

rusten . Dit moet het welzijn en de sociale interactie bevorderen. Sommige van deze zitjes moeten ook afgeschermd 

kunnen worden. In veel instellingen van zijn er zitjes voor de bewoners gemaakt bij de ingang. Dit vinden de bewoners 

fijn doordat het daar druk is en veel te zien is. De zitjes kunnen ook deel uit maken van de huiskamer. 

1. Patronen van Christopher Alexander 

Column Place (226) 

Dunne kolommen en pilaren die hun vorm lenen aan constructie veiligheid , zullen nooit bijdragen aan een comfortabele 

en sfeervolle omgeving. 

Toelichting 

Pilaren of zuilen zijn vaak noodzakelijk om een constructie te maken. Het markeert een punt in de ruimte. Vroeger 

werden deze kolommen groot (over)gedimensioneerd om er zeker van te zijn dat de constructie bleef staan. Doordat de 

zuilen of pilaren zo groot gedimensioneerd waren was het makkelijk om de ru imten eromheen nuttig te gebruiken. 

Vandaag de dag (dankzij staal) zijn sommige kolommen erg smal waardoor het moeilijker is om de ruimte eromheen 

nuttig te gebruiken. 

Aanbeveling 

Als er een smalle pilaar of kolom staat maak deze dan dikker minimaal 35 cm, aanbevolen is 50 cm. En creëer er zitjes 

omheen of erbij . Zodat bewoners er tegenaan kunnen zitten of tegen aan kunnen staan. 

Oude grote kolommen, slanke kolommen 

Bron: Christopher Alexander, 1977 
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Figuur 13 

Handleiding 2010 

Window Place (nr. 180) 

iedereen houdt van zitjes in de vensterbank, erkers en grote ramen met lage dorpels en comfortabele stoelen opgesteld 

voor deze ramen. 

Toelichting 

Er wordt vaak geacht dat deze vensterbankzitjes een luxe zijn , maar het is juist nodig. Een ruimte die geen 

vensterbankzitjes heeft voelt zelden comfortabel. Mensen willen in de ruimte gaan zitten , ze worden naar het (zon)licht 

toe getrokken. 

Aanbeveling 

Maak in elke ruimte waar men langer verblijft, gedurende de dag 1 of 2 zitjes bij of in het raam. Zorg ervoor dal er een 

(rol)stoel geplaatst kan worden. 

Erker met zitjes in het raam 

Bron: Christopher Alexander, 1977 

2. Aangepast patroon 

Aanbevelingen 

1. In nissen van gangen kunnen kleine zithoekjes gecreëerd worden , 

2. Hoeken in het verpleeghuis die niet worden gebruikt inrichten als ontmoetingsplek. Je kunt deze scheiden 

door middel van gordijnen of met weg klapbare scheidingswanden. 

Zithoekjes 

Bron: Arakea.com, 2009 & Christopher Alexander, 1977 

3. Nieuw patroon (suggestie) 

Aanbevelingen 

1. Activiteiten ruimten voorzien van weg klapbare tussenwanden, zodat het tijdens bezoekuren als zithoek 

fungeert. 
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A4 Weinig ruimten voor informeel contact 

Probleem 

Er zijn te weinig ruimten waar mensen onderling op een informele manier met elkaar in contact kunnen komen. 

Toelichting 

In verpleeghuizen is vaak alleen de huiskamer waar bewoners met elkaar in contact (kunnen) komen. Dit gebeurt vaak 

tijdens het eten of andere vaste activiteiten. Het is belangrijk dat er ruimten en gebieden ontstaan waar bewoners op 

een informele manier in contact met elkaar kunnen komen. In dit geval kan de instelling ervoor kiezen om een ruimte 

beschikbaar te stellen voor activiteiten. Je kunt hier denken aan een ruimte waar op vaste tijden aan geheugentraining 

wordt gedaan, waar domino of Rummikub gespeeld kan worden . Hier kunnen bewoners informeel met elkaar in contact 

komen. De ruimte moet kleiner zijn dan de huiskamer wat zorgt voor meer sfeer. Deze ruimte kan ook gebruikt worden 

om visite te ontvangen. Je kunt ook denken aan het creëren van zitjes, zoals hierboven beschreven. 

1. Patronen van Christopher Alexander 

Common Areas at the Heart (nr. 129) 

Geen sociale groep of gezin, kan een werkgroep overleven zonder voortdurend informeel contact te hebben met elkaar. 

Toelichting 

In verpleeghuizen is het van belang dat er ruimten zijn waar bewoners elkaar ontmoeten. Dit is vaak de huiskamer. De 

vorm en locatie zijn van belang. Als deze aan het eind van de gang gelegen is zal men niet spontaan daarheen lopen. 

Als hij exact in het midden ligt zal het teveel blootliggen. Looproutes lopen door de huiskamer heen, dit zal als niet 

prettig voelen . Het beste is om hem in het midden in het gebouw te situeren, op zo manier dat de gangen als raaklijnen 

fungeren zoals te zien is in het 2d• figuur van figuur 13. 

Aanbeveling 

Maak een gemeenschappelijke ruimte in het zwaartepunt van het gebouw. Op een zodanige wijze dat de gangen die 

verder gaan raaklijn zijn aan de huiskamer. Zo creëert men een ruimte waar veel bewoners (langs) komen. 

Gezamenlijke ruimte in het zwaartepunt met de gangen als raaklijnen erlangs 

Bron: Christopher Alexander, 1977 
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The Flow through Rooms (nr. 131 l 
De bewegingen tussen ruimten en kamers is net zo belangrijk als de ruimte en kamer zelf. Hoe dit weer wordt gegeven 

heeft veel effect op de sociale interactie in de ruimte. 

Toelichting 

De beweging tussen kamers is essentieel. In een verpleeghuis waar de gangen smal en donker zijn , zullen kamers en 

ruimten waar men binnenkomt een saaie en dode uitstraling hebben. Het is belangrijk om goed rond te kunnen lopen. 

Zo ontstaan spontane ontmoetingen dat de sociale interactie bevorderd. 

Aanbeveling 

Voor zover mogelijk, vermijd het gebruik van (lange) gangen en passages. Gebruik in plaats daarvan openbare kamers 

en gemeenschappelijke ruimten om verder te bewegen. 

Om dit te doen, schakel de gemeenschappelijke ruimten tot een keten , of tot een boog, zodat het mogelijk wordt om van 

kamer naar kamer te lopen. Zorg ervoor dat de privékamers direct geopend worden naar deze publieke kamers . In elk 

geval moet men bij de circulatie of doorstroming van kamer naar kamer de bewoner een gevoel huiselijkheid en 

welbevinden geven. 

Omloop via een parallel en via een grote lus 

Bron: Christopher Alexander, 1977 

2. Aangepast patroon 

Aanbevelingen 

1. Een veranda plaatsen aan de voorkant van de slaapkamer, hierdoor wordt de drempel voor contact leggen 

lager. Mensen kunnen vanuit hun veilige persoonlijke ruimte contact maken met voorbijgangers [Jan Booij]. 

2. In de hoeken van een grote ruimte, beschutte ruimten maken zonder deur, daar kunnen open en 

laagdrempelige activiteiten plaatsvinden [Jan Booij]. 

3. Maak aantrekkelijke loopcircuits met voldoende licht, beweging, geluid. Een loopruimte is altijd nodig , ook bij 

kleinschalige voorzieningen [Plaats, 2008]. 

4. Maak een ongebruikte ruimte geschikt om kleine activiteiten te organiseren, ga bij de bewoners na wat zij 

graag zouden willen doen in kleine groepen. 

5. Her en der in het gebouw ontmoetingsplekken realiseren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dit kan 

men realiseren door de lay-out zo aan te passen dat mensen elkaar tegenkomen tijdens een wandeling in het 

verpleeghuis [Jan Booij] . 

6. Pas een flexibele opstelling toe bij de maaltijden, hierdoor verbetert het sociaal contact en eten de 

verpleeghuis bewoners beter [Morgen, 1999]. 
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AS Ongewenst gestoord worden 

Probleem 

Er is geen systeem in huis dat bewoners aan de buitenkant van de kamer kenbaar kan maken dat hij of zij even 

niet gestoord wil worden. 

Toelichting 

In veel verpleeghuizen is geen systeem aanwezig dat aangeeft dat een bewoner niet gestoord wil worden. Hij of zij kan 

bijvoorbeeld willen uitslapen, of doet een middag dutje. Bewoners vinden het fijn om dit aan te kunnen geven. Dit 

verhoogd de autonomie en het versterkt het territorium van bewoners. 

3 Nieuw patroon (suggestie) 

Aanbevelingen 

1. Aanbrengen van een deurhanger waarop staat dat bewoners niet gestoord willen worden. Een systeem dat 

veel wordt toegepast bij hotels. 

2. Bij bewoners die verpleging nodig hebben is het systeem van een deurhanger niet altijd geschikt. Hierbij is 

het mogelijk om een knop te instaleren bij het bed die ervoor zorgt dat er een lamp wordt geactiveerd aan de 

buitenkant van de kamer met 'niet storen'. 

Deurhanger 

Bron: kleurp/aten.nl, 2009 
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A6 Geen mogelijkheid tot terugtrekking 

Probleem 

Terugtrekken in een verpleeghuis is praktisch niet mogelijk. 

Toelichting 

In een verpleeghuis is het voor bewoners lastig om zich terug te trekken . Dit is helemaal het geval bij bewoners die op 

een meerpersoonskamers liggen. Je komt dan al snel uit in een gezamenlijke ruimte, of bijvoorbeeld de recreatiezaal , 

als die er is. Er moet een mogelijkheid zijn voor bewoners om zich af te kunnen zonderen. 

1. Patronen van Christopher Alexander 

Sequence of Sittinq Spaces (nr. 142) 

Elke hoek van een kamer in een gebouw is een potentiële plaats waar men zitjes kan plaatsen waar bewoners zich 

terug kunnen trekken . Hierbij moet men rekening houden met looproutes. De hoeken waar veel mensen langs lopen zijn 

niet zo geschikt als een zithoek waar bewoners zich rustig kunnen terug trekken . 

Toelichting 

Er zijn veel plaatsen in verpleeghuizen waar men kleine of grote zithoekjes kan maken. Zithoekjes langs looproutes zijn 

minder geschikt voor bewoners die zich even willen afzonderen. Verstandig is om plekken te kiezen waar geen 

looproute langs loopt. 

Aanbeveling 

Plaats door het gehele gebouw zitjes. Maak zitjes voor het terugtrekken van bewoners op plaatsen waar niet veel 

mensen langs lopen. Het naar buiten kunnen kijken is een groot pluspunt. Om meer privacy te realiseren kan er 

gekozen worden voor het aanbrengen van een screen of gordijn om meer afgesloten te zitten . 

Hoekjes van ruimte gebruikt als privé ruimte om terug te trekken 

Bron: Christopher Alexander, 1977 

671 Pag ina 



Figuur 18 

Figuur 19 

Handleiding 2010 

Small Work Groups (nr. 148) 

Wanneer meer dan zes mensen op dezelfde plaats activiteiten uitvoeren is het essentieel dat zij niet worden 

gedwongen te werken in een grote ongedifferentieerde ruimte. In plaats daarvan is het beter om de ruimte (woonkamer) 

te verdelen in kleinere ruimten en kleinere groepen. 

Toelichting 

Als er teveel mensen zijn is het moeilijker om sociale interactie met elkaar te hebben. Als er te weinig zijn ontstaat er 

vaak maar weinig interactie. Een kleinere groep creëert zo een goede balans. 

Aanbeveling 

Splits grote ruimten in kleinere ruimten , zet mensen niet met meer dan 6 in een groep. Schik deze groepen, zodat elke 

persoon tenminste een blik kan opvangen van andere in de verkleinde ruimte. De opgesplitste ruimte kan later ook 

gebruikt worden voor bewoners die zich willen afzonderen om bijvoorbeeld een boek te lezen. 

Grote ruimte gesplitst in 2 tot 6 personen, vijf lay-outs in volgorde van voorkeur 

( _,?.-two 10 JÏK people 

\) . \_) 
co ,?I / ~ ~ \'Ïnn o{ 011e 3MÛIU 

mmoo mtnJnu • ) "-.../ 00 E!3 EtEIJ 0 
Bron: Christopher Alexander, 1977 

Alcoves (nr. 179} 

Een homogene ruimte kan een bewoner niet goed bedienen, de ruimte moet de mogelijkheid bieden om alleen te zijn 

en de mogelijkheid om met elkaar te zijn . 

Toelichting 

Bewoners willen soms dingen samen doen en soms dingen voor zichzelf maar wel in een ruimte waar anderen zijn . Ze 

willen geen last hebben van iemand die bijvoorbeeld tv kijkt. Daarnaast is het niet mogelijk om spullen op de eettafels te 

laten liggen omdat er in de avond weer wordt gegeten aan deze tafel. Als er geen ruimte is om hun eigen ding te doen 

zullen ze dit op hun eigen kamer doen, iets wat juist voorkomen moet worden . 

Aanbeveling 

Maak kleine plaatsen aan de rand van een gemeenschappelijke ruimte, meestal niet meer dan 2 meter breed en 2 

meter diep. Waar iemand met een rolstoel plaats kan nemen. Deze nissen moeten groot genoeg zijn om een bureau of 

een tafel te bevatten. 

Ruimte om zelf dingen te doen en toch in de gezamenlijke ruimte zijn 

Bron: Christopher Alexander, 1977 
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A 7 Geen eigen deurbel hebben 

Probleem 

Bewoners hebben behoefte aan een eigen voordeur met een bel. 

Toelichting 

In de onderzoeken komt naar voren dat bewoners van verpleeghuizen graag een eigen deurbel hebben. Dit geeft de 

bewoners een gevoel van veiligheid en creëert het gevoel van zelfstandigheid en rust. In sommige verpleeghuizen 

wordt niet geklopt en zomaar binnen gelopen. Het geeft de bewoners een gevoel van meer privacy te hebben. 

3. Nieuw patroon (suggestie) 

Aanbevelingen 

1. lnstaleer een elektrische of draadloze deurbel. Dit verhoogt het gevoel van veiligheid en autonomie. Laat de 

bel per bewoner een ander geluid maken. Hierdoor stimuleert je het geheugen. 

Deurbel 

Bron: bouwtotaa/markt.nf, 2009 
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A8 Geen mogelijkheid hebben tot terugtrekking ( eigen territorium) 

Probleem 

Bewoners hebben een eigen territorium nodig. Dit is goed voor het welzijn en het behoud van hun eigen 

identiteit. 

Toelichting 

Dit is erg belangrijk voor bewoners. Een eigen territorium leidt tot stabiliteit en voorspelbaarheid in het leven van een 

bewoner. Het geeft een gevoel van veiligheid en het vergroot de sociale interactie. Een territorium zorgt ervoor dat 

bewoners een omgeving hebben waar ze met familie en vrienden intieme momenten kunnen delen. Daarbij bevordert 

een eigen territorium de sociale communicatie over en weer. Er bestaat de kans dat bewoners geen medische 

onderzoeken willen ondergaan als zij geen eigen territorium hebben omdat de buurman meekijkt [CBZ, 2008] . 

1. Patronen van Christopher Alexander 

Bed Cluster (nr. 143) 

iedereen heeft behoefte aan een eigen territorium, over het algemeen rond het bed. 

Toelichting 

Verpleeghuisbewoners willen graag een eigen stukje territorium hebben. Ook wanneer zij een kamer moeten delen met 

andere bewoners. 

Aanbeveling 

Bij meerpersoonskamers de bedden van de bewoners in nissen plaatsen. Maak elke nis groot genoeg om privéspullen 

te kunnen stallen zoals een tafel , klok, stoel, of planken. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om verpleging toe te 

passen. Geef de nissen gordijnen en laat het op de gemeenschappelijke ru imte uitkijken of op de ruimte buiten de 

instelling. Vermijd dat er uitgekeken wordt op de muren of deuren, hierdoor is er een te grote isolatie van de bewoners 

met anderen. 

Bedden geclusterd in nissen, geheel gedeeld , geheel geïsoleerd en geclusterd in nissen 

Bron: Christopher Alexander, 1977 
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5.3.2 B Sfeer en huiselijkheid 

B1 Weinig huiselijkheid en sfeer in het verpleeghuis 

Probleem 

De afdelingen en gebouwen zien er vaak niet sfeervol en huiselijk uit. 

Toelichting 

Huiselijkheid en sfeer in een verpleeghuis is belangrijk voor het welzijn van verpleeghuisbewoners . In onderzoeken 

komt naar voren dat de sfeer en de huiselijkheid nog vaak te wensen over laat. 

1. Patronen van Christopher Alexander 

Warm Colours (nr. 250/ 

De grijze en witte kleuren van het verpleeghuis, gangen en kantoren zijn deprimerend en koud . Natuurlijke kleuren , 

houtkleur en zonlicht zijn warme kleuren . De kleur in een kamer of op een gang kan veel invloed hebben op het 

comfortabelen of ongemakkelijk voelen van bewoners 

Toelichting 

Maar wat zijn warme een koude kleuren? Je zult snel veronderstellen dat rood en geel warme kleuren zijn voor een 

kamer en blauw en grijs koude kleuren . Echter is dit niet het geval. De lucht is ook blauw en zorgt ervoor dat mensen 

zich op hun gemak voelen . Kleur op het oppervlak van spullen heeft niet zoveel invloed op de warmte van een kamer. 

Het heeft te maken met de kleur van het licht. De kleur van het licht kan men tonen door een perfecte witte oppervlak in 

een ruimte te plaatsen. Als het licht dat erop valt warm is zal dit witte oppervlak enige tinten van geel- rood hebben. Is 

het licht koud zal het witte oppervlak meer naar groen - blauw ogen. 

Aanbeveling 

Kies een kleur die samen met het lichtinval licht terugkaatst en een warme gloed creëert in de ruimte . 

Zorg voor een warme gloed in de kamer 

Bron: Christopher Alexander, 1977 
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Indoor Sunliqht (nr. 128) 

Als de juiste ruimten op het zuiden zijn gebouwd, zal een verpleeghuis helder, zonnig en vrolijk zijn , als de verkeerde 

kamers op het zuiden zijn gelegen is het verpleeghuis donker en somber. 

Toelichting 

Veel mensen weten dit echter wordt dit nog wel eens vergeten . Er zijn maar weinig factoren die net als zonlicht een 

sfeer bepalen in een ru imte. Als je wilt zorgen dat je kamer of ruimte een comfortabele ruimte is om te verblijven zul je 

voldoende zonlicht binnen moeten laten. 

Aanbeveling 

Plaats de belangrijkste kamers langs de zuidelijke rand van het gebouw. Organiseer het zo dat de juiste kamers worden 

blootgesteld aan het zuidoostelijke en het zuidwestelijke zonlicht. Bijvoorbeeld: geef de gemeenschappelijke ruimte een 

volledige zuidelijke locatie, slaapkamers op het zuidwesten en de veranda op het zuidwesten. Voor de meeste klimaten 

betekent dit dat de vorm van het gebouw langgerekt is, van oost naar west. 

Positie van kamers in de zon 

Bron: Christopher Alexander, 1977 

Reception Welcomes You (nr. 149) 

Bent u ooit wel eens in een gebouw gelopen en door de receptioniste geheel niet aangesproken of als minderwaardig 

en onbelangrijk bekeken? 

Toelichting 

Om iemand een goed gevoel te geven zul je hetzelfde moeten doen als wanneer iemand in jouw eigen huis op visite 

komt. Ga naar de persoon toe verwelkom hem en bied hem een stoel en iets te drinken aan. In veel instellingen moet 

een bezoeker naar de receptie lopen waar de receptionist een passieve houding aanneemt en hem verder niets 

aanbiedt. 

Aanbevel ing 

Zorg ervoor dat er bij binnenkomst genoeg spullen aanwezig zijn die gastvrijheid benadrukken. Plaats comfortabele 

stoelen bij een openhaard en biedt de persoon wat te drinken aan. Plaats de balie van de receptie op een manier dat er 

niets tussen de receptie en de ingang staat. Het liefst aan de zijkant zodat de receptionist de bezoekers goed ziet 

aankomen en erheen kan lopen om ze te begroeten en vervolgens uit te nodigen om te gaan zitten . 

Positieve entree 

Bron: Christopher Alexander, 1977 
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The Fire (nr. 181) 

Er is geen vervanging voor vuur. Vuur is uniek. 

Toelichting 

Televisie geeft een focus in een kamer maar dit is maar een fragiele vervanging voor iets dat warmte afgeeft flikkert en 

de kamer een fantastische warmte geeft. Vuur is bijna net zo fundamenteel als water. Het haalt de oermens in ons weer 

boven. Zonder vuur had de mensheid zich niet zo ontwikkeld als momenteel het geval is. 

Aanbeveling 

Bouw een openhaard in de gezamenlijke ruimte . Zodat het een gezamenlijke focus geeft waar mensen omheen kunnen 

gaan zitten. Het geeft een onderwerp om over te praten en mee bezig te zijn , mensen kunnen er uren naar kijken . Zorg 

er voor dat bewoners zich niet kunnen verbranden. Plaats geen houtkachel maar een openhaard. 

Openhaard met sfeerverlichting en laminaat 

---:> L fuc ) ~ 
L__J 

? \ 
f glim~ from othe.r rooms 

Bron: facetstudio.com, 2009 & Christopher Alexander, 1977 

Ceiling Height Varietv (nr. 190/ 

Een gebouw waar alle plafonds dezelfde hoogte hebben is niet geschikt om mensen een comfortabel gevoel te geven. 

Toelichting 

Hoge plafonds zorgen voor formele leefomgevingen, lage plafonds zorgen voor een intieme leefomgeving. In oude 

gebouwen was het heel normaal dat de hoogten van plafonds varieerde. Tegenwoordig is het veel lastiger om 

verschillende hoogten aan te brengen in gebouwen. Dit komt door de standaarden. 

Aanbeveling 

Varieer de plafondhoogte door het hele gebouw. Doe dit vooral tussen kamers of ruimten die in elkaar overlopen. Dit 

zorgt ervoor dat er verschillende intimiteiten worden gevoeld. Pas in publieke ruimten hoge plafonds toe (3,00 tot 3,50 

meter) en in meer privéruimte lagere plafonds (2 ,20 tot 2,80 meter). 

Niveau verschil in het plafond 

Bron: Christopher Alexander, 1977 
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2. Aangepast patroon 

Aanbevelingen 

1. De omgeving moet herkenbaar zijn , hierdoor vergroot men het huiselijke gevoel. Veel dementerenden vinden 

het prettig als de omgeving bekend voorkomt en de inrichting enigszins ouderwets is. Dit komt overeen met 

herinneringen uit het verleden. Meubels van vroeger, schemerlampen, schilderijen, het moet voelen als 

vroeger. Zeep uit een flacon is voor een dementerende vreemd en niet huiselijk, evenals papieren 

handdoekjes en melkpoeder uit een staafje [Plaats, 2008]. 

2. Gebruik veel stoffen en zachte materialen in een ruimte, dat dempt het geluid en geeft een huiselijkere sfeer 

[Plaats, 2008]. 

3. Hang een paar grote screens op waarop een rustige doorlopende film of dia's worden geprojecteerd [Plaats, 

2008]. 

4. Aangename geuren verminderen onrust en verbeterd het welzijn en de sfeer, gebruik hier geurkaarsen of 

automatische geurverfrissers, zie healing environment. 

5. Sfeerverlichting in huiskamers bij zitjes en bij aparte hoekjes. Plaats waar mogelijk dimmers [Brawley, 1997]. 

6. Een huiselijke sfeer kan gerealiseerd kan worden door middel van de inrichting, floorplan , licht en het 

materiaal gebruik. Vermijd zoveel mogelijk TL verlichting [interview H. Stravers]. 

7. Vloerbedekking verbetert het gevoel van veiligheid bij het lopen, vooral bij ouderen. Tevens zorgt het voor 

meer sfeer en huiselijkheid [Devlin , 2003]. 

8. Organiseer vaker een activiteit in de afdelingshuiskamer. Laat bijvoorbeeld elke dag twee medewerkers in de 

huiskamer koffie drinken met bewoners en daarbij een gesprek aangaan [NIVEL, 2004] 

9. Laat ook eens bewoners uit andere afdelingen aan zo'n activiteit deelnemen. Voorbeeld: een zangactiviteit in 

een huiskamer voor mensen uit het hele verpleeghuis. Of een gesloten afdeling van een verpleeghuis waar 

de kapster een middag in de week komt kappen, ook voor bewoners van andere afdelingen. [NIVEL, 2004] 

10. Ontbijt eens uitgebreid met de bewoners. Voorbeeld: Een activiteitenbegeleider of een vrijwilliger eet met een 

kleine groep bewoners en een begeleider aan een uitgebreid gedekte ontbijttafel [NIVEL, 2004) 

11 . Geef bewoners meer gelegenheid zich terug te trekken. Voorbeeld: Maak op de gang verschillende hoekjes, 

zoals een Mariakapel met een Mariabeeld, wat gordijnen en wat stoelen. Of zet in een hoek van de gang een 

piano neer voor een bewoner die nog graag piano speelt [NIVEL, 2004] 

12. Verzorg de bewoners eens in de week wat uitgebreider. Voorbeeld: Uitgebreid in bad of onder de douche en 

vervolgens rustig aankleden, soms met rustige muziek op de achtergrond [NIVEL, 2004] . 

13. Gebruik laminaat of vloerbedekking waar het kan . [CBZ, 2006] . 
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B2 Steriele gangen 

Probleem 

Verpleeggebouwen hebben vaak lange steriele gangen hetgeen niet bijdraagt aan het welzijn van de bewoners 

Toelichting 

In verpleeghuizen hebben gangen vaak nog een steriel uiterlijk. Er wordt gewerkt met steriele kleuren en materialen. Dit 

is niet bevorderlijk voor de sfeer en huiselijkheid in het verpleeghuis en kweekt afstand. 

1. Patroon van Christopher Alexander 

Short Passages(nr. 132) 

Lange rechte gangen staan synoniem voor slechte architectuur. 

Toelichting 

Lelijke lange gangen geven mensen een gevoel van oude instituties. Vaak zijn deze gangen donker dat je een gevoel 

geeft dat je in een donkere kamer bent. 

Aanbeveling 

Maak gangen niet te lang, houd ze zo kort mogelijk. Maak nisjes en zet daar spullen in zoals stoelen en tafels zodat het 

op een kamer lijkt. Gebruik tapijt of laminaat voor de vloer. Zet waar kan boekenkasten neer en zorg ervoor dat er veel 

ramen aanwezig zijn . Het liefst tot aan de grond en over de gehele lengte van de gang. 

Gang dat lijkt op een kamer 

Bron: Christopher Alexander, 1977 

2. Aangepast patroon 

Aanbevelingen 

1. Plaats grote ramen tot aan de grond, zodat er veel natuurlijk licht binnen komt, zie healing environment, 

2. Gebruik warme kleuren in de gang. 
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3. Nieuw patroon (suggestie) 

Aanbevelingen 

Hang op de gangen bij de kamers foto's van familie en kleinkinderen of bewoners zelf, 

2 Beschilder de muren met mooie wandtekeningen, 

3 Leg op de vloer laminaat of vloerbedekking waar dat kan , 

4 Zorg voor lambrisering langs de randen van de muur, 

5 lnstaleer snoezelruimten. 

Figuur 28 Lambrisering aan de wand van de muur, snoezelruimten 

Bron: parcspe/derholt.nl, 2010 
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B3 Geen geschikte buitenruimte 

Probleem 

De omgeving van het verpleeghuis is vaak niet optimaal ingericht waardoor het niet bijdraagt aan een positieve 

levenssfeer van de bewoners. Er zijn geen leuke plekken rond het huis, zoals een tuin met zitplekken. 

Toelichting 

De omgeving en de buitenruimten van het verpleeghuis zijn vaak niet optimaal vormgegeven. Deze omgeving is ook 

belangrijk als het gaat om het welzijn en welbevinden van een verpleeghuisbewoner. Het is belangrijk dat de omgeving 

wordt aangepast aan de wensen van de bewoners. Bewoners die nog naar buiten kunnen, vinden het fijn om in de 

natuur te zijn . Daarnaast is het van belang dat de omgeving er goed uitziet zodat bewoners een goed zicht hebben op 

het buitengebied en de natuur. 

1. Patronen van Christopher Alexander 

Positive Outdoor Space (nr. 106/ 

Buitenruimten die zich tussen de gebouwen bevinden worden zelden gebruikt. 

Toelichting 

Er zijn twee soorten buitenruimten: positieve en negatieve buitenruimte. De buitenruimte is negatief als het vormloos is. 

Een positieve buitenruimte heeft een duidelijke structuur zoals van een kamer. Dit kan ontstaan door de gebouwen 

eromheen of door aanpassingen. 

Aanbeveling 

Maak alle buitenruimten die om en tussen gebouwen liggen positief. Geef elk een zekere mate van ruimte; omhein elke 

ruimte met vleugels van gebouwen, bomen, hagen, hekken en schuttingen, zodat het een buitenruimte wordt dat 

aanvoelt als een beschutte kamer. 

Van negatieve naar positieve buitenruimten 

• a ·• 
Bron: Christopher Alexander, 1977 

Courtyards Which Live (nr. 115/ 

De binnenplaats van een (modern) gebouw is vaak verlaten en heeft een saaie uitstraling. Ze zijn bestemd voor mensen 

om te gebruiken, maar uiteindelijk worden ze niet gebruikt. Ze liggen vol met grind en abstracte sculpturen en 

opgeslagen spullen. 

Toelichting 

Er zijn drie soorten binnenplaatsen. Binnenplaatsen die bijna geen verschil hebben met buiten of binnen. Als je er 

binnen staat is het vaak net alsof je nog in het gebouw staat. De tweede soort zijn binnenplaatsen waar niet genoeg 

deuren ingang geven tot de binnenplaats. Als de binnenplaats maar 1 deur bevat zal deze nooit tussen twee activiteiten 

liggen in het verpleeghuis , zodat niemand deze route neemt. Het is daarom noodzakelijk om een binnenplaats twee 

deuren te geven zodat mensen de binnenplaats benutten. 
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Hierdoor creëer je een ontmoetingsplek. De derde binnenplaats is te gesloten. Je kunt niet zien wat er achter de 

binnenplaats verscholen ligt. Het moet minimaal een glimp van de andere ruimten weggeven. 

Aanbeveling 

Ontwerp een binnenplaats op een zodanige wijze dat er zicht is op een grotere open ruimte. Plaats minimaal twee of 

drie deuren die vanuit het gebouw de binnenplaatst opkomen. Creëer een natuurlijk pad die de deuren met elkaar 

verbindt. Maak een veranda bij één van de deuren zodat deze de overgang van binnen naar buiten vertegenwoordigd . 

Binnenplaats met meerdere in- en uitgangen , veranda en uitzicht 

Bron: Christopher Alexander, 19 77 

Sunnv Place (nr. 161/ 

De ruimte die meteen buiten het verpleeghuis ligt en waar de zon op schijnt moet ontwikkeld worden tot een plaats waar 

verpleeghuisbewoners beschut in de zon kunnen zitten . 

Toelichting 

De zon geeft mensen een goed gevoel. Het zorgt voor vitamine D. Daarom is het belangrijk om ruimte optimaal te 

benutten waar de zon schijnt. 

Aanbeveling 

In de buitenruimte die op het zuiden is gelegen moet een goede plek gezocht worden tussen de gebouwen waar 

bewoners lang in de zon kunnen zitten. Maak het een aantrekkelijke buitenruimte met mooie planten en bloemen. Zorg 

ervoor dat de wind weinig invloed heeft anders wordt deze plek niet gebruikt. 

Zonnige plek in de tuin 

Bron: Christopher Alexander. 19 77 
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Garden Seat (nr. 176) 

Er moet minimaal één zitje zijn in de tuin waar men zich kan afzonderen, alleen of met z'n tweeën . Zodat mensen één 

kunnen worden met de natuur. 

Toelichting 

Het is belangrijk dat mensen tot zich zelf kunnen komen. Dit kan heel goed in de natuur. 

Aanbeveling 

Maak een rustige en omsloten (privé) plaats in de tuin . Waar een comfortabele stoel of bank staat, en waar bewoners 

met een rolstoel makkelijk heen kunnen . Kies de plaats zorgvuldig zodat je genoeg privacy creëert. 

Rustige zit in de tuin 

Bron: Christopher Alexander, 1977 

3. Nieuw patroon (suggestie) 

Aanbevelingen 

1. Zorg voor wat dieren in de tuin, vooral bij verpleeghuizen waar bewoners wonen die opgegroeid zijn op het 

platteland, 

2. Maak een belevenistuin waar van alles te zien en te ruiken is. Zorg ervoor dat er geen giftige planten groeien. 

Leg goede paden aan zodat bewoners een automatische routing hebben. Zorg ervoor dat deze paden 

regelmatig worden gecontroleerd op mollengangen en andere oneffenheden, 

3. Zorg ervoor dat de paden breed genoeg zijn zodat twee rolators elkaar makkelijk kunnen passeren. 

4. Zorg voor bankjes in de tuin en bij de ingang van het verpleeghuis, waar mensen kunnen rusten. 

5. Leg geen vijver aan , dit zorgt voor veel onderhoud en is tevens gevaarlijk. 

Tuin met brede paden en dieren 

D~Q 

Bron: zoover.nl & deoudehofstede.nl, 2010 
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B4 Geen huiselijke sfeer in de woonkamer 

Probleem 

De huiskamer heeft geen huiselijke sfeer 

Toelichting 

De woonkamer is vaak niet huiselijk. Dit is niet goed voor de bewoners van een verpleeghuis. Bewoners brengen veel 

uren per dag door in deze ruimte. Het is van belang voor het welzijn van de bewoners dat de huiskamer een warme en 

gezellige sfeer uitstraalt. De verandering van kleuren en de afwerking van de huiskamer kan ervoor zorgen dat er 

minder onrust is en de zorgconsumptie wordt verminderd [De Haan, 2005). 

1. Patronen van Christopher Alexander 

Communal Eating (nr. 147) 

Als er niet gezamenlijk wordt gegeten, kan geen mens het overleven 

Toelichting 

Gezamenlijk eten is belangrijk voor mensen. Dit wordt gedaan met bruiloften, kerst, geboortefeesten en in het dagelijks 

leven tijdens het avondeten. Het zorgt ervoor dat mensen met elkaar in gesprek raken en het geeft een huiselijke en 

fijne sfeer. 

Aanbeveling 

Zorg ervoor dat elke groep op de afdeling een plek heeft om gezamenlijk te eten. Maak van het dagelijks eten een 

evenement. Laat bewoners waar kan mee helpen met het bereiden van de maaltijd. Zorg ervoor dat de tafel mooi 

gedekt is. Zo zal een harmonische sfeer ontstaan aan tafel en in de huiskamer/instelling. 

Gezamenlijk eten 

:i tablc 
_[', (\ _D. (\ (\ rcgular mc~l 8 ... G1_ : .. ~) 

L.~ . 
1JUG' u U 
pcopk cook it thcn~h·rs, in turn 

Bron: Christopher Alexander, 1977 
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Sittinq Circle (nr. 185) 

Een groep stoelen , een bank en een stoel, een stapel kussens zijn de meest voor de hand liggende dingen in het leven 

van iedereen. Maar om dit ook zo te situeren dat bewoners het gevoel hebben dat de opstelling ook echt werkt is een 

ander ding. De meeste zitplaatsen zijn steriel, bewoners vermijden deze er zal niets mee gebeuren. Anderen lijken op 

een of andere manier tot leven te komen . Wat is het verschil tussen de twee? 

Toelichting 

De opstelling van stoelen, banken en Sofas is essentieel voor de sociale interactie en de leefbaarheid in en bij de 

stoelen . 

Aanbeveling 

Plaats de stoelen zoveel mogelijk in een positie zodat deze beschermend aanvoelen. Weg van de looproute, houd 

ongeveer een cirkel aan als opstelling. Vaak helpt het om een openhaard als vastpunt op te nemen. Men gaat van 

nature in een cirkel eromheen zitten . Maar laat bewoners wel vrij om zelf iets te kunnen schuiven, soms kunnen kleine 

verdraaiingen veel prettiger aanvoelen. Als men meer stoelen plaatst, zal er eerder worden gerouleerd. Dit is vooral 

belangrijk bij visite. 

Opstelling stoelen 

Bron: Christopher Alexander, 1977 

Different Chairs (251) 

Mensen zijn allemaal van andere grootte en zorgzwaarte, hierdoor zitten zij op een andere manier. Tegenwoordig zijn 

vaak alle stoelen in een kamer hetzelfde. 

Toelichting 

Niet elke stoel is geschikt voor dezelfde persoon. Er zijn veel verschillen in mensen en bewoners. Dit is niet terug te 

zien in veel verpleeghuizen als het om stoelen gaat. 

Aanbeveling 

Zorg ervoor dat er verschillende soorten stoelen staan in de huiskamer. Sommige die groot zijn , enkele kleine, harde, 

zachte, met armsteun, zonder armsteun etc. 

Verschillende soorten stoelen in het verpleeghuis 

Bron: Christopher Alexander, 1977 
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3. Nieuw patroon (suggestie) 

Aanbevelingen 

1. Gebruik (kunst)planten, eigen meubels. Zet een mooie servieskast in de woonkamer waar elke dag de borden 

en bestek uitkomen als er gegeten wordt 

2. Leg op de vloer laminaat of vloerbedekking . 

3. Gebruik sfeerverlichting in de huiskamer met dimmers. 

4. Zet ouderwetse muziek op, of draai een ouderwetse film 

5. Plaats een mooie zithoek met banken 

6. Zorg ervoor dat er veel zonlicht in de woonkamer kan binnentreden (grote ramen, op het zuiden gelegen). 

7. Plaats een openhaard waar bewoners omheen kunnen zitten , zie The Fire (nr. 181) van Christopher 

Alexander 
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BS Geen huiselijke sfeer in de slaapkamer 

Stelling 

De slaapkamer heeft geen huiselijke sfeer 

Toelichting 

Bewoners zijn meestal geheel zelf verantwoordelijk voor de inrichting van hun slaapkamer. Sommige verpleeghuizen 

leggen wel restricties op aan de hoeveelheid eigen meubels die men mag gebruiken. Dit doet men om niet teveel 

meubels in de slaapkamers te krijgen waardoor er geen goede zorg meer verleend kan worden. 

3. Nieuw patroon (suggestie) 

Aanbevelingen 

1. Laat bewoners zelf bepalen wat voor meubilair ze willen gebruiken. Geef advies over het te gebruiken 

meubilair. Zodat vallen zoveel mogelijk wordt beperkt en er nog goede zorgverlening geboden kan worden. 

2. Gebruik dimmers en sfeer verlichting 
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B6 Gebruik van koude materialen 

Stelling 

Veel materialen die gebruikt zijn voor de inrichting van het gebouw hebben een koude en steriele uitstraling 

Toelichting 

Materialen in het verpleeghuis zijn vaak koud en steriel. Dit komt voort uit het ziekenhuismodel. Voor de sfeer en welzijn 

in het verpleeghuis is het nodig deze materialen te vervangen. 

1. Patronen van Christopher Alexander 

Things from Your Life (253) 

Het decoreren van kamers en het interieur design zijn tegenwoordig zo ruim verspreid dat veel mensen vergeten wat zij 

zelf graag als decoratie om zich heen willen . 

Toelichting 

Je kunt op twee manieren naar dit probleem kijken; de publieke ruimte waar iemand binnen komt en de privé ruimte van 

iemand. Voor de privé ruimte is het logisch dat er spullen en materialen moeten staan waar hij of zij zich prettig bij voelt. 

Echter is het in de moderne wereld zo dat mensen over de 'schutting' kijken bij andere, waar andere en moderne 

spullen staan. Dit kan veroorzaken dat mensen de materialen en voorwerpen in hun kamer hebben die niet bij hun 

eigen natuur ligt. In het tweede geval kan men hier niets of weinig aan veranderen . Men zal het design in de openbare 

ruimte moeten accepteren. 

Aanbeveling 

Laat u niet misleiden te geloven dat moderne inrichting moet bestaan uit strakke en witte kleuren . Het is het beste en 

het mooiste dat de inrichting direct uit het hart en uit het leven van de bewoners komt, de dingen die een verhaal 

vertellen en waar bewoners veel waarde aan hechten. 

Decoratie uit je eigen leven 

Bron: Christopher Alexander. 1977 
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3. Nieuw patroon (suggestie) 

Aanbevelingen 

1. Schilder sommige koude kleuren op bijvoorbeeld de gang over in warme kleuren . 

2. Vervang plafonplaten door strak plafond, bijvoorbeeld een Agnes plafond. Zorg ervoor dat er geen TL lampen 

hangen, gebruik hiervoor spots. 

3. Zorg voor voldoende zonlicht in de instelling. Zie ook patroon Indoor Sunlight (nr. 128) van Christopher 

Alexander 

Steriele gang en Agnes plafond met spotjes 

Bron: vkb/og.nl, 2010 
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B7 Weinig familiebezoek 

Probleem 

Familie komt minder vaak als gehoopt 

Toelichting 

Er zijn verschillende studies gedaan waarin naar voren komt dat bezoeken van familie of vrienden een positieve invloed 

hebben op het welzijn van verpleeghuisbewoners [Litwin , 1998]. Grotere frequenties van bezoek is zeer sterk 

geassocieerd met kortere afstanden die bezoekers moeten reizen, nauwe verwantschap tussen de bezoeker en 

bewoner, en de kortere duur van het verblijf in het huis [Fukahori, et al. , 2007; Hook, et al. , 1982]. 

1. Patronen van Christopher Alexander 

lntimacv Gradient (nr. 127) 

Bezoeken door, vrienden , gasten, klanten , familie , zal altijd een beetje onhandig zijn wanneer er geen subtiele overgang 

is van graad van privacy. 

Toelichting 

Het gebouw dient een duidelijke scheiding te hebben tussen publiek en privaat. Een slaapkamer heeft een grote graad 

van intimiteit en privacy. Een keuken of een restaurant heeft een lagere graad van intimiteit. De ingang van het 

verpleeghuis is het meest publiek. Als er geen duidelijk verschil is tussen ruimten en hun privacy is het moeilijk voor een 

bezoeker om te kiezen tot waar ze willen en mogen komen 

Aanbeveling 

Zorg ervoor dat het begin van het gebouw (entree) het meest publieke gedeelte is, hoe verder men komt in het gebouw 

hoe groter de privacy van de ruimten worden en uiteindelijk naar de meest private domeinen, de slaapkamers. 

domeinen van privacy 

---------1--- -- t- --___.,. _ - ,._ 
-=-:-~•~ ·-~~· ---· 
----• - -+--~ ... ~ 

~mnnct puhli, a.cmi-p11bl'lc pn~•~ 

Bron: Christopher Alexander, 1977 

3. Nieuw patroon (suggestie) 

Aanbevelingen 

1. Verruim de bezoekuren, waardoor visite meer gelegenheid heeft om langs te komen. 

2. Uit onderzoek bl ijkt dat bezoek (familie en vrienden) langer blijft als er vloerbedekking op de grond ligt. 

3. Familie met kleine kinderen zijn gebaad bij een kinderhoek waar de kinderen kunnen spelen. 

4. Plaats verpleeghuisbewoners in een verpleeghuis nabij familieleden . Hierdoor wordt de reistijd verkort 

waardoor er vaker visite langs komt. 
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88 Het algemene welzijn van bewoners is laag 

Probleem 

Bewoners voelen zich over het algemeen niet prettig en gelukkig in een verpleeghuis 

Toelichting 

Er zijn verpleeghuisbewoners die zich niet prettig voelen in het verpleeghuis. Het welzijn kan verbeterd worden door de 

attitude van de bewoner, de zorgverlening , relatie met familieleden , het meedoen met activiteiten en de gelegenheid om 

buiten het verpleeghuis te komen. 

3. Nieuw patroon (suggestie) 

Aanbevelingen 

1. Zorg ervoor dat er een tuin is . Ook waar bewoners met een bed en rolstoel kunnen komen. Dil zal in de 

zomermaanden voor veel vreugde zorgen bij de verpleeghuisbewoners. 

2. Zorg ervoor dat de het verpleeghuis een mooie en gezonde uitstraling heeft, een 'huis' waar het niet alleen 

maar draait om zorg , 

3. Organiseer voldoende activiteiten waar bewoners plezier in hebben. 

89 Onfrisse geuren in het verpleeghuis 

Probleem 

Soms ruikt het naar urine en ontlasting op de gang of de huiskamer 

Toelichting 

Onaangename geuren verhogen onrust en angst (Devlin & Arneill , 2003]. Een slechte luchtkwaliteit kan leiden tot 

stress. Een goede en frisse lucht vermindert ook het aantal infecties in instellingen [Ulrich , 2004]. 

2. Aangepast patroon 

Aanbevelingen 

1. Het is minder goed om een airconditioner te gebruiken, deze hebben een laag ventilatie gehalte omdat deze 

lucht uit de binnenomgeving haalt. Beter is het om een natuurlijk ventilatierooster te hebben die uitkomt op de 

buitenlucht [Berg , van den, 2005]. 

2. Bied de mogelijkheid tot natuurlijke ventilatie. De controle daarover, door de verpleeghuisbewoner is erg 

belangrijk [Devlin 2003; CBZ 2006]. 

3. Nieuw patroon (suggestie) 

Aanbevelingen 

1. Gebruik geurkaarsen of automatische geurverfrissers 

2. Gebruik hoogwaardige filters in het ventilatiesysteem 
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5.3.3 C Veiligheid 

Veiligheid is een probleem dat zich op een aantal fronten door vastgoedkenmerken laat verhelpen. 

Verpleeghuisbewoners vinden het vervelend dat zomaar iedereen binnen loopt. Ze zijn dan bang dat er spullen worden 

gestolen door mensen die er niets te zoeken hebben. Vaak weten ze ook niet bij brand wat ze moeten doen. Verder zijn 

ze bang om te vallen waardoor ze iets kunnen breken. In sommige verpleeghuizen laat het personeel zich niet zichtbaar 

zien, of kunnen de bewoners het personeel niet zien omdat ze verkeerd opgesteld zitten. Een aantal van deze 

problemen kunnen door middel van domotica opgelost worden. De problemen zullen in deze paragraaf aan bod komen. 

C1 Onbekende die binnen lopen 

Stelling 

Bewoners voelen zich niet altijd veilig, het gevoel bestaat dat iedereen zomaar binnen kan lopen Familie komt 

Toelichting 

Bewoners hebben een gevoel van onveiligheid , het gevoel dat vreemden zomaar binnen kunnen lopen en spullen 

kunnen stelen [Lekkerkerk en Gooien, 2009]. 

2. Aangepast patroon 

Aanbevelingen 

1. Op tijdstippen dat er geen receptie is het bezoek aan laten bellen voordat er open wordt gedaan door een 

medewerker [NIVEL, 2005]. 

3. Nieuw patroon (suggestie) 

Aanbevelingen 

1. Uren van de receptie verruimen. Met domotica kan ook veel gedaan worden, denk aan bijvoorbeeld een 

pasjes systeem dat toegang geeft tot het gebouw. 

C2 Niet weten wat te doen bij brand 

Stelling 

Bewoners zijn bang voor brand, ze weten niet hoe ze moeten wegkomen bij brand 

Toelichting 

Veel verpleeghuisbewoners weten niet wat waar ze heen moeten als er brand uitbreekt. Er is nooit of heel weinig 

geoefend als het gaat om een brandmelding. In sommige verpleeghuizen is er een informatiefilm, deze zijn niet 

verplicht. Soms zijn de signalerings bordjes niet goed leesbaar. 

3. Nieuw patroon (suggestie) 

Aanbevelingen 

1. Noodverlichting bij (brand)alarm, 

2. Voorlichtingsfilms verplicht stellen, 

3. Een keer per half jaar brandoefeningen houden, 

4. Routing duidelijk en eenvoudig aangeven. 
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Vluchtroute met noodverlichting 

Bron: fix-itklussenbedrijf.nl, 2010 

C3 Bang zijn om te vallen 

Stelling 

Bewoners zijn bang om te vallen 

Toelichting 

Bewoners zijn bang om te vallen en zo nog minder mobiel te worden dan ze al zijn . 

2. Aangepast patroon 

Aanbevelingen 

1. Plaats extra beugels bij het toilet en bij de douchestang, verhoog de toiletpot en zorg voor antislipmatjes 

[NIVEL, 2005] . 

2. Werk met railingen langs de muren, dat geeft de ouderen een veilig gevoel, ook al pakken zij de railing niet 

altijd vast. Het vermindert het valgevaar [Plaats, 2008] 

3. Zorg voor voldoende verlichting aan de grond [Plaats, 2008] 

4. Zorg voor een alarminstallatie die de verpleegkundige een signaal geeft dat iemand uit bed probeert te 

komen, hiermee voorkom je een onopgemerkte situatie van vallen of help je dit geheel te verkomen [CBZ, 

2006]. 

Verlichting op de grond, railing langs de muur 

Bron: fix-itklussenbedrij f. nl, 2010 
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C4 Onzichtbaarheid van het personeel 

Stelling 

Bewoners voelen zich soms niet veilig omdat ze geen personeel zien die op hen let 

Toelichting 

Personeel stelt zich niet altijd zichtbaar op. Als het personeel zich zichtbaarder opstelt voelen bewoners zich veiliger. Ze 

kunnen direct een personeelslid aanspreken als zij iets nodig hebben. Als het personeel zich meer laat zien zal het 

gevoel van veiligheid vergroot worden wat op zijn beurt het welzijn vergroot van de bewoners. 

2. Aangepast patroon 

Aanbevelingen 

1. Zorg voor zachte leunstoelen en geef die een plaats met de rugleuning tegen de muur. Dat is veilig voor de 

bewoner, zo kunnen er geen prikkels van achteren komen en ook geen onaangename prikkels uit de stoelen. 

[Plaats, 2008) 

3. Nieuw patroon (suggestie) 

Aanbevelingen 

1. Zorg ervoor dat de huiskamer zo ontworpen wordt dat bewoners direct zicht hebben op de ingang waar het 

personeel vaak in en uit loopt. 
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5.4 Implementatie 

Klein en Sorra, 1996 stelt dat implementatie de overgang is tussen het aannemen van een idee en de uiteindelijke 

toepassing en uitvoeren van dit idee. Als men het idee goed implementeert, zullen in de tussenperiode de betrokken 

personen steeds deskundiger worden en zich steeds meer betrokken voelen bij de toepassing van het nieuwe idee 

[Klein & Sorra, 1996). In het geval van deïnstitutionalisatie begint het idee bij de initiatieffase en eindigt bij de oplevering 

in de realisatiefase. 

Veelal heeft een nieuw en innovatief idee als doel om voordeel te genereren voor de organisatie. Dit kan ontstaan door 

het verbeteren van de productiviteit, rentabiliteit, klanttevredenheid of het moraal van de werknemers [Klein & Sorra, 

1996). De invoering van deïnstitutionalisatie- ideeën zal als voornaamste doel hebben: klantentevredenheid . Het 

implementatieproces zal bestaat uit de volgende vier fases; initiatieffase, visiefase, ontwerpfase en de realisatiefase. Er 

zal onderscheid gemaakt moeten worden tussen het implementeren bij bestaande bouw en nieuwbouw, zie figuur 42 en 

43. 

5.5 Implementatie bij bestaande bouw 

In onderstaande paragraaf zal de implementatie bij bestaande bouw worden beschreven. Het grootste verschil tussen 

implementatie van bestaande bouw met nieuwbouw is het gebruik van de handleiding. 

Fasering bij implementatie van bestaande bouw 
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Bestaande bouw 

• Gevoel van urgentie, initiatief nemen 

• Draagvlak en haalbaarheid creëren bij de organisatie en bewoners 

• Wat gaat er fout in mijn verpleeghuis? 

• Wat zjjn ter aanvulling geconstateerde problemen zoaJs dje zjjn 
opgenomen in het onderzoek 'De"jnst;tutionansatie van verpleeghuizen'? 

• Gezamenlijke visie vorming 

• De gehele handleldjng toepassen 
• lndjen problemen nog njet vermeld In de handJeldjng· eigen patroon 

ontwjkke!en aan de hand yan de methode in het rapport 

• Haalbaarheid gekozen oplossing toetsen 

• concreten ontwerpooJossjna uit handleldjna toepassen ia ontwerp 

• Realisatie 

• Oplevering 

Bron: Gennip, van, 2004 (aangepast) 
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5.5.1 lnitiatieffase bestaande bouw 

In de initiatieffase zal er bij iemand in de organisatie het gevoel van verandering moeten ontstaan. In dit specifieke geval 

zal dat de vastgoedmanager of vastgoedadviseur zijn . Hij of zij ziet de noodzaak voor verandering. Om deze 

verandering door te willen voeren zal er draagvlak gecreëerd moeten worden bij de verschillende partijen die te maken 

hebben met deze verandering [Smeets, 2005]. Hierbij is het zeer belangrijk dat er goed geïnventariseerd wordt of 

verpleeghuisbewoners dan wel familie het noodzakelijk vinden om dingen te veranderen. Als dit niet het geval is zal er 

geen verandering nodig zijn. Immers zal de verandering geen voordeel opleveren voor de bewoners. 

De werknemers, in dit geval de verpleegkundigen moeten, net als de verpleeghuisbewoners en/of familie, enthousiast 

zijn over de innovatie. Zoals Klein en Sorra, 1996 stellen: de innovatieve waarde (innovation values fit) van de 

werknemer dient optimaal te zijn. Daarnaast is het van belang dat er door de werkgever een klimaat wordt gecreëerd 

die de innovatie ondersteund [Klein & Sorra, 1996]. 

Er zal door het verpleeghuis (vastgoed manager) vastgesteld moeten worden welke dingen (thema's) er verkeerd gaan 

in zijn verpleeghuis. Wanneer dit is gedaan zullen de geconstateerde vastgoedproblemen uit tabel 11 erbij gepakt 

kunnen worden om te kijken of er problemen over het hoofd gezien zijn . Nadat al deze stappen zijn gemaakt kan dit in 

een startdocument geformuleerd en vastgelegd worden. 

5.5.2 Visiefase bestaande bouw 

In deze fase zal er een gezamenlijke visie worden uitgesproken. Daarbij zal onderzocht worden of de visie van de 

vastgoedmanager en de visie van het management overeenkomen. De gehele handleiding zal hier gebruikt worden om 

de geconstateerde problemen op te lossen. Als een probleem nog niet in de handleiding is opgenomen, kan er een 

eigen patroon ontwikkeld worden. Hier kan de methode van Christopher Alexander, samen met hoofdstuk 4 van het 

onderzoek gebruikt worden. In hoofdstuk 4 staan de invalshoeken hoe er naar de vastgoedproblemen is gekeken 

(healing enironment, normalisatie en factoren van welzijn). Als bekend is wat de visie is met betrekking tot het oplossen 

van de vastgoedproblemen, kan er een globaal haalbaarheidsonderzoek worden verricht. Hierbij moet men denken aan 

bijvoorbeeld een SWOT-analyse, quik- scan, checklist huidige en toekomstige situatie. Dit alles kan men vastleggen in 

een visiedocument. Aan de hand hiervan zal een keuze worden gemaakt voor het vervolgproces. Als men het eens is 

om verder te gaan, komt men in de ontwerpfase [Smeets, 2005]. 

5.5.3 Ontwerpfase bestaande bouw 

In de ontwerpfase zal men een definitief haalbaarheidsonderzoek uitwerken en toetsen. Daarbij wordt het doel 

scherpgesteld en randvoorwaarden geformuleerd. Randvoorwaarden zijn de minimale eisen waaraan moet worden 

voldaan om het doel te kunnen realiseren . In deze fase kunnen de verschillende aanbevelingen en concrete 

oplossingen uit de handleiding worden getoetst op hun haalbaarheid. Aan het einde van deze fase kunnen deze 

aanbevelingen in een (renovatie)plan worden beschreven. 

De volgende randvoorwaarden zijn van belang bij bestaande bouw; 

• Technische mogelijkheden; 

• Financieel haalbaar in begroting; 

• Haalbaarheid in planning en tijd ; 

• Samenwerking betrokken partijen: interieur stylist, bouwkundige etc. 
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Technische mogelijkheden 

Er zal gekeken moeten worden of de gewenste oplossing ook technisch mogelijk is. Hierbij komen factoren als minimale 

afmetingen, ontwerp van de constructie etc. aan de orde. 

Financieel haalbaar in de begroting 

De gewenste veranderingen zullen moeten passen in de financiële begroting van de zorginstelling. Sommige 

veranderingen zullen grote kosten met zich meebrengen. Het is verstandig om bijvoorbeeld grote investeringen uit te 

stellen als er op korte termijn een gehele renovatie of nieuwbouw op het progamma staat. 

Haalbaarheid in planning en tijd 

Er zal gekeken moeten worden of de aanpassingen passen in de planning. Kunnen verpleeghuisbewoners ergens 

anders opgevangen worden als er grote werkzaamheden gerealiseerd worden? Het komt bijvoorbeeld voor dat er te 

hogen doelen worden gesteld, deze doelen zijn vaak niet realistisch . Zo kan het doel zijn de vermindering van het aantal 

institutionele instellingen in een vastgoedportefeuille met 50% in een periode van vijf jaar. Deze doelstellingen zijn 

zelden berekend op basis van capaciteit en haalbaarheid. Onrealistische termijnen kunnen ook worden voorgesteld 

door aandeelhouders, die een te snelle deïnstitutionalisatie willen forceren. Dit kan resulteren in schade voor de 

gebruikers. Slecht uitgevoerd deïnstitutionaliserinsbeleid kan leiden tot het nemen van onjuiste maatregelen om de 

doelstelling te realiseren [Pfeiffer et al. , 2009]. 

Samenwerking betrokken partijen 

Zijn alle betrokken partijen eensgezind met de strategie en hebben ze nog steeds dezelfde visie over 

deïnstitutionaliseren van het verpleeghuis als in bij de initiatieffase? Het is noodzakelijk dat er genoeg gecommuniceerd 

wordt om de visie van alle betrokken partijen door het gehele traject op dezelfde lijn te houden. Als er een partij het 

begrip anders interpreteert heeft dit consequenties voor de implementatie. 

5.5.4 Realisatiefase bestaande bouw 

In de realisatiefase worden alle details van het project ingevuld. De plannen zullen operationeel worden gemaakt. De 

aannemer zal worden gekozen om de gewenste aanpassingen te realiseren . 
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5.6 Implementatie nieuwbouw 

In paragraaf 5.6 zal de implementatie bij nieuwbouw worden besproken. Als er een nieuwbouwproject wordt gestart 

voor het bouwen van een verpleeghuis zal de handleiding dienen als checklist. Deze handleiding zal ook kunnen 

voorzien in eventuele concrete oplossingen in het ontwerp. 

Fasering bij implementatie voor nieuwbouw 
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• Realisatie 

• Oplevering 

Bron: Gennip, van, 2004 (aangepast) 

5.6 .1 lnitiatieffase nieuwbouw 

In de initiatieffase zal het bestuur kunnen kiezen voor een geheel nieuw verpleeghuis te bouwen. Dit kan ter vervanging 

van het oude verpleeghuis (slopen, opnieuw bouwen) of geheel nieuw zijn . Hierbij zal er genoeg draagvlak nodig zijn 

van de organisatie en het bestuur om tot het besluit te komen nieuw te gaan bouwen. 

5 .6 .2 Visiefase nieuwbouw 

In deze fase zal er een gezamenlijke visie worden uitgesproken. De gehele handleiding zal gebruikt kunnen worden als 

checklist. Hierbij moet in het achterhoofd worden gehouden dat in de handleiding alleen de geconstateerde 

vastgoedproblemen zijn beschreven die in het algemeen verkeerd gaan. De dingen die meestal goed gaan zijn hier niet 

beschreven. Hiervoor wordt aanvullend verwezen naar hoofdstuk 4. De handleiding beoogd niet volledig te zijn maar 

moet gezien worden als ondersteuning in het proces. De visie met de checklist kan in het visiedocument vastgeld 

worden. 
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5.6.3 Ontwerpfase nieuwbouw 

In de ontwerpfase zal men een haalbaarheidsonderzoek uitwerken en toetsen . Daarbij worden het doel en de 

randvoorwaarden geformuleerd. Randvoorwaarden zijn de minimale eisen waaraan moet worden voldaan om het doel 

te kunnen realiseren . Aan het einde van deze fase kan er een plan worden opgesteld . 

De volgende randvoorwaarden zijn van belang; 

• Visie van het management; 

• Visie en missie verpleeghuis; 

• Technische mogelijkheden; 

• Financieel haalbaar in begroting; 

• Planning; 

• Samenwerking betrokken partijen: interieur stylist, bouwkundige etc. 

Visie van het management 

Is het management conservatief of innovatief ingesteld. Zijn zij te overtuigen van het feit dat deïnstitutionalisering een 

positieve bijdrage levert aan het welzijn en welbevinden van de verpleeghuisbewoners? 

Visie en missie verpleeghuis 

Is het beleid van het verpleeghuis erop ingericht dat ze kunnen en willen deïnstitutionaliseren. Of geven zij hier geen 

prioriteit aan en is hun beleid institutioneel. 

Technische mogelijkheden 

Er zal gekeken moeten worden of de gewenste oplossing ook technisch mogelijk is. Hierbij komen factoren als minimale 

afmetingen aan de orde. 

Financieel haalbaar in de begroting 

De gewenste nieuwbouw plannen zullen moeten passen in de financiële begroting van de zorginstelling . Als men kiest 

om een verpleeghuis te vervangen en nieuw te gaan bouwen dient men zoveel mogelijk (langdurige) dubbele kosten te 

vermijden . Er zullen dubbele exploitatiekosten aan functies, middelen en diensten ontstaan, zowel de oude en de 

nieuwe diensten zullen naast elkaar draaien tot de instelling volledig is gesloten. Deze (extra) kosten moeten worden 

ingebouwd in de begrotingen van het strategische deïnstitutionaliseringsplan. Het mag niet leiden tot een lange termijn 

situatie waarin beide diensten naast elkaar bestaan voor onbepaalde tijd. Bij een dergelijk dualistisch stelsel is het 

waarschijnlijk onhoudbaar om in tijden van crises of beperkte budgetten de nieuwe instellingen zo te realiseren als 

gepland. Het management zal er voor kiezen om de nieuwe instelling zo te bouwen, in te richten en zorg te verlenen als 

in de oude situatie, of er wordt gekozen om de nieuwbouw geheel af te schaffen en het oude verpleeghuis te behouden. 

Planning 

In navolging van de financiële haalbaarheid is het van belang dat de planning wordt nagekomen. Een uitloop zal voor 

extra kosten zorgen. 

Samenwerking betrokken partijen 

Zijn alle betrokken partijen eensgezind met de strategie en hebben ze allemaal dezelfde visie over het 

nieuwbouwproject? Als er een partij het begrip anders interpreteert heeft dit consequenties voor de implementatie. 

5.6.4 Realisatiefase nieuwbouw 

In de realisatiefase worden alle details van het project ingevuld. De plannen zullen operationeel worden gemaakt. De 

aannemer zal worden gekozen om de nieuwbouw te realiseren . 
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5. 7 Toetsing van de handleiding 

De concepthandleiding is getoetst met een drietal experts. De handleiding is onderverdeeld in een viertal thema's. Het 

thema autonomie is niet verwerkt in de handleiding. De reden hiervan is dat er geen vastgoed gerelateerd probleem is 

vastgesteld met betrekking tot de autonomie van verpleeghuisbewoners. 

5.7.1 Interview met de heer van de Molengraft 

De heer van de Molengraft heeft 5 jaar ervaring als vastgoed consultant bij De Zorggroep in Noord-Limburg. Na 5 jaar is 

hij strategisch vastgoed adviseur bij De Zorggroep geworden. 

De heer van de Molengraft begint met het aangeven dat er onderscheid gemaakt moet worden in twee soorten 

verpleeghuizen. Verpleeghuizen waar somatische bewoners verblijven , deze hebben nog zelfregie, als ze naar de kroeg 

zouden willen is dat in principe mogelijk. En verpleeghuizen (afdeling) waar psychogeriatrische (pg) bewoners 

verblijven , dit is bijna altijd een gesloten afdeling. De bewoners hebben vrijwel geen zelfregie. Door dit onderscheid 

zullen een aantal aanbevelingen minder invloed hebben op bijvoorbeeld pg bewoners dan op somatische 

verpleeghuisbewoners. Het is verstandig om hier rekening mee te houden. 

De handleiding is nog niet heel overzichtelijk. Er staat nog veel tekst in en de woordkeuze is niet overal optimaal. De 

aanbevelingen scheiden op bijvoorbeeld kamerniveau , afdelingsniveau en gebouwniveau zou het ook overzichtelijk 

maken. De handleiding is volgens de heer van de Molengraft vooral een goede tool om oudere gebouwen van 

zorginstellingen, die gezien kunnen worden als waardevolle cash cows, te kunnen laten concurreren met andere (oude) 

gebouwen van zorginstell ingen. Als laatste geeft de heer van de Molengraft aan dat het deïnstitutionaliseren van oude 

gebouwen moeilijk is. Als je het goed wilt doen zal je geheel nieuw moeten bouwen. 

5.7.2 Interview met de heer van Meekeren 

De heer van Meekeren is directeur bij Woonzorgcentra Haaglanden (WZH). Woonzorgcentra Haaglanden heeft 13 

woonzorglocaties in de regio Den Haag. Van deze locaties zijn er zeven een verpleeghuis of hebben een 

verpleegafdeling op die locatie. 

Net als de heer van de Molengraft van De Zorggroep, geeft de heer van Meekeren aan dat er een groot verschil zit 

tussen de twee groepen verpleeghuisbewoners , somatisch en psychogeriatrisch. De psychogeriatrisch bewoners 

verblijven voor een groot deel van de tijd in de huiskamer. In hun eigen slaapkamer verblijven ze niet veel. Hier zal 

rekening mee gehouden moeten worden in de handleiding. 

De heer van Meekeren is erg praktisch ingesteld. Hij stelt dat de handleiding erg wetenschappelijk is en niet overal de 

praktijk 'raakt'. Hij geeft aan dat meer vierkante meters niet gelijk wil zeggen dat het dan beter gaat in een verpleeghuis. 

Met afbouwen van meerbedkamers is hij zeker mee eens als dit de drie en vier bedkamers betreft. 

De tweepersoonskamers mogen per afdeling een beperkt aantal behouden blijven. Veel pg bewoners vinden het fijn om 

samen met een andere bewoner op een kamer te liggen. Het succes van een gebouw heeft veel te maken met de 

details, deze moeten kloppend zijn . Er kunnen verschillende vastgoedingrepen leiden tot een verbetering van de sfeer 

en leefomgeving maar veel heeft te maken met de ziel van het gebouw en het personeel. Als deze niet goed is zullen de 

vastgoedingrepen niet werken. 

De stellingen in de handleiding zijn niet allemaal even duidelijk, naar zijn mening kloppen er ook een aantal niet vanuit 

de praktijk. De tekst zou iets compacter geformuleerd kunnen worden en de woordkeuzes aanpassen. In de handleiding 

mag naar de mening van de heer Meekeren meer een eigen mening en nuances naar voren komen. Dit staat er nu 

geheel niet in. 
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5.7.3 Interview met de heer Stravers 

Met de directeur Stravers van Laurens is al eenmaal een interview gehouden voor dit onderzoek. De heer Stravers 

wi lde graag meewerken aan een volgend interview. De heer Stravers is directeur ontwikkeling woon- en zorgconcepten 

bij Laurens. 

De heer Stravers is erg enthousiast over de handleiding. Hij vindt de oplossingen met healing environment erg 

interessant. In de nieuwbouwplannen willen ze hier ook rekening mee houden. Deze handleiding zal als een soort 

progamma van eisen kunnen gelden. Aan de voorkant van de handleiding zou het handig zijn om een beslisboom te 

ontwikkelen. Zo kun je snel bepalen welke aanbeveling gebruikt kan worden in een bepaalde situatie. Op dit moment is 

er nog geen kostenpost in de handleiding opgenomen. Dit zal well icht een idee zijn voor verder onderzoek om dit toe te 

voegen aan de handleiding. De tekst in het verslag vindt de heer Stravers ook erg handig en overzichtelijk. Het 

probleem wordt kort en bondig beschreven waarna de aanbevelingen puntsgewijs worden opgesomd. Er wordt 

afgesloten met een plaatje , zodat je snel en overzichtelijk een beeld vormt van de aanbeveling. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

In dit afsluitende hoofdstuk worden conclusies getrokken en de onderzoeksmethode beschreven. Er zal antwoord 

worden gegeven op de probleemstelling en de deelvragen. Daarnaast zullen aanbevelingen ten aanzien van 

vervolgonderzoek en beleidsmaatregelen worden gedaan. 

6.1 Conclusie en onderzoeksmethode 

Het doel van dit onderzoek was een handleiding aanreiken voor het deïnstitutionaliseren van verpleeghuizen . Teneinde 

het welzijn en welbevinden van verpleeghuisbewoners optimaal te ondersteunen. Uit het onderzoek is naar voren 

gekomen dat het mogelijk is om bestaande verpleeghuizen te deïnstitutionaliseren. Dit kan door meerdere grote en 

kleine vastgoedingrepen . Tevens is het mogelijk om bij nieuwbouw preventief te handelen om het institutionele karakter 

te voorkomen of te verminderen . Deze vastgoedingrepen zijn vastgelegd in een handleiding met aanbevelingen. 

Het eerste deel van het onderzoek bestond uit een literatuurstudie. Hierin is de ontwikkeling van verpleeghuizen en 

verpleegbehoefte in beeld gebracht. In Nederland zijn er 324 zelfstandige verpleeghuizen en 210 gecombineerde 

instellingen (verzorging & verpleging) . In deze verpleeghuizen wonen ongeveer 65.000 bewoners, hiervan hebben 

27.000 een somatische aandoening en 38.000 een psychogeriatrische aandoening . Het aantal somatische bewoners is 

de afgelopen twintig jaar gelijk gebleven, terwijl het aantal psychogeriatrische bewoners met 73% is gestegen. Het gelijk 

blijvend aantal somatische patiënten in een verpleeghuis en het stijgen van de psychiatrische patiënten in een 

verpleeghuis heeft te maken met de extramuralisering (meer hulp aan huis) . Somatische patiënten kunnen (steeds) 

makkelijker thuis verzorgd worden . Dit is niet hel geval bij psychogeriatrische patiënten. De psychogeriatrische 

patiënten zullen daarom bijna altijd worden opgenomen in een verpleeginstelling . Vandaar dat dit aantal stijgende is in 

verpleeghuizen . 

Tussen 2000 en 2020 zal de potentiële vraag naar opname voor verpleging stijgen met meer dan 46%. De potentiële 

vraag naar opname verpleging (46%) zal minder snel groeien dan de potentiële vraag voor thuiszorg (53%). Om te 

voldoen aan deze vraag zal er in de verpleging extra capaciteit nodig zijn . 

Uit de analyse van de normen en maatstaven van het College Bouw Zorginstellingen (CBZ) en de analyse van een elftal 

onderzoeken naar de kwalite it van verpleeghuizen, komt naar voren dat verpleeghuizen voldoen aan de harde eisen die 

het CBZ stelt aan het verpleeggebouw. Echter, de oudere eisen voldoen niet meer aan de eisen van tegenwoordig. Aan 

de zachte adviezen wordt in sommige verpleeghuizen weinig aandacht besteed. Een oorzaak hiervan was dat er geen 

marktwerking bestond in de zorg . Er werd met budgetfinanciering gewerkt waardoor klantgerichtheid minder van belang 

was. In de toekomst zal productfinanciering worden toegepast. Dit zal een extra prikkel geven aan zorgorganisaties om 

efficiënter en klantgerichter te gaan werken . Er zal gestreden moeten worden om klanten (bewoners) waardoor 

verpleeghuizen zich meer gaan richten op het welzijn en welbevinden van de klant. 

De problemen die zich nu voordoen in verpleeghuizen kunnen worden geschikt in een 5-tal thema's. De thema's waar 

het niet goed gaat in verpleeghuizen zijn : privacy, huiselijkheid en sfeer, veiligheid , autonomie en zorgverlening . 

De toestand die er (voornamelijk in oude) verpleeghuizen heerst, is dat ze een institutioneel karakter hebben. 

Verpleeghuizen komen voort uit het ziekenhuismodel , waar weinig aandacht was voor privacy, huiselijkheid en 

autonomie. Een gevolg van het leven in deze instituties is het verlies van iemands persoonlijkheid en eigen identiteit. Dit 

is iets wat zorgorganisaties willen voorkomen. 
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De wensen en behoefte van verpleeghuisbewoners sluiten aan op de geconstateerde problemen in verpleeghuizen . 

Verpleeghuisbewoners willen meer privacy, meer autonomie, een betere sfeer en huiselijke uitstraling, betere 

zorgverlening en zich veil ig voelen . Verpleeghuisbewoners willen zich kunnen terugtrekken in een eigen kamer of in een 

andere ruimte in het verpleeghuis. Ze willen graag meer controle op de verleende zorg en meer sociale interactie met 

mensen van zowel buiten als binnen het verpleeghuis. In de oudere verpleeghuizen is dit vaak nog onvoldoende 

mogelijk. De privacy, huiselijke sfeer en veiligheid kunnen door bepaalde vastgoedingrepen in de behoefte van de 

verpleeghuisbewoner voorzien . Als het gaat om de zorgverlening en autonomie zijn dit problemen die veelal door de 

organisatie verholpen kunnen worden. 

Ter illustratie: 

Privacy 

Veiligheid 

Sfeer en huiselijkheid 

Afzonderlijke nissen creëren in de huiskamer, 

Na sluiting van de receptie deur op slot doen. Bezoeker moeten aan bellen, 

Maak gangen niet te lang en varieer met plafond hoogte 

Er kan geconcludeerd worden dat er niet veel wetenschappelijke literatuur geschreven is over deïnstitutionalisatie van 

verpleeghuizen . De wetenschappelijke literatuur die over deïnstitutionaliseren gaat, is vrijwel altijd gerelateerd aan de 

gehandicaptenzorg . Daarbij gaat het meestal over nieuwbouw en niet over het aanpassen van bestaande bouw. Uit de 

literatuurstudie is naar voren gekomen dat in dit onderzoek deïnstitutionalisatie als volgt gedefinieerd kan worden ; 

Het creëren van een leefomgeving in een verpleeghuis waarbij de gebruiker zijn of haar eigen identiteit zoveel mogelijk 

kan behouden. Dit door een veilig en fijn gevoel te realiseren waarbij de gebruiker een eigen territorium heeft en er 

privé- ruimten aanwezig zijn. Deze privé- ruimten kunnen samen met de verruiming van functies in en om een 

verpleeghuis de sociale interactie bevorderen (integreren met de maatschappij) . De gebruiker heeft voldoende zelfregie 

over de verleende zorg en hoe deze zorg gegeven wordt. Dit alles wordt gerealiseerd in een huiselijke sfeer, waarbij 

leefsferen (wonen, zorg, recreëren) nog zoveel mogelijk aanwezig zijn. 

Om te kunnen deïnstitutionaliseren kunnen healing environment, het normalisatie denken en de factoren van welzijn 

worden gebruikt. Het grootste aandeel in het deïnstitutionalisatie- proces heeft de healing environment. Dit heeft te 

maken met de omvangrijke beschrijvingen die healing environment doet voor de fysieke leefomgeving. 

Uit de drie benadering zijn veel aanbevelingen gekomen waarmee een verpleeghuis minder institutioneel gemaakt kan 

worden. Om goed te kunnen deïnstitutionaliseren is het van belang dat er genoeg draagkracht is van alle 

belanghebbenden. Als men wil slagen met het deïnstitutionalisatie- proces zal er gedurende het project goede 

communicatie en samenwerking moeten zijn met alle betrokken partijen. 

Het gebouw zal een primaire rol hebben in het faciliteren van de zorg . Het gebouw en de daarbij samenhangende 

fysieke leefomgeving zijn een onderdeel van het gehele deïnstitutionalisatieproces. Naast de ingrepen aan het gebouw 

is het noodzakelijk dat de organisatie en de verleende zorg geen institutionele vorm heeft. Als de factoren gebouw, 

fysieke leefomgeving en de organisatie met de verleende zorg samenwerken, kan deïnstitutionalisatie tot een groot 

succes leiden. 

Om een verpleeghuis te kunnen deïnstitutionaliseren is een handleiding geschreven. Deze handleiding geeft een snelle 

weergave van aanbevelingen die gedaan kunnen worden om een verpleeghuis te deïnstitutionaliseren. De 

aanbevelingen kunnen gebruikt worden in de praktijk. Daarbij is het aan de vastgoedmanager om te bepalen of een 

ingreep haalbaar is of niet. Voor elke verpleeghuis zal dit uiteraard verschillen . 

De handleiding moet geïntegreerd worden in het beleid van een zorginstelling . Met andere woorden, standaard 

meenemen bij belangrijke vastgoedbeslissingen. Deïnstitutionalisering kan gerealiseerd worden door de handleiding 

standaard te hanteren in de initiatieffase, visiefase en/of ontwerpfase van het implementatieproces. 
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De handleiding kan gebruikt worden voor zowel bestaande als nieuwbouw verpleeghuizen . Waarbij de handleiding bij 

bestaande verpleeghuizen gebruikt kan worden als een overzicht van aanbevelingen om verpleeghuizen zo aan te 

passen dat het geen institutioneel karakter (meer) heeft. Bij nieuwbouw zal de handleiding als checklist preventief 

kunnen werken. 

Voor bestaande bouw zal de vastgoedmanager bij de initiatieffase eerst zelf moeten bepalen wat er in zijn verpleeghuis 

fout gaat. Daarna zal ter aanvulling de geconstateerde vastgoedproblemen zoals ze zijn opgenomen in het onderzoek 

gebruikt kunnen worden. In de visiefase kan de gehele handleiding met aanbevelingen worden gebruikt. In de 

ontwerpfase kunnen concrete ontwerpoplossingen toegepast worden. 

Voor nieuwbouw zal de handleiding als checklist opgenomen kunnen worden in de visiefase. In de ontwerpfase kunnen 

concrete ontwerpoplossingen toegepast worden. Hierdoor kan het als toevoeging dienen op het Progamma van Eisen 

voor een nieuwbouwproject. 

6.2 Beleidsaanbevelingen 

Het management van zorgorganisaties zullen goed moeten kijken naar hun gehele vastgoedportefeuille om in de 

toekomst de concurrentiestrijd aan te kunnen met andere zorginstellingen. Hierbij moet niet alleen gekeken worden naar 

het bedrijfseconomische en financieel waarden. Er zal door de huidige ontwikkeling in de markt ook gekeken moeten 

worden naar zachte kant van de vastgoedportefeuille. Hiermee wordt de fysieke leefomgeving van het vastgoed 

bedoeld. De marktwerking die opgang komt zal zorgorganisatie bewegen te concurreren met andere zorgorganisaties. 

Om in deze concurrentiestrijd te winnen zullen zorgorganisaties hun doelgroep moeten bedienen. Er zal een omslag 

gemaakt moeten worden in het vastgoedbeleid . Van puur bedrijfseconomisch en financieel vastgoedbeleid naar een 

volledig strategische vastgoedbeleid waar de fysieke leefomgeving ook deel van uitmaakt. 

Naast de ingrepen die aan het gebouw gedaan kunnen worden om een minder institutioneel gebouw te zijn is het ook 

noodzakelijk dat het bestuur de organisatie en de verleende zorg op een manier worden gegeven die niet institutioneel 

is. 

6.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Dit onderzoek heeft een begin gemaakt met het deïnstitutionaliseren van verpleeghuizen . Hierbij is alleen gekeken naar 

het gebouw en de fysieke leefomgeving, er is niet gekeken naar de organisatie en de verleende zorg . Om tot een 

gehele deïnstitutionalisatie te komen zal hier ook naar gekeken moeten worden. Voor het gebouw is een handleiding tot 

stand gekomen waar aanbevelingen worden gedaan om te kunnen deïnstitutionaliseren. Vervolgonderzoek zal de 

handleiding en het onderzoek kunnen uitbreiden. 

In dit onderzoek is voornamelijk gekeken naar de vastgoedproblemen in verpleeghuizen en de oplossing voor deze 

problemen. In een vervolgonderzoek zal er meer aandacht besteedt kunnen worden aan de economische aspecten van 

deze vastgoedingrepen. Wat kosten de verschillende vastgoedingrepen en in hoeverre wegen deze kosten op tegen de 

maatschappelijke meerwaarden. 

De verschillen tussen de doelgroepen psychogeriatrische bewoners en somatische bewoners kunnen verder 

onderzocht worden. Hebben de vastgoedingrepen voor elke doelgroep dezelfde meerwaarde? 

Tevens zal er meer onderzoek gedaan kunnen worden naar welke domoticasystemen er zijn en welke domotica 

systemen kunnen bijdragen aan het welzijn en welbevinden van verpleeghuisbewoners. 
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6.4 Evaluatie onderzoek 

In het onderzoek is gebruikt gemaakt van een literatuuronderzoek om de kwaliteit van de zorg en behoefte van 

verpleeghuisbewoners te bepalen. Deze uitkomsten zijn door middel van interviews met leidinggevende geverifieerd. 

Het interviewen van bewoners in plaats van leidinggevende was beter geweest. Het voordeel hiervan is dat de 

werkelijke doelgroep wordt geïnterviewd. Het nadeel is de uitvoerbaarheid ·en het eigenbewustzijn van de problemen die 

de verpleeghuisbewoner ondervind. 

Het aantal respondenten had groter gekund. Hierdoor zal er een beter representatief beeld ontstaan. Er zijn nu weinig 

aanvullingen gedaan door respondenten. Dit was wellicht anders geweest als er meer mensen geïnterviewd waren . 

Om het institutionele karakter vast te kunnen stellen van verpleeghuizen hadden ook (oude) verpleeghuizen bezocht 

kunnen worden. Door een visuele check had de daadwerkelijke problematiek vastgesteld kunnen worden. 

De handleiding is niet bedoeld als uitputtende lijst. Het is een begin om verpleeghuizen te deïnstitutionaliseren. De 

handleiding geeft niet op alle vastgoedproblemen een aanbeveling. Aanbevelingen in de handleiding zijn alleen gedaan 

op problemen die in de literatuur naar voren zijn gekomen. 
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Bijlagen 

1. Vloeroppervlakten volgens NEN 2580 

Vloeroppervlakten volgens NEN 2580 

nuttige oppervlakte, 
nuttige oppervlakte, geprogrammeerd 
volgens bouwplan 

ontwerpverliezen 
netto 

bruto vloeroppervlakte 
vloeroppervlakte 

verkeersoppervlakte 

1 
1 
1 

installatieoppervlakte 1 

tarra constructieopp~rvlakte 

vloeroppervlakte ruimten lager dan 1,5 m 

De bruto vloeroppervlakte van AWBZ-voorzieningen (voorzover geen andere bruto/nuttig-verhouding dan 1,5 is 

aangegeven) wordt als volgt berekend: 

•totale nuttige oppervlakte, geprogrammeer:I 

•ontwerpverliezen 

Totale nuttige oppervlakte volgens bouwplan 

• verkeersoppervlakte 

•installatie-oppervlakte 

Totale netto vloeroppel'\'lakte 

•tarra vloeroppervlakte (constructie) hierover: 

Totale bruto vloeroppervlakte, afgerond 

(betreft uitsluitend aan alle zijden omsloten en 

oven:lel:te oppervlakte, conform NEN 2580) 
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} hierover: 

ca. 

ca. 

ca. 

ca. 

100"/o 

4"/o 

104"/o 

30"/o 

135% 

10"/o 

150% 

t.o.v. nuttige opp. 

volgens bouwplan 

t.o.v. nuttige opp., 

geprogrammeerd 

t.o.v. netto opp. 

t.o.v. nuttige opp., 

geprogrammeerd 
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11. Prestatie-eisen niet-mobiele bewoners 
' 

Minimaal benodigde ruimte voor douchebrancard en beddenverkeer 

Minimaal benodigde ruimte voor het maken van een bocht met 

een verpleegbed. 

Minimaal benodigde ruimte voor een rolstoel 

B 

Minimaal benodigde ruimte voor het maken van een bocht met 

een verrijdbare douchestoel. Dit is vergelijkbaar met de minimaal 

benodigde ruimte voor het maken van een bocht met een rolstoel 
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Minimaal benodigde ruimte voor het maken van een bocht met 

een douchebrancard. 

80 100 170 

230 

90 

Minimaal benodigde vrije ruimte rond het bed voor het verlenen 

van assistentie door personeel 



Figuur 47 

Figuur 48 

Figuur 49 

Minimaal benodigde ruimte voor douchebrancard 

80 80 80 

0 

200 

80 

Minimaal benodigde ruimte rondom toilet 

Minimaal benodigde ruimte rondom wastafel en ligbad 

Bijlage 2010 

80 200 80 

80 

Minimaal benodigde ruimte voor het werken met een douchebrancard 

(loodrecht/vrij in de ruimte en langs de wand). 

Minimaal benodigde ruimte rondom het toilet bij tweezijdige assistentie. 

N.B. de vrije ruimte naast de toiletpot wordt gemeten op 0,3 m vanaf de 

wand. Dit is belangrijk bij een schuine opstelling van de toiletpot (dit 

resulteert doorgaans in een achterwand van 1,4 m) . 

110 90 80 

20 

250 

80 Minim.aal benodigde ruimte rondom df! wastafel voor tweezijdige 

assistentie. Bij individuttl sanitair kan gekozen worden voor 

enkelzijdige assistentie en kan worden wlstaan met 0"3 m naast 

de wastafel aan de ene zijde en met 0 ,8 m aan de andere zijde. Minimaal benodigde ruimte rondom een ligbad. 
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111. Normen van College Bouw Zorginstellingen door de jaren heen 

1. Onveranderde normen 

• De vrijendoorgang is door de loop der jaren niet veranderd, deze is beschreven vanaf 1997. Een vrije doorgang 

waar bewoners komen (beddenverkeer) moet minimaal 1, 10 meter zijn . Het minimale is 0,85 meter zoals 

beschreven in artikel 4.11 van het Bouwbesluit. 

• De gang breedte dient minstens 2 meter te bedragen voor bedden verkeer. 

• Vanaf 1997 wordt er gesproken over de hoofdingang. Deze dient goed zichtbaar en bereikbaar te zijn en voorzien 

zijn van een overdekte voorrij- gelegenheid. Vanaf 2002 wordt er ook gesproken over het belang van 

openbaarvervoer in de nabijheid. 

• Vanaf 1990 wordt er gesproken over het rolstoelgebruik. Rolstoelgebruikers moeten elkaar kunnen passeren en er 

dient een draaimogelijkheid aanwezig te zijn (draaicirkel 1,50 meter). 

• Ruimten waar bewoners gedurende langere tijd verblijven , moeten voorzien zijn van daglicht en uitzicht. 

• Er dient per groep een huiskamer aanwezig te zijn , de ligging naast elkaar geniet de voorkeur. 

ll. Veranderde normen 

• Het verdient aanbeveling er rekening mee te houden dat patiënten in plaats van verpleegmeubilair eigen meubilair 

kunnen plaatsen. In de laatste twee rapporten is hier niets over geschreven. 

• Vanaf 2003 is er beschreven dat er in de AWBZ-voorzieningen de vrije breedte van de verkeersruimten ten minste 

1,60 meter bedraagt, mits passagemogelijkheden aanwezig zijn op een onderlinge afstand van ten hoogste 8,00 m. 

Is dit laatste niet het geval, dan bedraagt de vrije breedte zoals in de voorgaande normen minstens 2,00 m 

bedraagt. 

• In 1990 werd er gesproken over afzonderlijke zitjes, zo gelegen dat de patiënten menselijke activiteit kunnen 

waarnemen. De zitjes kunnen ook deel uit maken van de huiskamer. Deze aparte zithoekjes worden ook nog in 

1997 en 2002 uitvoerig genoemd, in de laatste 2 normen komende deze hoekjes niet of haast niet ter spraken. 

• In de normen van 1990 wordt nog gesproken over het huiselijker maken van een verpleeghuis door zachte 

vloerbedekking te gebruiken mits het materiaal goed kan worden schoongehouden en rolstoelbestendig is. In de het 

vervolg rapport uit 1997 dient bij voorkeur een harde maar niet te gladde vloerbedekking te worden toegepast. Deze 

aandachtspunten ter verbetering van de huiselijkheid zijn in de laatste drie rapporten (2002, 2003 en 2006) niets 

meer geschreven. 

• In de normen van 1990 en 1997 wordt er over verlichting gepraat dat de sfeer moet verbeteren en niet alleen 

functioneel moet zijn. In de laatste 3 normen wordt er over verlichting gesproken dat functioneel is. 

• De normen ut 1990 en 1997 geven aanwijzingen omtrent het gebruik van de wanden en vloeren , deze dienen van 

een materiaal te zijn die goed afneembaar zijn en de vloer mag niet te nat zijn. 
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• In de norm uit 1997 wordt veel aandacht besteed aan het aanbrengen van verlichting op een manier dat er meer 

sfeer en huiselijkheid ontstaat. In de vervolg normen wordt wel gesproken over de verlichting, echter op een 

functioneel vlak in plaats van een creatief en sfeer vol vlak. 

• Vanaf de normen die in 2002 worden opgesteld wordt er niet meer gesproken over patiënten maar over bewoners 

en bewoners. 

• Ten aanzien van flexibiliteit is er vanaf 1990 beschreven dat het verstandig is om de stramienmaten te vergroten 

van 6,6 naar 7,2 meter om zo vierpersoonskamers eenvoudig te kunnen splitsen in tweepersoonskamers. Vanaf 

2002 wordt ook gesproken over stramienmaten van 4,8 meter. In 1997 beschrijft de norm dat er enig flexibil iteit 

vereist is, het is verstandig om het aantal 1 persoonskamers te beperken in combinatie met twee persoonskamers 

die in later stadium kan worden opgedeeld in 1 persoonskamers. In de norm van 2002 wordt beschreven om in de 

toekomst ook eventueel verpleginggeïndiceerde te kunnen huisvesten, het noodzakelijk is eenvoudig een 

verzorgingsappartement voor verzorging te kunnen splitsen in twee kamers voor verpleging met een eigen toegang. 

Dit principe wordt 'omkeerbaar bouwen' genoemd. In 2003 gaat het nog wat verder, er wordt gesteld dat instellingen 

die in beginsel geschikt is gemaakt voor gebruik van 1 doelgroep eenvoudig en met relatief geringe kosten geschikt 

gemaakt kan worden voor andere doelgroepen en functies. 

• Vanaf 1997 wordt er gesproken over groepen van 10 tot 15 patiënten, deze worden na verloop van tijd terug 

gebracht in 2002 naar 7 tot 10 per afdeling. Dit geld ook voor afdelingsverblijf in de normen van 2003 en 2006. 

• Vanaf 2003 wordt er gesproken over de healing environment. De belevingskwaliteit van de gebouwen en omgeving 

hebben effect op de gezondheid, welbevinden en gedrag van bewoners en bewoners. Daarom is het belangrijk om 

aandacht te hebben voor omgevingspsychologische aspecten van het gebouw. 

• Vanaf 2003 wordt er ook expliciet aandacht besteed aan het welzijn van de bewoners (voorheen patiënten) en 

bezoekers , zo wordt er beschreven dat deze wordt bevorderd door een verblijfsomgeving te creëren die: 

• Goed toegankelijk en overzichtelijk is; 

• Comfort biedt en de autonomie verhoogt; 

• De relatie met het verzorgend , verplegend of behandelend personeel bevordert; 

• Privacy biedt en vertrouwen versterkt; 

• Rekening houdt met leeftijd (o.a.KDC) van bewoners en wensen van bewoners en familieleden; 

• Een relatie heeft met de buitenwereld en zo mogelijk over een buitenruimte beschikt; 

• Huiselijkheid, veiligheid en geborgenheid biedt. 

• Vanaf het rapport uit 2003 wordt er meer aandacht besteed aan de kwaliteit die wordt bevorderd door in een 

ontwerp expliciet aandacht te besteden aan aspecten als schaal , herkenbaarheid, gebruiksgemak, oriëntatie en 

routing , veiligheid en beschutting, bewegwijzering, inrichting, materiaalgebruik, kleurtoepassing, daglichttoetreding, 

uitzicht, verlichting , akoestische aspecten en het binnenklimaat. De vorige rapporten gaan hierop niet in. 

• Bij het gebruik van sanitaire ruimte wordt er steeds meer opgestuurd dat per kamer er 1 sanitaire ruimte aanwezig is 

die vanuit de slaapkamer toegankelijk is. 1 sanitaire ru imte per twee bewoners is ook nog steeds mogelijk. 
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111. Geheel niet aan gedacht 

• Er wordt geen aandacht besteed aan de zintuiglijke aspecten voor voornamelijk PG bewoners . Zo kan kruiden tuin 

helpen de sfeer en welbevinden bevorderen. 

• Het hebben van dieren in bijvoorbeeld een voileren kan in sommige situatie het welbevinden van mensen doen 

vergroten en het huiselijker maken van een verpleeghuis. Er moet goed nagedacht worden wat voor mensen er in 

een verpleeghuis zitten, er is namelijk een verschil tussen ouderen die uit de stad komen en ouderen die van het 

platteland komen. 

• Het gebruik van materialen, geur en kleurstellingen om zo het welbevinden van de bewoners te bevorderen en het 

verpleeghuis sfeervol te maken krijgt weinig tot geen aandacht. 

IV. Overzicht van de veranderde of onveranderde normen College Bouw Zorginstellingen 

Op de volgende pagina is een overzicht te zien van de normen die door de jaren heen zijn verschenen. Deze normen 

en prestatie-eisen zijn steeds aangepast. Deze aanpassingen zijn overzichtelijk in kaart gebracht. Er is onderscheid 

gemaakt in functies. Daarna of het hier om een eis dan wel een eis gaat. Daarna is er per onderwerp bepaald wat er is 

geschreven in de verschillende normen. Deze beginnen bij de normen uit 1990 en eindigen bij de laatst verschenen 

normen 2006. Er worden drie kleuren gebruikt. De groenen kleur geeft aan dat over dit onderwerp in het betreffende 

jaargang aandacht aan werd besteed. Dit is onderverdeeld in totaal geen aandacht, voldoende aandacht of genoeg 

aandacht. Respectievelijk: groen, oranje en rood . 

Legenda 

____ Goed 
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Advies 
4 persoonskarrers dienen zo 
rrogelJ( in 2 persoonskamers te 
kumen worden opgespltst. 

111 

Enige flexibi ttett is vereist. Een 
oplossing hiervoor is kan zijn het On in de toekorrst eventueel 
beperkt houden van het aantal verpleginggendiceerden te kunnen 
eenpersoonskarrers in corrbinalie huisvesten, is het noodzakeij< 

rret het creêren van eenvoudig een 
tweepersoonskamers die in een verzorgingsapparterrent voor 
later stadiJm in eenpersoonskamers verzorging te kumen spitsen in 
twmen worden opgedeeld. in dal 1w ee kamers voor verplegilg net 
geval Is er extra ainlacht verreist een eigen toegang. Dl priqle 
voor hel probleemva1 wordt 'orrlceerbaar BotMren 
gell lidslsolalie. genaeml" 

Bij lage 

111 

Het is van groot belang dat AWBZ.
voorzieningen voldoende flexibel 
gebruw d dienen tew orden. De 

2010 

1111, 

insteling is in beginsel geschikt voor Aleen voor ciênten rret een 
gebruik van 1 doelgroep en dienen sOOBlische en/of psychogeriatrische 
eenvoudig en rret relatief geringe aandoemg kan een beper1(t aantal 
kosten geschid gerreakl te worden tweepersoonskamers of 

voor andere doelgroepen. Bij cliênlen appartementen gerealseerd worden., 
met een sonetische en/of Als er tweepersoonskaners worden; 
psychogeriatrische aandoeni1Q Is gerealswd, llll8len deze splsbaar 
hel rmgelJk een beperlcl all1IIII <1 of zti in tweevcllllamdige 
2)tweepenioonslia,as ~ -
(apspllsbw In vcllllamdlge ~=.- as),.-llfdllnt411 

--- - - · · 1 2,...,.tt :III hls 
------ -- -- -- - - -''- - · 1 

Advies 

Eisen 

Eisen 

Eisen 

Eisen 

Advies en Eis 

Advies en Eis 

Eisen 

& zal flexibel gebruw d dient & in dl rapport w ordi er verder niet 
zal een verandering van gesprollian of aandacht~ 

stranienrreten m:>eten worden atpu'llenä Slra,..■,••-
gevolgd van tradlioneel 6,6 111111..,. latl t 1 a .-lilt 
meter naar 7,2 neler (2 X 3,6 ll'O-!..._., 

De vrije doorgang waar bewoners 
in dil rapport is niets geschreven komen is terrinste 0 ,85 rreter, zoals -•lfnlllll-.a van de hel Bouwbesluit aan geeft. waar 

. (bedden)- verkeer plaats mft 

n verband rret beddenverkeer 
dient de vrije deurbreedte 1, 10 
meter te bedragen. 

Rälllal 1,10m. 

De gang breedte dient rrinstens 2 
rreter te bedragen (waar bedden 
m:>eten draaien dient de gang 2,30 

meter te zijn) 

De hoofdingang dient herkenbaar te 
zjn en beschut te zijn gelegen. Het 

in dl rapport is nlels over de • verdient de aanbevelng de ingang 
IDcalie ~ val de te voorzien van een luifel zodat 
....._ Of owrdefllCIIIII- bezoekers en bewoners droog 
' kumen in- en uitstappen. Verder 

dient het Handboek voor 
loeglll lkslJcheid. 

Rolstoelgebruikers rroeten elkaar 

in dtt rappa1 w ordi er verder niet 
gesproken over strarrienrraten voor 
het later herbestemren van het 
gebruw . IMel w ordi er aandacht 
geschonken aan flexibilttett. 
Afhanke~k van de locatie kan er 
gekozen worden voor een ontwerp 
waarin een uttbreidingsrrogeij<heid 
is voorzien, Door rret deze 
voorzieningen in de ontwerpfase 
rekenslg te houden kan de aanbouN 
doetratlg geschieden. 
W!licht is hel Interessant om in dl 
kader te kijken naar. 
• de alternerende l>Eudlrealte, 
omlat er lllll8( m>gelJdlllden 
arulaal in de rraatvoering va, 
IWllen; 
• de dragende gevels of de 

CXIIIDlll:IN -............ 
De vrije doorgang waar bewoners 
korren is terrinste 0,85 rreter, zoals 
het Bouwbesüt aan geeft. waar 
(bedden)- Yerileer plaats mft 
IIÖIIIIII 1, 10 Al 

De vrije breedte van de 
verkeersrumen bedraagt, in het 
geval dat de lengte 8 mof meer 
bedraagt, ten rmste 2 m 

Bij voorzieningen voor 
afdeingsw onen rroet de ingang 
herkenbaar zijn, beschut gelegen en 
voorzien van een overdekte 
voorrijgelegenl-ei<I. 
De locatie of uitvoering van een 
woonvoorziening is zodanig 
gekozen, dal eventuele 
(geüds)overlast voor of vlillUI de 
llll'Q8Vi'v ntinBal Is. 

kunnen passeren hiervoor is 1,40 Rolstoelgebruikers rroeten elkaar 
& is rekening gehouden dat een rreter nodig volgens het kunnen passeren en er dient een 
toenerrend aantal patiënten van Bouwbesüt omte kunnen draaien draairogeljkheld aanwezig te ZJI 
een rolstoel gebruik rraakt. Is er een draaici1Gal v-. 1,50 maler (draaici1a 1,50 maler) 

interne flexibifitett 
(indeingsflexibittett) houdt in dat & dient flexibel gebouwd te worden, 
rekening w ordi gehoulen rret als de bouw in eigendom plaats 
rrogeljkheden om een gebruw vindt, rroet in ale gevalen spraken 

ruin1elijk aan te passen en/of rumen zijn van flexibel aanpasbaar bouwen 

daaril te herbestemren. Belangrjle rret een seperate toelchting en 
aspecten zjn daarbj de senanostudie. (intern, extern, 
stranienrraten waarop de gebrulcs en afstotingsflexlbiteit) 
plattelJ'onden van het gebcuY zijn Bruw delen en instalatles rmeten 
ontwlckeld en de rraatvoertng van aanpasbaar zijn. Belangrfte 
kamers (biV(>orbeeld zowel te aspecten hiartJi zijn onder andere de 
bestenman voor zl-/slaapl!amer als sb•-•••~ de rraatvoering va1 

voorwe.1cplek), de construc11ew1Ze runtan. de podia va1 de leidlngen. 
(vrttragend) en de~ de conawctlllw~ en de ~-•IMIIR). .. ...... 

De vrije doorgang waar bewoners 
korren is terrinste 0,85 rreter, zoals 
het Bouwbesüt aan geeft. waar 
(bedden)- vertceer plaats mft 
....... 1,1Gm. 

De vrije doorgang naar ruinten waar 
ciênten korren in geval van 
bedloegankelijk en verkeer bedraagt 
len nt.819 1, 10 m Voor rolstoel 
lr C .. , 1 1 1$,85111. 

in de A\f\A3Z-voorzieningen die aan in de A\f\A3Z-voorzieningen die aan 
de eis van bedtoega:ikelijkheid de eis van bedtoegankelijkheid 
rroeten voldoen, bedraagt de vrije rroeten voldoen, bedraagt de vrije 
breedte van de verkeersruirrten ten breedte van de verkeersruirrten ten 
rrinste 1,60 m rrils rrinste 1,60 m rrils 
passagem:,geljkheden aanwezig zijl passagem>geljkheden aanwezig z,i 
op een ondellnge afstand van ten op een onderlnge afstand van ten 
hoogste 8,00 m Is dl laatste niet het hoogste 8,00 m Is dl laalste niet het 
geval. dan bedraagl cte vrta breedla geval. danlNldraagtdevrta bre8dle 
vandeN111NmWIIIIIIIIWI..... vande1llllaalllnlilllan--
2.CIOlll 2,--

De insteUing rroet centraal liggen in Qienten dienen zo veel rrogeijk deel 

een verzorgingsgebied, dicht bij de kunnen nerren aan het 
doelgroep, rret openbaa-vervoer rraatschappelijk verkeer. 
goed bereikbaar zjn. De rrate van Voorzieningen dienen centraal 
goed openbaa- vervoer w ordi gelegen te zjn in hel 
berekend doomiddef verzorgingsgebied. Goed bereikbaar 

vervoersfrequeröe en de afstand tot net openbaar vervoer en taxi. 
de halte. Aan deze els van goede Vervoersverquenle en afstand tot 
bereikbaarheid wordt in de regel bushalte zt, bepalend. Aan deze els 
voldaan indien een A'NJZ.- va1 goede bereildlaaheld wordt il 
voorzienilg voor V9'blJ op een de 181Je1 voldaal ä de YOOiZlamg 
geowafllcn'~ op-~ d ~ zw---~-- zw ..... lllllls 
- ..... BI ,.- ....... .. ;f lli®..!l•---

Rolstoelgebruikers rroeten elkaar 
kunnen passeren en er dient een 
draaimgelJ!hefd aanwezig te zijn 
(clnlaiclrlel 1,50 maler) 

Rolstoelgebruikers rroeten elkaar 
kunnen passeren en er dient een 
draaimgelJ!hefd aanw ezlg te zijn 
(dlaalcilllel 1,50 maler) 

De voorkeur gaat utt naar 2 of 3 

huiskarrers per afdelng zodat 
el<e groep over een eigen 
luskan1II' kan beschldcan. 

& dienen ten rrinste 2 huiskarrers Voor groepswonen en 
per afdeling aanwezig te zjn, afdeingsw onen is een huiskarrer Voor groepswonen en 
waardoor el<e groep over een noodzakelijk. De huiskarrar grenst bij afdelngsw onen is een huiskarrar 

Voor groepswonen en 
afdelingsw onen is een huiskarrer 
noodzakelJ<. Bij voorkeur liggen de 
hulskamars nabi de entree van de 
afdelng, zodat bezoelriers geen 
prWMden.,._.te pau«en 
{tllll,allr) 

De ligging van w asrume, 

eigen huiskamer beschid. De lgging voorkeur aan een builenruin1e (tuin, noodzakelijk. Bi voortau liggen de 
naast elkaar geniet de voorllllur. De bakon of dalderras) en Is er varllit huiskamers nabj de entree van de 
luslraner dienen over chct de luslraner zicht op de llll'Q8Vi'v. afdelng, zodat bezoalas geen 
daglcht te beschildGen. l-lisl!amers aan patio's zti ntlder prlvérunlen ~ te passeren. 

wC111114, 

douche en toilet dient bij On rede van de privacy is karrer 
voorkeur in de directe nabjheid gebonden santtair gewenst. 1 
van de paliênten karrer te iggen. saniaire rume per 2 kamers. De 
De gezarrenlJ(e toletten nabj de saniaire ruin1e dienen zodarig te 

Santta~e ruirrie dienen zeWstandg te Bij afdelingsw onen grenst de 
gebruiken te zijn door bewoners die santta~e ruinte, bedoeld voor 
rolstoel gebonden zijn. Assistentie rraxirraal 2 bewoners, aan de Bj afdeingsverblijf is de sanlaire 
dient rrogeljk te zjn door 2 bewonerskarrar. Daarbij is de ruin1e, in principe bedoekt voor één 

huiskamer. De saniaire ruin1e worden gedirrensioneerd dat 
dienen zodanig te worden palienten bi gebruik en,ai lel.men 

personen. Sanitai'e rumen dienen te toegaig va1llil de karrer of vanaf de clênl (in de ouderenzorg ook 
grenzen aan de bewonerskarrenl. gang (da-eet buten de kamer). Van eventueel per twee clilmln), gr-t 

gedmlnslor..-cl dal patlilnlen worden geassisten. 
IJlgebrulkentan llmllnWGAllln 

Oaar1J1 is de toegarv vlillUI de deze els kan worden afgewellen als atde hMllulllt zl.slaaplaTIIII'. 
kamer of Wl!af de P19(chcl deprillacy.-lllllRwp 

, ..... d. 

De wanden en vloer rroeten 
goed afneerrbaar zijn De vloer 
mag niet glad Zijn. 

bullll\dellllnlr). ............. 

De wanden en vloer rroeten W'.lrdt over de wanden en vloeren 
afwasbaar zjn en w aterbestendg. niets verrneld ontrent het schoon en 
Het rmet voldoen aan het Handboek velg houden. Dit is opgenorren in 
voor mega111111i,,_,_ hel Bouwbesüt (2003) 

Vl.brdt over de wanden en vloeren Vl.brdt over de w anden en vloeren 
niets vermeld ontrent het schoon en niets vermeld ontrent het schoon en 
velig houden. velg houden. 
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Geen vemalding aver heali1g 
envfla Ul■llt 

De patiênlenkarrers liggen bij 
voorkeur zo, dat de voming van 
groepen van 10 of 15 patiênten 
rmgelijk is. 

Vooral bij diepere vertrekken is 
aandacht vereist voor 
voldoende daglichttoetreding. 

In algerrene zin kan worden 
gesteld dat de rrens zich beter voelt 
wanneer het interieur niet aleen 
aan functionele aspecten voldoet, 
rraar vooral ook aa.~ esthetische 
eisen. Verlichting kan kan een 
ruittelljlao indruk geven en daardoor 
het belevingsgevoel bevorderen. 

In het algerreen w ordi uit 
zorg inhoudelijke overwegingen de 
voorkeur gegeven aan 
afdelingsgrootte van 30 patiênten, 
onderverdeeld in kleinere groepen, 
f>ïvoorbeeld 3 groepen van 10 of 2 
van 15. 

Vooral bij diepere vertrekken is 
aandacht vei eist voor voldoende 
daglichttoetreding. 

Bijlage 2010 

Uit onderzoek is gebleken dat de • 
belevingskwaliteit van gebouw en, de 
orrgeving en buitenruin1e effect 

De belevingskwaliteit van de hebben op de gezondheid, het 
gebouw en en orrgeving hebben welbevinden en het gedrag van 
effect op de gezondheid. clienten (en van medewer1<ers, 
welbevinden en gedrag van clienten. zorgver1eners, therapeuten en 
Daarom is het belangrlk om aandacht famleleden) . Il! heeft er toe geleid 
Ie hebben voor dat ook in de zorgsector gelaideljk 

OffQ8Vingapllychologlsche •pectan - aa1dllchl is onlallllrl -
van het gebouw. 

l-let w etzijn van cltênten en 
bezoekers w ordi volgens bedoelde 
studies bevorderd door een 
verblijfsolTlJeving die: 

• goed toegankelijk en overzichteijk 
is; 
• confort biedt en de autonome 
verhoogt; 
• de relatie rret het verzorgend, 
verplegend of behandelend 
personeel bevordert; 
• privacy biedt en vertrouwen 
varslerkl; 
• rellaning houdt met w- van 
~ .... , ........... __ ,...Mlfl __ ......... ,..... .... _ 
....... 111 li 

Het rapport verrreld rraar 2 keer heel 
kort het gebruik van zilhoekjes in de 
gangen. 

Het w etzijn van cliênten en 
bezoekers kan worden bevorderd 
door een verblijfSOITlJeving die: 

• goed toegankeijk en overzichtelijk 

Alleen voor zwaar en beveiligd 

Bij afdeingswonen (verpleging) verbfijf wordt afdelingsverblijf 

orn,at een groep ten rrinste 7 en • uit Bij afdelingsverblijf orn,at een groep g:afise;:d~=~=ijf is de 
zorginhoudeij(e overwegingen• ten ten hoogste 10clienten. E'én of rreer ~ne ;Je g 11 een 

hoogste 10 bewoners. Qn of meer groepen vorman samen een afdelng. Hel V::... · 
1 

vooral 
groepen vom■n samen een al'dellng. mat vroeger z in 

•lfllllllifJ.tS IJ$ Dlli.t 

Bij de opzet van de rraatstaven is 
rekening gehouden rret bepalingen 
die gelden voor de bouw in het 
algerreen. Genoeml worden het 
Bouwbesuilvoor 
bijvoof1>eeld ver<jiepinghoogte, 
daglic"-eding en 
venlllallevoonlclvflen. 

Aclirrten waar clienten gedurende 
langere tijd v~en. rmeten 

De kw alileil van het gebouw wordt 
bevorderd door de daglichtintreding. 
Ruirrten w aar cliênten gedurende 
langere tijd verblijven, rroeten 
voorzien zijn van daglicht en uitzicht. 
Ale verblijfsruinten in AWBZ.• 
voorzieningen hebben een 
equivalente dagichtoppervlakle van 
ten mate 10% van het 

voorzien zijn van daglicht en uitzicht. vloeroppervlakte en ten 
ntlsle 0,5 m2 (conform 
Bouwbeûllltlisen ten aanzien van 

Ut oogpunt van huiselijkheid kan 
zachte vloerbedekking een 
goede keuze zijn, rrils hel 
toegepaste rraterlaal goed kan 
worden achoongehouden en 
ra11111•a 1 ..dlull. 

Er dient bij voorkeur ee~ harde rraar tltiselljldllli kont niet voor In dl 
met gladde vloerbedekking te 
wordentoegepul 

1-uiselijkheid kont 1 keer voor in dit 
rapport. Het welzijn van clienten en 
bezoekers kan bevorderd worden 
door ~ . 

Naast algerrene verlichting zijn 
plaatseHjke verlichting boven de 
tafels en sfeer verlichting 
w enseij(. Ut oogpunt van 
flexl>llltei is het aan te bevelen 
dat de plaatsing van verlchting 
aan een Sf)CH1ingsral. 

Naast algerrene verlichting zijn 
plaatselijke verichting boven de 
tafels en sfeer verlchting wenselijk. 
Uit oogpunt van flexibiliteit is het aan 
te bevelen dat de plaatsing van 
verlichting aan een spanningsral. 
Licht rmet ook voldoende Intensiteit 
hebben en kan bewoners beter 
laten voelen. Het goede en julSle 

IICht kan lalden lllt - alualle w_...•palillll•CJIIWIIWII• ....... _ 
t-let verdtent aanbeveling er Het verdient aanbeveling er 
rekening rree te houden dat rekening rree te houden dat 
patiênten in plaats van patienten in plaats van 
verpleegmltmlai eigen rreubls verpleegmeublalr eigen fflJUbllair ...._ ................. 

Indien de grote zaal een functie 
heeft als ontrroetingsruinte, dient 
de ligging zodanig te zijn dat rren 

Er w ordi niet expliciet gezegd wat 
de kw alileil van het gebouw 
bevorderd, er korren wel aspecten 
als veigheld. 

De kwaliteit van een voorziening De kwaliteit van een gebouw wordt 

~~~; ~~~::on:~:~ e1::~:.:::paald enerzijds bepaald door functionele 

aspecten, en anderzijds door en technische aspecten, en 
belevingsaspecten. Kw aliteil w ordi anderzijds door belevingsaspecten. 
bevorderd door in een ontwerp Kw alteil w ordi bevorderd door in 
expliciet aandacht te besteden aan een ontwerp expliciet aandacht te 
aspecten als schaal, besteden aan aspecten als schaal, 
herkenbaarlleld, gabruiksgenllk. hertcenbaarhald, gabruiksgenllk. 

ortllnlalle en roullng, vellglleld en orllnlalla en niulng, valgheld en 
baacltlllln$.baw ......... ... ..,,, ............ ..... ......... ,, • ....... _,!a·• 

Er w ordi gesproken over de rrinimale Er w ordi gesproken over de minimale Er w ordi gesproken over de rrinimale 
verlichtings eisen deze niet in relatie verlichlings eisen deze niet in relatie verlichlings eisen deze niet in relatie 
rret sfeer en huiselijkheid. rret sfeer en huiseiJ<heid. rret sfeer en huiselijkheid. 

Patiênten rrDgen eigen rreubilair 
meenemen om hun karrer in te 
richten 

In dil rapport staat niets over het In dit rapport staat niets over het 

De sfeer van gezelligheid en 
huiselijkheid is onontbeerlijk. 
Patienten kunnen in de 
hulskan■r rustig lezen, praten, 
kijken en lloffle drinken 

daar w I bijven. Het uitzicht naar In dil rapport 18 niel gesc1wev" aver h dl rapport la niel ~ aver h dl rapport Il niel ~ aver 
builen rroet goed zijn, er rroet Iets te 
beleven zij, zoals het gaan en 
klDmln van mansen" voertuigen .......... 
De ontrroetingsactivileiten 
vereissen kleinschaligheid. 
Zithoekjes waar partienten 

In dit rapport is niets geschreven onderling, dan wel rret f arrilie 
over apparte zlfN in het kunnen verblijven leveren een 

bïdragen aan de sociale contacten 
van de palienl Daze 1-"188 
.....__elcennalztl...-. . -

bewoners of medewerkers zk:h 
kunnen terugtrekken. Verder grenst 
de hulskan■r bi voorkeur aan een 
builllm.inte (tuin, balkon of 
daldena) ., is er vanul de ....................... 
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1 V. Gehanteerde onderzoeken 

V. Onderzoek door de Veer en Kerkstra, uitgevoerd in 1998 

Bij een haalbaarheidsstudie die is uitgevoerd in 1998 door de Veer en Kerkstra waar de privacy in verpleeghuizen 

onderzocht werd waren 306 bewoners en 392 naasten van bewoners betrokken. Er werd steeds gevraagd naar een 

ervarings- en belangcomponent. 

• 20% van de bewoners voelt zich niet thuis in een verpleeghuis en ervaart dat het vooral om efficiëntie en de 

verzorgende draait, 

• Het streven naar meer 1 persoonskamers is in overeenstemming met de wensen van de bewoners , er blijft een 

groep bewoners die liever op een meerpersoonskamers willen verblijven , het gaat hier meestal om 

psychogeriatrische bewoners . De wensen van deze mensen dienen zoveel mogelijk gerealiseerd te worden , 

• De omgeving van het verpleeghuis speelt een belangrijke rol in het creëren van een eigen levenssfeer, 

• Er zal een relatief grote kwaliteitswinst behaald worden met betrekking tot de privacy wanneer er de mogelijkheid 

geboden wordt om zelf een kamergenoot uit te kunnen kiezen , 

• Meestal kan men wel bepalen wanneer men bezoek ontvangt. Ook kunnen de meesten zelf beslissen wanneer ze 

deelnemen aan activiteiten, wanneer ze weggaan. De overige activiteiten zijn minder flexibel. Bijna een kwart kan 

niet zelf bepalen wanneer men gaat slapen en bijna 40% kan niet zelf bepalen wanneer men naar toilet gaat of 

verschoond wordt. Nog minder inspraak heeft de bewoner in het tijdstip van opstaan, gewassen worden en eten. 

Vl. Onderzoek door Triemstra et al., uitgevoerd in 2000 

Uit het onderzoek van Triemstra et al. (2000) naar klachten van chronisch zieken bleek dat klachten over 

verpleeghuizen vaak betrekking hadden op een gebrek aan privacy. Dit onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift voor 

Gezondheidswetenschappen. 

VII. Onderzoek door stichting Bewoner & Kwaliteit uitgevoerd in 2001- 2002 

In de periode van april 2001- april 2002 heeft de stichting Bewoner & Kwaliteit bij 180 instellingen onderzoek gedaan. 

Hierbij waren ruim 7.000 bewoners betrokken. Het onderzoeksrapport heet: Alles naar wens? 2001-2002. 

Jaarrapportage Onderzoeksuitkomsten [Stichting Bewoner & Kwaliteit, 2002a, 2002b]. De resultaten van dit onderzoek 

zijn hieronder samengevat. 

"Een veel gehoord punt van kritiek is dat de bewoners het vervelend vinden zich te moeten aanpassen aan het ritme 

van de instelling, bijvoorbeeld als het gaat om het tijdstip van verzorging of schoonmaak. Bewoners van verpleeghuizen 

ervaren minder de mogelijkheid om hun dag in te delen, zoals zij dat zelf willen . Bewoners geven bovendien aan weinig 

invloed te hebben op de inhoud van de te verlenen zorg . Ook laat de privacy in verpleeghuizen te wensen over. Bovenal 

voelen mensen zich niet thuis in het verpleeghuis. Bij de psychogeriatrische zorg zijn niet de bewoners zelf, maar 

contactpersonen geïnterviewd. Contactpersonen zijn in het algemeen minder positief over de kwaliteit van de zorg dan 

bewoners. Ze zijn vaak niet tevreden over het toezicht op demente bewoners in de huiskamers en over de kennis die 

medewerkers hebben van de achtergrond van de bewoner" [Wel, van der, 2005]. 

• De privacy, met name in verpleeghuizen , laat te wensen over, 

• De warme maaltijden zien er verzorgd uit, zijn veelal smakelijk en redelijk gevarieerd . Veel instellingen bieden 

keuzemogelijkheden in het menu; de meeste bewoners kunnen dagelijks uit twee of drie maaltijden kiezen. 
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Bewoners worden , indien nodig, geholpen bij de maaltijd . Vrijwel alle keukens kunnen zo nodig aangepaste 

maaltijden bereiden, 

• Veiligheid verdient meer aandacht, 

• De onderwerpen waarover bewoners en contactpersonen minder tevreden zijn , hebben vooral te maken met het feit 

dat zij nauwelijks invloed uit kunnen oefenen op de zorg die hen verleend wordt. De instellingen schieten hierin 

tekort. Bewoners moeten zich aanpassen aan het ritme van de instelling, bijvoorbeeld als het gaat om het tijdstip 

van verzorging of schoonmaak. Zij hebben weinig invloed op de inhoud van de te verlenen zorg . 

VIII. Onderzoek door De Boer et al., utgevoerd in 2002 

Een onderzoek uitgevoerd door De Boer et al. , (2002) gepubliceerd in Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, zijn 

178 bewoners geïnterviewd als onderdeel van een groter onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau onder 

ouderen, komt naar voren dat privacy nog steeds een groot knelpunt is. 

• Privacy is het grootste knelpunt in de zorg , 40% ervaart een gebrek aan privacy terwijl 75% heel veel waarde hecht 

aan privacy 

IX. Meldactie gehouden door Helmer-Englebert et al, in 2002 

Begin 2002 werd er een meldactie omtrent verpleeghuiszorg gehouden door Helmer-Englebert et al., er kwamen 247 

meldingen binnen (hoofdzakelijk van het personeel) verspreid over ruim 100 instellingen door het gehele land. De 

resultaten zijn zorgwekkend. Het onderzoek is gebaseerd op een meldweek, hierdoor is het niet exact aan te geven hoe 

representatief de problemen zijn. Het is wel een signaal dat de zorg in sommige verpleeghuizen onder aanvaardbaar 

niveau ligt. 

• Het meest schrijnende vindt personeel in de verpleeghuiszorg het ontbreken van tijd om bewoners persoonlijke 

aandacht te geven. 

• Bewoners krijgen een kattenwasje of worden droog gewassen omdat er geen tijd is hen te douchen. 

• Soms wordt bewoners wegens tijdgebrek koud eten, gemalen eten of helemaal geen eten voorgezet. 

• Mensen worden te vroeg of te laat uit bed gehaald omdat personeel het anders niet redt. Soms komen bewoners 

zelfs helemaal niet uit bed. 

X. Onderzoek door het Sociaal Cultureel Planbureau uitgevoerd in 2004 

In 2004 is er gevraagd aan zowel bewoners van een somatische- als een psychogeriatrisch verpleeghuis hoe zij zich 

voelden . Met een verdeling van zeer slecht tot zeer goed. Het is in eerste instantie misschien raar om te vragen hoe 

bewoners zich voelen omdat mensen die opgenomen zijn in een instelling per definitie een slechte gezondheid moeten 

hebben om opgenomen te worden. Het is bekend dat mensen hun verwachtingen bijstellen. Hier betekent "goed" dus in 

verhouding met andere bewoners van de instelling. Bij somatische verpleeghuizen voelen minder bewoners zich goed 

(31 ,9%) ten opzichten van psychogeriatrische bewoners (41,6%). Meer mensen voelen zich slecht tot zeer slecht 

(19, 7%) dan het geval is bij psychogeriatrische verpleeghuizen , zie tabel 12. Dit is logische aangezien mensen in 

somatische verpleeghuizen een lichamelijke aandoening hebben [SCP, 2004]. 
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Tabel 14 

Tabel 15 
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Subjectieve gezondheid , naar woonvorm 

Somatisch verpleeghuis psychogeriatrisch verpleeghuis 

goed of zeer goed 

matig 

slecht of zeer slecht 

Bron: SCP, 2004 

31 ,9 

48,4 

19,7 

100% 

41,6 

49,6 

8,8 

100% 

Iets meer dan een derde van de bewoners van somatische verpleeghuizen voelden zich het afgelopen jaar minimaal 2 

weken achtereen somber, depressief en angstig. In het psychogeriatrisch verpleeghuis lag dit percentage nog wat 

hoger rond de 40 á 45 %. Ongeveer één op de vier bewoners had last van depressieve gevoelens. Zie Tabel 14. 

Gevoelens van angst of depressie, naar woonvorm 

voorafgaand jaar 2 weken angstig of bezorgd gevoeld 

voorafgaand jaar 2 weken somber of depressief gevoeld 

onder controle bij arts/psycholoog voor dit soort gevoelens 

Bron: SCP, 2004 

Somatisch 
verpleeghuis 

% 

36,5 

38,2 

20,5 

23,5 

psychogeriatrisch 
verpleeghuis 

% 

46,8 

40,7 

31,2 

24,8 

Aan bewoners van de instelling (verpleeghuis en somatische verpleeghuis) is ook gevraagd in hoeverre zij zichzelf als 

gelukkig beschouwen. Iets minder dan de helft (49%) van de somatische verpleeghuis bewoners voelt zich gelukkig. 

Een kwart weet het niet precies of is neutraal. De overige 25% is niet gelukkig. Bij de verzorgingshuizen ligt het 

percentage dat zich gelukkig voelt een stuk hoger 63% voelt zich gelukkig tot zeer gelukkig. Het percentage dat zich 

ongelukkig voelt ligt 5x zo laag als bij somatisch verpleeghuis bewoners, 1,6% tegen over 8,2%. 

Hetzelfde is gevraagd voor de mate van tevredenheid over het leven dat bewoners leven in de instellingen. 30% van de 

somatische verpleegbewoners is niet tevreden over het leven dat ze leven. Een kwart is maar tamelijk tevreden. Bij 

verzorgingshuizen ligt dit percentage een stuk lager, zie Tabel 16. 

In welke mate vindt iemand zichzelf een gelukkig mens 

erg gelukkig 

gelukkig 

niet gelukkig, niet ongelukkig 

niet zo gelukkig 

on elukki 

Bron: SCP, 2004 
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Somatisch verpleeghuis 

% 

5,1 

44,1 

25,6 

16,9 

8,3 

100% 

verzorgingshuis 

% 

8,7 

54,5 

24,8 

10,4 

1,6 

100% 



Tabel 16 Tevredenheid met het leven dat bewoner op dit moment leidt 

buitengewoon tevreden 

zeer tevreden 

tevreden 

tamelijk tevreden 

niet zo tevreden 

Bron: SCP, 2004 

XI. Onderzoek door het NIVEL in 2004 

Bijlage 

Somatisch verpleeghuis 

% 

0 

5,6 

38,5 

25,6 

30,3 

100% 

2010 

verzorgingshuis 

% 

4,2 

19,7 

45,7 

17,2 

13,2 

100% 

Uit onderzoek van het NIVEL, in samenwerking met de VU afdeling Verpleeghuisgeneeskunde is in opdracht van het 

ZonMw onderzoek verricht naar de verschillen in kwal iteit van zorg voor ouderen met psychogeriatrische problemen in 

verpleeg- en verzorgingshuizen. Het doel van het onderzoek was meer inzicht verschaffen in de kwaliteit van zorg voor 

ouderen met psychogeriatrische problemen in verpleeg en verzorgingshuizen. Er zijn gegevens verzameld op 37 

afdelingen van verpleeg- en verzorgingshuizen. De kwaliteit van zorg is op twee manieren onderzocht. Ten eerste de 

woonomgeving van ouderen. Hier moet je denken aan de sfeer op de afdeling de geboden autonomie en de geboden 

veiligheid op de afdeling. Ten tweede is de gezondheidstoestand van bewoners vastgesteld middels een aantal 

ongewenste klinische uitkomsten. Uiteraard zijn de resultaten van de aspecten van de woonomgeving voor dit 

onderzoek erg interessant. 

De aspecten van de woonomgeving (sfeer, autonomie en veiligheid) zijn meetbaar gemaakt door observaties. Er zijn in 

totaal 222 observaties gedaan. Hierbij deden steeds 2 onderzoekers de observatie van dezelfde situatie. Dit betekend 

dat er op 111 momenten een observatie heeft plaats gevonden. 

De geboden veiligheid is onderverdeeld in twee delen; de veiligheid van omgeving en de veiligheid geboden door de 

medewerkers. De sfeer op de afdeling wordt gevormd door 7 items, zie tabel 16. De eerste vier items zeggen iets 

tussen de omgang van het personeel met de bewoners. Voor de sfeer op de afdeling is het van belang dat de afdeling 

een huiselijke indruk heeft en dat het een levendige indruk heeft. De autonomie van de bewoner wordt bepaald door 3 

items. Allereerst de grootte van de kamers en in hoeverre de kamer persoonlijk is gemaakt. De alpha geeft aan in 

hoeverre verschillende items in een meetinstrument (zoals een test of vragenlijst) die eenzelfde kenmerk beogen te 

meten, dat ook daadwerkelijk doen. De waarde ligt altijd tussen de Oen 1. 
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Tabel 17 

Figuur 50 

Bijlage 

Aspecten van kwaliteit van zorg, tussen haakjes staat de interne consistentie van de aspecten vermeld . 

Woonomgeving 

Sfeer op de afdeling (alpha= .89) 

Personeel gaat met bewoners vriendschappelijk gesprek aan 
Personeel neemt voldoende tijd voor bewoners 
Personeel behandelt bewoners respectvol 
Personeel en bewoners lijken op hun gemak bij elkaar 
Personeel actief aan het werk met bewoners om functies te herstellen 
Afdeling maakt een levendige indruk 
Afdeling maakt een huiselijke indruk 

Geboden autonomie (alpha=. 84) 

Kamers van bewoners zijn voldoende ruim 
Kamers van bewoners zijn persoonlijk gemaakt 
Bewoners hebben een ruimte om zich terug te trekken 

Veiligheid 
Veiligheid van de omgeving (alpha=.68) 
Kamers, gangen en publieke ruimten zijn netjes en niet volgepropt 
Gebouwen, terreinen en meubels zijn goed onderhouden 
Omgeving is goed verlicht 

Veiligheid geboden door personeel (alpha=.68) 
Personeel is zichtbaar aanwezig 
Personeel is actief voor bewoners aan het zorgen 
Personeel noemt bewoners bij hun naam 

Bron: NIVEL 2004 

2010 

De items zijn samengevoegd tot één totaal score, hierdoor blijven er 4 aspecten over waar een score aan is gehangen. 

Deze scores variëren tussen de 1 en 5. Hoe hoger de score hoe beter de kwaliteit van de geleverde zorg . De aspecten, 

sfeer, autonomie en veiligheid personeel scoren bij afdelingen van verzorgingshuizen significant hoger dan bij 

afdelingen in het verpleeghuis (p<.05) . Het aspect veiligheid van de omgeving verschilt nauwelijks van elkaar bij 

verpleegafdelingen of afdelingen in een verzorgingshuis. Het gemiddelde scoren van zowel verpleeghuizen als 

verzorgingshuizen blijven onder de 4 punten. Vooral bij de sfeer op de afdeling wordt de maximale score niet gehaald. 

Dit betekend dat de kwaliteit van de woonomgeving niet optimaal is [NIVEL, 2004]. 

Gemiddelde scores op aspecten van kwaliteit van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen 

~ 

4 
1: ... 

::5! ., 
-= 3 -= 
Ëi .. 
eJl 

2 

sfeer 

Bron: NIVEL 2004 
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autonomie veiligheid 

omgeving 

1 ■ veipleeghuizen ■ verzorgingshuizen 1 

3,9 

veiligheid 

personeel 
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• Naast de verschillen tussen afdelingen in verpleeg- en verzorgingshuizen zijn ook verschillen tussen de individuele 

afdelingen waar te nemen. 

• De sfeer in verpleeghuizen is de gehele dag constant, de sfeer is rond 12 uur het laagst. Dit is het moment waarop 

de warme maaltijden worden geserveerd. 

• In verpleeghuizen beschikken bewoners meestal niet over een behoorlijke eigen ruimten, bewoners delen vaak een 

slaapkamer 

• Er is slechts een beperkte mogelijkheid om persoonlijke eigendommen mee te nemen 

• Slaapkamers van bewoners van een verpleeghuis zijn regelmatig overdag gesloten, hierdoor kunnen bewoners zich 

niet terugtrekken 

• Afdelingen met meer verzorgende en vrijwilligers per bewoner bieden geen betere kwaliteit van zorg 

• Er is geen bewijs aanwezig dat kleine afdelingen een betere kwaliteit van zorg bieden 

• Groepsverzorgingsprojecten bieden qua sfeer wel een betere kwaliteit van zorg 

• Afdelingen in verzorgingshuizen , zowel gesloten afdelingen als groepsverzorgingsprojecten, bieden significant meer 

autonomie en veiligheid (zoals dat wordt geboden door het personeel) dan afdelingen in verpleeghuizen. 

XII. Onderzoek door stichting Bewoner & Kwaliteit in 2005 

In het onderzoek dat is verricht door stichting Bewoner & Kwaliteit in 2004 en uitgebracht in 2005 waar 1.1 00 

instellingen zijn bezocht, dit is ongeveer 60% van de gehele sector, blijken resultaten van het onderzoek genuanceerder 

te liggen als meestal wordt gedacht. De resultaten van het onderzoek geven een genuanceerder beeld van de geboden 

zorg in de gehele sector. Deze is niet onder de maat zoals vaak wordt gedacht en dat bewoners van verpleeghuizen 

gemiddeld altijd wel tevreden zijn is ook niet waar. De onderzoeksresultaten laten namelijk grote verschillen zien in het 

bewoners oordeel over de afzonderlijke instellingen. In totaal zijn 6.042 bewoners geïnterviewd, 4.565 bewoners van 

200 verzorgingshuizen en 1.477 bewoners van 60 verpleeghuizen . 

Er is een illustratie gegeven van twee verpleeghuizen . Een instelling waar de bewoners uitermate tevreden zijn en één 

waar de bewoners veel verbeter punten aanbrachten. De twee verpleeghuizen liggen in een middel grote gemeente met 

een beperkt aantal eenpersoonskamers. Bij beide instellingen zijn de nieuwbouwplannen in een vergevorderd stadium. 

"Ondanks het beperkte aantal eenpersoonskamers in beide huizen, verschilt de waardering van de bewoners voor de 

woonruimte sterk. In het best gewaardeerde verpleeghuis vinden de meeste bewoners dat ze voldoende woonruimte 

hebben; zij vinden dat de huiskamer er gezellig uitziet. Ze waarderen ook de vriendelijke sfeer in huis. Voor bezoekers 

is er koffie en thee en als het bezoek nog een flinke reis voor de boeg heeft, wordt er een maaltijd aangeboden. In het 

verpleeghuis dat het slechtst scoort, ligt dat anders. De meeste bewoners van dit huis vinden de huiskamer niet gezel

lig. De huiskamer is vol en rommelig; de meubels zijn vaak oud. Bloemen en planten worden slecht verzorgd en er 

wordt onvoldoende opgeruimd" [Bewoner & Kwaliteit , 2004). 

• Instellingen die werk maken van inspraak, zijn instellingen waar de bewoner het meest tevreden is. 

• In de beste verpleeghuizen word het zorgplan 1 à 2 keer per jaar geëvalueerd met de bewoner. 

• Bewoners van verpleeghuizen zijn niet erg te spreken over de informatievoorziening. Eén op de drie bewoners wist 

in de eerste periode na opname niet goed bij wie hij met vragen terecht kon. 

• Veel bewoners van het minst gewaardeerde verpleeghuis zijn tevreden over de hulp bij uiterlijke verzorging. Ruim 

de helft van de bewoners vindt de verzorgenden deskundig genoeg; de anderen zijn het hier niet mee eens of 

twijfelen . 

• "Het personeel is altijd vriendelijk ," vindt ruim driekwart van de verpleeghuisbewoners. Toch zijn ook in de 

bejegening grote verschillen te zien tussen afzonderlijke verpleeghuizen . 

• In het best gewaardeerde verpleeghuis wordt dagelijks ten minste één activiteit georganiseerd; op werkdagen drie 

of meer. 

• Gemiddeld zijn de bewoners van verpleeghuizen over geen van de kwaliteitscriteria tevreden , zie grafiek X 

• Er is een relatief groot percentage verpleeghuizen , ongeveer 50%, dat onder de (relatieve) 2,5-norm blijft. 
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Verschillen in gemiddeld bewoners oordeel over verzorgingshuizen en verpleeghuizen , 2004 

4 

3 

2 

■ vzh 

■ vph 

Bron: Bewoner & Kwaliteit, 2004 

"De grafiek geeft de gemiddelde resultaten weer van de bewoners raadplegingen in 60 verpleeghuizen en 200 

verzorgingshuizen in 2004. De score is weergegeven op een schaal van 0 tot 4 . Bij een score van 3 of hoger kan 

gesteld worden dat de meerderheid van de ondervraagde zorggebruikers tevreden is over de kwaliteit van de geboden 

zorg op dat punt. Uit resultaten van onderzoek in de periode 2001 - 2004 kan gesteld worden dat de ondergrens bij 2,5 

ligt. Als de scoren onder de 2,5 norm ligt moet er bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en bij de zorgkantoren een 

alarmbel moeten afgaan" (Bewoner & Kwaliteit, 2005]. 

XIII. Onderzoek door het NIVEL in 2005 

Uit het onderzoek van het NIVEL samen met Arcares, de landelijke brancheorganisatie voor verpleging en verzorging . 

Werd aan 174 bewoners van vijf zorginstellingen gevraagd wat zij belangrijk vonden . Het blijkt dat bewoners van 

verpleeg- en verzorghuizen zelf willen beslissen wanneer ze douchen en naar de wc gaan. Maar net zo belangrijk voor 

hun kwaliteit van leven zijn de contacten met kinderen en familie, en een zinvolle dagbesteding. Ook hieraan zou binnen 

de zorginstelling aandacht moeten worden besteed, om tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners. 

Contact met vrienden , familie en met namen kleinkinderen is erg belangrijk voor het welzijn van deze bewoners. 

Mensen zonder kinderen , of van wie de kinderen niet vaak genoeg langskomen, voelen zich vaak eenzaam, zeker als 

zij geen aansluiting vinden bij hun medebewoners. Van Beek: "Je haalt mensen weg uit hun vertrouwde omgeving , 

waardoor ook contacten met oude buren grotendeels wegvallen , en plaatst ze tussen andere oude - en vaak zieke -

mensen. Dat gaat niet altijd zomaar goed, en daar moet je dus aandacht aan besteden." 

Bewoners vinden het dan ook belangrijk om hun familie goed te kunnen ontvangen wanneer zij dat willen , en zouden 

graag de mogelijkheid hebben om hun bezoek mee te kunnen nemen naar een aparte ruimte. Zeker mensen die een 

kamer moeten delen, hebben behoefte aan een plek om rustig met familie te kunnen praten. 

Tenslotte zeggen bewoners nog steeds nuttig te willen zijn, en een betekenis te willen hebben voor anderen. 'Veel 

mensen hebben het gevoel geen bijdrage meer te leveren aan de maatschappij. Er is relatief weinig aandacht binnen de 

zorginstelling voor de sociale rollen die mensen vroeger speelden". "Sommige bewoners maken zichzelf daarom nuttig 

door hun buurman/vrouw te helpen en nieuwe bewoners wegwijs te maken. Uit het onderzoek blijkt dat ouderen in het 

algemeen niet gewend zijn hun wensen duidelijk te uiten en dus niet snel zullen 'overvragen'. Het is daarom van het 

grootste belang dat verzorgenden de wensen en behoeften van bewoners goed in kaart brengen om de zorg daarop te 

kunnen afstemmen' 
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XIV. Onderzoek door het NIVEL in 2007 

Het NIVEL heeft in 2007 een onderzoek gedaan waarin 75 verpleeghuisinstellingen hebben meegewerkt. In het 

onderzoek werd onder andere de werkdruk, sfeer en privacy gemeten gerelateerd aan de bezettingsgraad van een 

afdeling waar psychogeriatrische bewoners verbleven. Tabel 1 geeft het belang aan van de indicatoren Sfeer, 

veiligheid en privacy weer volgens de afdelingshoofden en de medewerkers van de afdeling [NIVEL, 2007). 

Mate van belang, 10 puntsschaal 

Indicator Afdelingshoofden Medewerkers 

Sfeer en gezellige woonomgeving 
Privacy 

Veiligheid woon- en leef omgeving 

Bron: NIVEL, (2007) 

7,5 
8,7 

7,5 

5,6 
8,7 

5,6 

Van de 75 verpleeghuizen hadden er 45 een BOPZ- afdeling (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) . 

Hiervan zijn er 12 uitgelicht en nader onderzocht. Op de BOPZ- afdelingen van het verpleeghuis hebben op drie 

momenten van de dag observatie plaats gevonden. Daarbij is onder andere de sfeer en autonomie gemeten. Er zijn 

veel verschillen tussen de afdelingen van de verschillende verpleeghuizen als het gaat om sfeer en autonomie. Enkele 

afdelingen scoren hoog als het gaat om sfeer en autonomie en enkele score matig tot slecht. De sfeer op de afdeling 

hangt samen met de bezettingsgraad op de afdeling, bij autonomie is dit niet het geval. 

Sfeer en autonomie op 12 BOPZ- afdelingen 

5 ,.....,-,----,-.~--=-=--=--==~=~~~~----------~ 

4 .5 +--------------------------~ 
4 

3 ,5 

3 

2 ,5 
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1 ,5 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

afdellngen 

Bron: NIVEL, 2007 

XV. Onderzoek van het NPCF en LOC-LPR in 2009 

• sfeer 
• autonomie 

Een onderzoek verricht vanaf 22 september tot 27 oktober 2008 door NPCF en LOC-LPR konden mensen hun 

ervaringen in de zorg melden. In totaal zijn er 879 meldingen gedaan. De meesten meldingen zijn gedaan door 

medewerkers van verpleeghuizen of door een familielid van de bewoner van het verpleeghuis. Met deze meldactie wil 

het NPCF en LOC- LPR nagaan wat er goed gaat in deze verpleeghuizen en wat er minder goed gaat of als 

ondermaatse kwaliteit wordt gezien. Nadrukkelijk is ruimte gelaten voor een meer genuanceerd beeld . Globaal komt 

naar voren dat 50% van de melders zowel positieve als negatieve ervaringen hebben. Een klein deel, 18% van de 

mensen, meldt een positief beeld te hebben. Ongeveer een kwart (32%) van de mensen die een melding deden hebben 

overwegend een negatief beeld [Lekkerkerk en Gooien, 2009). 
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Een aantal citaten van bewoners of hun familie ; 

• Bed staat in de kamer, erg onprettig overdag. iedereen heeft een sleutel en kan binnen komen, omdat ik anders niet 

"vlug" genoeg de deur open kan maken. 

• De huiskamer is ongezellig en ruikt regelmatig naar plas of ontlasting. Toch moet mijn schoonmoeder daar het grootste 

gedeelte van de dag vertoeven, dit omdat ze zelf niet mobiel is en afhankelijk is van de verpleging , 

• Echt terugtrekken binnenshuis is praktisch onmogelijk. Je komt dan al snel weer uit in een gezamenlijke ruimte, bijv. de 

recreatiezaal. 

Een aantal citaten van zorgverleners; 

• De afdeling waar ik werk is heel steriel ingericht, witte muren weinig herkenbare dingen van vroeger, bewoners 

herkennen niets van thuis, het heeft geen huislijke uitstraling, 

• De muren zijn wit, er hangen geen sprekende schilderijen aan de muur, er staan geen lekkere stoelen om in te zitten , 

bewoners zitten met zeven pers. aan een zes pers. tafel ook zijn de tafels en stoelen erg zwaar om te verplaatsen. 

• Er is geen systeem in huis dat bewoners aan de buitenkant van de kamer kenbaar kan maken dat hij even niet gestoord 

wil worden . Er loopt dus regelmatig iemand van het personeel naar binnen, overigens nooit zonder eerst te kloppen of 

aan te bellen. 

(Lekkerkerk en Coolen, 2009]. 

• Een veel genoemde knelpunt is de sfeer van de gezamelijke eetruimte of het restaurant, dat kan en moet gezelliger 

• Positief zijn de melders vooral over "keuze bij de maaltijden" en over de kwaliteit van maaltijden ("warme maaltijden zijn 

lekker''); 

• Terugkerend knelpunt volgens bewoners en familieleden is dat er niet regelmatig wordt gekeken of het zorgplan goed 

loop 

• Er is het gevoel dat meer gedaan moet worden aan veiligheid (bijvoorbeeld geen ongewenste mensen in huis, 

tegengaan van risico's op diefstal), 

• Positief is men vooral over het feit dat er veel dagactiviteit wordt georganiseerd voor bewoners en dat die -bij een deel 

van de instellingen- genoeg gevarieerd is; 

• Een knelpunt bij een ander deel van de instellingen is gebrek aan keuzemogelijkheid bij de dagactiviteit, of gebrek aan 

afstemming op de persoonlijke leefstijl en interesses. 

Belangrijke onderwerpen zijn ; 

• Ik wil mij met bezoek rustig terug kunnen trekken (90%) 

• De gezamenlijke ruimte moet prettig zijn , je moet er gezellig kunnen verblijven (89%) 

• Ik wil mezelf terug kunnen trekken op eigen woon/slaapkamer (88%) 

• Ik wil een eigen wooneenheid en hoef deze niet met anderen te delen (88%) 

• Ik wil zelf mijn woonruimte indelen met mijn eigen spullen (87%) 

• Er is een goede beveiliging tegen inbraken en ongewenste mensen in huis (87%) 

• Er zijn leuke plekken rond het huis, zoals een tuin met zitplekken (85%) 

• Er is voldoende variatie en keuze in eten (87%) 

• Het restaurant of de gezamenlijke eetkamer is gezellig (82%) 

• mensen krijgen de kans om buiten te zijn, en wie dat nodig heeft kan hulp krijgen bij het naar buiten gaan (90%) 

(Lekkerkerk en Coolen, 2009]. 
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Hoeveel procent vindt indicatoren op het gebied van woon- en leefomgeving goed gaan? 

Wat gaat er goed? 

Ik heb een eigen woonruimte, met privacy 

Mijn woonruimte is ruim genoeg 

Ik kan mijn eigen kamer inrichten zoals ik wil 

De gezamenlijke ruimten zijn prettig (fijn om er te zijn) 

Het huis helpt bij een gezellige sfeer 

Ik kan mij met bezoek rustig terugtrekken 

Ik heb voldoende gelegenheid om alleen te zijn 

Ik kan komen waar ik wil in het huis 

Bron: [Lekkerkerk en Gooien, 2009]. 
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V. Mortificatie en disculturatie proces 

Het proces waardoor iemand wordt gemodificeerd zijn redelijk standaard. Het proces dat hieronder wordt beschreven is 

een proces zoals deze in een extreme situatie zich zal voordoen. In een verpleeghuis zal dit proces van mortificatie en 

disculturatie minder extreem zijn maar wel soortgelijke symptomen en processen bevatten. Het analyseren van het 

mortificatieproces kan bijdragen aan een beter begrip voor de instituten, lees verpleeghuizen , om aan bepaalde 

aanbevelingen en voorwaarde te voldoen. 

Het mortificatieproces wordt ook wel beschreven als het wegvallen van autonomie en individualiteit. 

De identiteit en het zelfbeeld van mensen komt onder druk te staan. Het mortificatieproces van iemands ego ontstaat 

doordat hij of zij wordt blootgesteld aan inbreuken of zijn of haar lichaam of uiterlijk. Tijdens het entreeproces van de 

bewoners in een totale institutie ontstaat de eerste soort verlies van afsterving en mortificatie. De scheiding tussen de 

bewoners en de buitenwereld is de eerste afbreuk op het ego en identiteit. Dit komt doordat men in het burgerleven op 

verschillende momenten en plaatsen verschillende rollen kan aannemen, zonder dat deze rol een andere rol op een 

ander moment in de weg zit. In totalen instituties is dit niet mogelijk omdat er een scheiding ontstaat tussen de wijde 

wereld en het instituut waar je 24 uur per dag en soms voor velen jaren zit. Hierdoor vindt er een "ontzetting" plaatst uit 

de rollen . De bewoner merkt dus dat er verschillende rollen verloren zijn gegaan wat een aantasting op je ego en 

identiteit is. 

Het tweede aspect van mortificatie hoort ook bij het entreeproces en is het welkom heten (toegangsprocedure). Dit is bij 

gevangenissen en militaire academies zwaarder dan bij verpleeghuizen . Er worden soms levensbeschrijvingen gedaan, 

foto's genomen, vingerafdrukken gemaakt, bewoners krijgen soms een nummer en worden ontdaan van hun kleding en 

persoonlijke spullen. Er worden regels voorgelezen en slaapplaatsen aangewezen. Bij dit toegangsproces komt ook 

naar voren wie er gehoorzaam is en wie zich probeert te verzetten tegen de regels van het instituut. Wie opstandig is 

zal zichtbaar worden gestraft, steeds erger totdat hij zich gewonnen geeft. De toegangsprocedure en het testen van de 

gehoorzaamheid kan gezien worden als een vorm van initiatie en van afscheid van het verleden. Dit afscheid brengt 

ontzetting van persoonlijke eigendommen met zich mee. Dit is van belang omdat mensen veel gevoel en waarde 

hechten aan persoonlijke eigendommen. 

De persoonlijke eigendommen worden vervangen door eigendommen van het instituut. Dit zijn gestandaardiseerde en 

uniformen spullen. Het hebben van persoonlijke spullen en zeggenschap hebben hoe men zich voordoet aan anderen 

heeft een specifieke functie voor het ego en eigen identiteit. Hiervoor zijn voorzieningen nodig in de vorm van kleding en 

cosmetica. Als men in een totale instituut komt wordt men ontdaan van zijn gewone uiterlijk en van de spullen om dit in 

stand te houden zoals; kleding, kam, zeep, scheerspullen , handdoek, naald draad en cosmetica. 

Men wordt blootgesteld aan vermenging van sferen waardoor niets geheim gehouden kan worden. Objecten die het 

eigenwaarde vertegenwoordigen zoals, lichaam, zijn onmiddellijk handelingen, gedachten en sommige bezittingen, 

kunnen in de burgermaatschappij worden verborgen of vrij gehouden van vreemde. Dit is niet mogelijk in totale 

instituten. De privacy van iemand wordt vrijwel direct geschonden door het feit dat het dossier van iemand toegankelijk 

is voor de staf. Daarnaast komen deze feiten soms aan het ligt in groepsgesprekken, al naar gelang het type instituut. 

Het derde aspect van mortificatie heeft betrekking op het verlies van (fysieke) persoonlijke veiligheid . In sommige 

strafinstituties wordt men vernederd door voorover te moeten buigen om stokslagen te ontvangen. Soms moet men ook 

vernederende uitspraken doen. Hier moet gedacht worden aan het aanspreken van de staf met meneer, nederig te 

vragen om kleinen dingen zoals een glas water, vuur voor een sigaret of om toestemming te vragen om te telefoneren. 

Verder kan de staf de bewoners kleineren door tegen ze te vloeken, obscene namen te geven en wijzen op negatieve 

eigenschappen. Een veel voorkomende vorm van fysieke inbreuk zijn klachten betreffende het onzuivere voedsel, 

vervuilde slaapplaatsen, smerige handdoeken, vieze toiletten zonder wc-bril en vieze wasgelegenheden. Tenslotte zijn 
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er nog instituten waar bewoners verplicht medicijnen moeten slikken en injectie toegediend krijgen , of hij wil of niet. Als 

iemand weigert te eten zal dit toch worden gedaan door deze persoon te "voeren". 
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De handleiding die hieronder is getoond zal bestaan uit de een aantal geconstateerde vastgoedproblemen. Deze zijn 

weergegeven in drie thema's. 

a. Privacy, sociale interactie en territorium, 

b. Sfeer en huiselijkheid, 

C. Veiligheid . 

De hoofdletter geeft het probleem gebied aan (privacy, sfeer of veiligheid). In de sub nummering (A 1, A2 etc.) zijn in het 

kort de problemen weergegeven. Daaronder staat een toelichting van het probleem. 

De aanbevelingen kunnen bestaan uit een patroon van Christopher Alexander, een aangepast patroon of een 

suggestie. De aanbevelingen om de problemen op te kunnen lossen zijn onderverdeeld in een drietal niveaus. 

Kamerniveau , verdiepingsniveau en gebouwniveau. Op deze manier is snel een inschatting te maken van de gevolgen 

van de vastgoedingreep. 
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Probleem 

■ Privacy, sociale interactie en territorium 

Al Teveel Meerpersoonskamers 

A2 

In verpleeghuizen zijn nog teveel meerpe,soonskame/S. Dit 
zorgt eNOOr dat be-.mne,s minder privacy genieten dan ze 
graag zouden willen. Te -...einig privacy kan leiden tot het verlies 
van de eigen idenuteit. 

Weinig Sociale Interactie Met Mensen Van Buiten De 
Instelling 

Beoone,s die in het verpleeghuis verblijven hebben niet 
genoeg interactie met mensen van buiten de instelling. Om 
het v.elzijn te verbeteren is het noodzakelijk dat beoone,s 
meer interactie hebben met mensen van buiten de instelling. 

A3 Voldoende Zithoekjes creêren 

Er zijn meer zithoek/es en informele hoekjes nodig om de 
sociale interactie en het -...elzijn van beoone,s te stimuleren. 
Veel verpleeghuisbeoone,s klagen hierover. 

A4 Weinig Ruimten Voor Informeel Contact 

In verpleeghuizen zijn vaak alleen de huiskamer 110ar 
beoone,s met elkaar in contact (kunnen) komen. Dit 
gebeurt vaak tijdens hef eten of tijdens andere vaste 
activiteiten. Het is belangnjk dat er ruimte en gebieden 
ontstaan mar beoone,s op een informele manier in contact 
met elkaar kunnen komen. In dit geval kan de instelling 
ervoor kiezen om een ruimte beschikbaar te stellen voor 
activiteiten. Je kunt hier denken aan een ruimte mar op 
vaste tijden aan geheugentraining oord/ gedaan, mar 
domino of Rum mik ub gedaan kan oorden. Hier kunnen 
beoone,s informeel met elkaar in contact komen. De ruimte 
moet kleiner zijn dan huiskamer ml zorgt voor een meer 
sfeer. Deze ruimte kan ook gebruikt oorden om visite te 
ontvangen. Je kunt ook denken aan hef cre/!ren van zitjes, 
zoals beschreven in A3. 
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Suggestie 

Kamer 

Tussenwanden plaatsen als daarbij het nuttige 
IAoeropper'Jlak minimaal 15 m2 is en er de 
varleende zorg goed gelevard kan worden. Daarbij 
moet een extra deur worden geplaatst in de nieuwe 
kamer naar de gang. 
Ruimte die niet of haast niet worden gebruikt 
kunnen evantueel met aanpassingen klaar gemaakt 

2 worden als pril.ékamer. Hierbij moet wel aan de 
min. gestelde eisen worden l<lldaan (IAoeropper'Jlak 
minimaal 15 m2, sanitair etc.) 

3 

2 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Kamer 

Kamer 

Kamer 

Een varanda plaatsen aan de l<lDrkant van de 
slaapkamer, hierdoor wordt de drempel l<lDr 
contact leggen lager. Mensen kunnen vanuit hun 
vailige persoonlijke ruimte contact maken met 
l<lorbijgangers 

Bij lage 

Aanbevelingen 

Verdieping 

Verdieping 

Haal de maatschappij naar het varpleeghuis. Pas 
va,schillende functies toe in het varpleeghuis. 
Hierbij kunt u denken aan een kinderopvang, 
bloemisterij, kapper, fysiotherapeut etc. Zorg er 
wel l<lDr dat mensen elkaar ook tegen komen 
(looproute aanpassen) 

Samenwerl<en met lokale varenigingen om binnen 
het varpleeghuis actil.iteiten uit te oefenen. Dit kan 
bewerkstelligd worden door het wervan en het 
adviseren van \fijwilligers , 

Verdieping 

Als er een smalle pilaar of kolom alleen staat 
maak deze dan dikker minimaal 35 cm, 
aanbel<llen is 50 cm. En l<lrrn er zitjes omheen of 
erbij. Zodat bewoners er tegen aan kunnen zitten 
of tegen aan kunnen staan. 

Maak in elke ruimte waar men langer varblijft , 
gedurende de dag 1 of 2 zitjes bij of in het raam . 
Zorg en.oor dat er een (rol)stoel geplaatst kan 
worden 

In nissen van gangen kunnen kleinen zithoekjes 
gecreêerd worden 

Hoeken in het varpleeghuis die niet worden 
gebruikt inrichten als ontmoetingsplek. Je kunt 
deze scheiden doorrniddel van gordijnen of met 
weg klapbaren scheidingswanden 

Actil.iteit ruimten of andere ruimte die niet heel de 
dag wordtgebruikt l<lDrzien van weg klapbaren 
tussen wanden, zodat er tijdens bezoekuren, 
wanneer deze ruimte niet wordt gebruikt als 
ontvangstplek fungeert 

Verdieping 

Maak een gemeenschappelijke ruimte in het 
zwaartepunt van het gebouw. Op een zodanige 
wijze dat de gangen die varder gaan raaklijn zijn 
aan de gemeenschappelijke ruimte. Zo creêert 
men een ruimte waar vael bewoners (langs 
moeten) komen. Deze ingreep is in een 
bestaande situatie erg ingrijpend 

Vermijd l<lDrzovar dat mogelijk is het gebruik van 
gangen en passages. Gebruik in plaats daarvan 
openbare kamers en gemeenschappelijke ruimtes 
om varder te bewegen. Om dit te doen, schakel 
de gemeenschappelijke ruimtes tot een keten, of 
tot een boog, zodat het mogelijk wordt om van 
kamer naar kamer te lopen. Zorg en.oor dat de 
pril.ékamers direct geopend worden naar deze 
publieke kamers. 

In de hoeken van een grote ruimte, beschutte 
ruimten maken zonder deur, daar kunnen 
laagdrempelige actil.iteiten plaats l.inden 

Maak aantrekkelijke loopcircuits met l<lldoende 
licht, beweging, geluid. Een loopruimte is altijd 
nodig, ook bij kleinschalige l<lDrzieningen 

Maak een ongebruikte ruimte geschikt om kleine 
actil.iteiten te organiseren, ga bij de bewoners na 
wat zij graag zouden willen doen in kleine 
groepen. 

Pas een flexibele opstelling toe bij de maaltijden, 
hierdoor -.erbetert het sociaal contact en eten de 
varpleeghuis bewoners beter 

2010 

Gebouw 

Aanbouw aan bestaande varpleegafdeling 

Gebouw 

Idem 

Idem 

Gebouw 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Gebouw 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Her en der in het gebouw ontmoetingsplekken 
realiseren waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. Vooraf niet tevael dwingen. Dit kan 
men realiseren door de lay-out zo aan te passen 
dat mensen elkaar tegenkomen tijdens een 
wandeling in het varpleeghuis 
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A Privacy, sociale interactie en territorium Aanbevelingen 

AS Niet Storen Kamer Verdieping Gebouw 

In veel verpleeghuizen is geen systeem aan.....,zig die 
Aanbrengen van een deurhanger waarop staat dat 

aangeeft dat een bel'.Oner niet gestoord wl l'.Orden. Hij of zij 
1 bewoners niet gestoord wilt worden. Een systeem 

kan bijvoorbeeld wllen uitslapen, of doet een middag dutje. 
dat \€el wordt toegepast bij hotels . 

Bel'.Oners vinden het fijn om dit aan te kunnen geven. Dit 
~0 

verhoogd de autonomie en het versterkt het eigen tenitorium e,Cj Bij sommmige bewoners is het systeem van een van beooners. ~ 
c§>C$ deur hanger niet altijd geschikt. Hierbij is het 

2 mogelijk om een knop te instaleren bij het bed die 
er.oor zorgt dat er een lamp wordt geacti\€8rd aan 
de buitenkant van de kamer met 'niet storen'. 

A6 Terugtrekken Kamer Verdieping Gebouw 

In een verpleeghuis is het voor bel'.Oners lastig om zich Plaats door het gehele gebouw zitjes . Maak 
terug te trekken. Dit is helemaal het geval bij bel'.Oners die zitjes 1,00r terugtrekken van bewoners op plaatsen 
op een meerpersoonskamers liggen. Je komt dan al snel waar niet \€el mensen langs lopen. Het naar 
-ruit in een gezamenlijke ruimte, of bijvoorbeeld de 1 buiten kunnen kijken is een groot pluspunt. Om 
recreatiezaal, als die er is. Er moet een mogelijkheid zijn meer privacy te hebben kan er gekozen worden 
voor bel'.Oners om zich af te kunnen zonderen. \OOr het aanbrengen van een screen of gordijn om 

00' 
meer afgesloten te zitten. 

'l>~ Splits grote ruimte in kleinere ruimte, zet mensen 

~0-'f niet met meer dan 6 in een groep. Schik deze 

/f groepen, zodat elke persoon tenminste een blik 

'$:-0 2 kan opvangen van andere in de ruimte. De Idem 

.,,_oç opgesplitste ruimte kan later ook gebruikt worden 

&~ 1,00r bewoners die zich willen afzonderen om 
c,~ bij1,00rbeeld een boek te lezen. - •-

Maak kleine plaatsen aan de rand van een 
gemeenschappelijke ruimte, meestal niet meer 

3 
dan 2 meter breed en 2 meter diep. Waar iemand 
met een rolstoel plaatst kan nemen. Deze nissen 
moet groot genoeg zijn om een bureau of een tafel 
te bevatten. 

A7 Deurbel Kamer Verdieping Gebouw 

In de onde,zoeken komt naar voren dat bel'.Oners van lnstaleer een elektrische of draadloze deurbel. Laat 
verpleeghuizen graag een eigen deurfJel hebben. Dit geeft de ~0 1 deze bel per bewoner een ander geluid maken. 
bel'.Oners een gevoel van veiligheid en creëert het gevoel van !l,Cj Hierdoor stimuleert men het geheugen. 

~ zelfstandigheid en rust. In sommige verpleeghuizen l'.Ordt 0-è>($ 
niet geklopt en 1'.0rdt zomaar binnen gelopen. Het geeft de 

A8 Territorium Kamer Verdieping Gebouw 

Een eigen tenitorium leidt tot stabiliteit en voorspelbaarheid Bij meerpersoonskamers de bedden van de 
in het leven van een c/ient. Het geeft een gevoel van bewoners in nissen plaatsen. Maak elke nis groot 
veiligheid en het vergroot de sociale interactie. Een 

00" 
genoeg om pri-.é spullen te kunnen stallen zoals 

tenitorium zorgt ervoor dat bel'.Oners een omgeving hebben een tafel, klok, stoel, of planken. Zorg er.oor dat er 
11aar ze met familie en vrienden intieme momenten kunnen 'l>~ 1<>ldoende ruimte is om -.€rpleging toe te passen. 
delen. Daarbij bevordert een eigen tenitorium de sociale ~0-'f 1 Geef de nissen gordijnen en laat het op de 
communicatie over en -r. Er bestaat de kans dat f...~ gemeenschappelijke ruimte uitkijken of op de 
bel'.Oners geen onde,zoeken wllen ondergaan als zij geen '$:-0 ru imte buiten de instelling. Vermijd dat er 
eigen tenitorium hebben omdat de buurman meekijkt .,,_oç uitgekeken wordt op de muren of deuren, hierdoor 

&~ is er een te grote isolatie van de bewoners met c,~ andere. 
-
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B Sfeer en huiselijkheid 

B1 Huiselijkheid In Het Verpleeghuis 

-

-

Huiselijk heid en sfeer in het verpleeghuis is belangrijk voor 
het v.elzijn van verpleeghuisbeooners . In onderzoeken komt 
naar voren dat de sfeer en de huiselijkheid in sommigen te 
v,,ensen over laat. 

-

-

-
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Kamer 

Aangename geuren "3rminderen onrust en 
1.erbeterd het welzijn en de sfeer, gebruik hier 
geurkaarsen of automatische geurwrfrissers 

18 Gebruik sfeerwrlichting (dimmers) 

19 Gebruik laminaat of vloerbedekking waar het kan 

Bij lage 

Aanbevelingen 

Verdieping 

Kies een kleur die samen met het lichtinval licht 
terugkaatst en een warme gloed creêert in de 
ruimte. 

Bouw een openhaard in de gezamenlijke ruimte. 
Zodat het een gezamenlijke focus geeft waar 
mensen omheen kunnen gaan zitten. Het geeft 
een onderwerp om o\er te praten en mensen 
kunnen er uren naar kijken. Zorg er \OOr dat 
bewoners zich niet kunnen "3rbranden. Plaats 
geen houtkachel maar een openhaard. 

De omgelàng moet herkenbaar zijn, hierdoor 
"3rgroot men het huiselijk gel.Oei. Veel 
dementerenden lànden het prettig als de omge-,ng 
bekend \OOrkomt en de inrichting o"3reenkomt 
met \foeger. Dit komt o"3reen met herinneringen 
uit het "3rteden. Meubels van \foeger, 
schemertampen, schilderijen, het moet 1.0elen als 
\foeger. Zeep uit een flacon is \OOr een 
dementerende \feemd en niet huiselijk, e"3nals 
papieren handdoekjes en melkpoeder uit een 
staafje 

Gebruik \€el stoffen en zachte materialen in een 
ruimte, dat dempt het geluid en geeft een 
huiselijkere sfeer 

Hang een paar grote screens op waarop een 
rustige doortopende film of dia's worden 
geprojecteerd 

Idem 

Sfeerwrlichting in huiskamers bij zitjes en bij 
aparte hoekjes . Plaats waar mogelijk dimmers 

Een huiselijke sfeer kan gerealiseerd worden 
doorm iddel van de inrichting, floorplan, licht en het 
materiaal gebruik. Vermijd zo\€81 mogelijk TL 
"3rtichting 

Vloerbedekking "3rbetert het gel.Oei van "3iligheid 
bij het lopen, \OOral bij ouderen. Te"3ns zorgt het 
\OOr meer sfeer en huiselijkheid 

Organiseer vaker een acti,.,;teit in de 
afdelingshuiskamer. Laat bijl.Oerbeeld elke dag 
twee medewerkers in de huiskamer koffie drinken 
met bewoners en daarbij een gesprek aangaan 

Ontbijt eens uitgebreid met de bewoners . 
Voorbeeld: Een activiteitenbegeleider of een 
vrijwlliger eet met een kleine groep beooners en 
een begeleider aan een uitgebreid gedekte 
ontbijttafel 

Geef bewoners meer gelegenheid z ich terug te 
trekken. Voorbeeld: Maak op de gang 
verschillende hoekjes, zoals een Mariakapel met 
een Mariabeeld, oot gordijnen en oot stoelen. Of 
zet in een hoek van de gang een piano neer \iOOr 
een beooner die nog graag piano speelt 

Verzorg de bewoners eens in de week wat 
uitgebreider. Voorbeeld: Uitgebreid in bad of 
onder de douche en vervolgens rustig aankleden, 
soms met rustige muziek op de achtergrond 

Idem 

Idem 

2010 

Gebouw 

Idem 

Plaats de belangrijkste kamers langs de 
zuidelijke rand van het gebouw. Fine tune het zo 
dat de juiste kamers worden blootgesteld aan het 
zuidoosten en het zuidwesten zonlicht. 
Bij\OOrbeeld: geef de gemeenschappelijke ruimte 
een 1.0lledige zuidelijke locatie, slaapkamers op 
het zuidwesten en de "3randa op het zuidwesten. 
Voor de meeste klimaten betekent dit dat de 
1.0rm van het gebouw langgerekte is, van oost 
naar west . 

Zorg er\OOr dat er bij binnenkomst genoeg spullen 
aanwezig zijn die gast\fijheid benadrukken. 
Plaats comfortabele stoelen bij een openhaard en 
biedt de persoon eten of wat te drinken aan. 
Plaats de balie van de receptie op zo manier dat 
er niets tussen de receptie en de ingang/ 
welkoms staat. Het liefst aan de zijkant zodat de 
receptionist de bezoekers goed ziet aankomen 
en erheen kan lopen om ze te begroeten en 
"3Mlgens uit te nodigen om te gaan zitten. 

Varieer de plafonhoogte door het gehele gebouw. 
Doe dit \OOral tussen kamers of ruimte die in 
elkaar o"3rlopen. Dit zorgt eMor dat er 
"3rschillende intimiteiten worden ge1.0eld. Pas in 
publieke ruimte hoge plafons toe (3,00 tot 3,50 
meter) en in meer pril.é ruimte lagere plafonds 
(2,20 tot 2,80 meter). 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Laat ook eens bewoners uit andere afdelingen 
aan zo'n acti'1teit deelnemen. Voorbeeld: 
een zangacti\-1teit in een huiskamer \OOr mensen 
uit het hele "3rpleeghuis . Of een gesloten afdeling 
van een 1.erpleeghuis waar de kapster een middag 
in de week komt kappen, ook \OOr bewoners van 
andere afdelingen. 

Idem 

Idem 
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Sfeer en huiselijkheid Aanbevelingen 

82 Steriele Gangen 

In verpleeghuizen hebben gangen vaak nog een serieel 
uiterlijk . Er w::,rclt ge-.erl<t met steriele kleuren en materialen. 
Dit is niet bevorderlijk voor de sfeer en huiselijk heid in het 
verpleeghuis. 

83 Buitenruimte 

De buitenruimte van het verpleeghuis zijn vaak niet o,Ximaal ingericht. 
Deze buitenruimte is ook belangrijk als het gaat om het w,Jzijn en 
v.elbevinden van een verpleeghuisbeooner. Het is belang-ijk dat de 
buitenruimte aan w:,rdt gepast aan de v.ensen van de bev.oner. 
Beooners die nog naar buiten kunnen, vinden het fijn om in de natuur te 
zijn. Daarnaast is het van belang dat de omgeving er goed uitziet zodat 
be',l,0/18fS een goed zicht hebben op de natuur. 
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Kamer 

Leg op de vloer laminaat of vloerbedekking waar dat 
kan 

Kamer 

Verdieping 

Maak gangen niet te lang, hou ze zo kort 
mogelijk . Maak nisjes en zet daar spullen in zoals 
stoelen en tafels zodat het op een kamer lijkt. 
Gebruik tapijt of laminaat \OOr de vloer. Zet waar 
kan boekenkasten neer en zorg en.oor dat er 1,881 
ramen aanwezig zijn. Het liefst tot aan de grond 
en over de gehele lengte van de gang. 

Plaats grote ramen tot aan de grond, zodat er 1,881 
natuurlijk licht binnen komt, zie healing 
en"1ronment 

Gebruik wannen kleuren in de gang, 

Hang op de gangen bij de kamers foto's van 
familie en kleinkinderen, 

Beschilder de muren met mooie wandtekeningen, 

Idem 

Zorg \OOr lambrisering langs de randen van de 
muur 

lnstaleer snoezelruimte 

Verdieping 

2010 

Gebouw 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Gebouw 

Maak alle buitenruimten die om en tussen uw 
gebouwen liggen positief. Geef elk een zekere 
mate van ruimte; omhein elke ruimte met vleugels 
van gebouwen, bomen, hagen, hekken en 
schuttingen, zodat het een buitenruimte wordt dat 
aamoelt als een beschutten kamer. 

Ontwerp een binnenplaats op een zodanige wijze 
dat er zicht is op een grotere open ruimte. Plaats 
minimaal twee of drie deuren die vanuit het 
gebouw de binnenplaats! opkomen. Creëer een 
natuurlijk pad die de deuren met elkaar verbindt. 
Maak een veranda bij één van de deuren zodat 
deze de overgang van binnen naar buiten 
vertegenwoordigd. 

In de buitenruimte die op het zuiden is gelegen 
moet een goede plek gezocht worden tussen de 
gebouwen waar bewoners lang in de zon kunnen 
zitten. Maak het een belangrijke buitenruimte met 
mooie planten en bloemen. Zorg en.oor dat de 
wind weinig imAoed heeft anders wordt deze plek 
niet gebruikt. 

Maak een rustige en omsloten (pri\é) plaats in de 
tuin. Waar een comfortabele stoel of bank staat, 
en waar bewoners met een rolstoel makkelijk 
heen kunnen. Kies de plaats zorgwldig zodat je 
genoeg privacy hebt. 

Zorg \,OOr wat dieren in de tuin, \OOral bij 
verpleeghuizen waar bewoners wonen die 
opgegroeid zijn op het plattenland 

Maak een be1evenistuin waar van alles te zien en 
te ruiken is . Zorg en.oor dat er geen giftige 
planten groeien. Leg goede paden aan zodat 
bewoners een automatische routing hebben. Zorg 
en.oor dat deze paden regelmatig worden 
gecontroleerd op mollengangen en andere 
oneffenheden 

Zorg en.oor dat de paden breed genoeg zijn zodat 
twee rotators elkaar makkelijk kunnen passeren 

Zorg \OOr bankjes in de tuin en bij de ingang van 
het verpleeghuis , waar mensen kunnen rusten 

Leg geen \ijver aan, dit zorgt \OOr 1,881 onderhoud 
en is tevens gevaarlijk 
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Sfeer en huiselijkheid Aanbevelingen 

B4 Huiselijke Sfeer In De Woonkamer 

De I\OOnk amer is vaak niet huiselijk . Bel\Oners brengen veel 
uren per dag door in deze ruimte. Het is van belang voor het 
W3lzijn van de bel\Oners dat de huiskamer een 110nne en 
gezellige sfeer uitademt. Het verandering van kleuren en de 
af'M3rking van de huiskamer kan ervoor zorgen dat er 
minder onrust en zorgconsumptie 

BS Huiselijke Sfeer In De Slaapkamer 

Er zijn verpleeghuizen 110ar bel\Oners zelf veranll\OOrdelijk 
zijn voor de inrichting van hun slaapkamer. Sommige 
verpleeghuizen leggen ...,,,1 restricties op aan de hoeveelheid 
eigen meubels die men mag gebruiken. Dit doet men om 
niet teveel meubels in de slaapkamers te krijgen 110ardoorer 
geen goede zorg verleend kan w:irden. 

B6 Koude Materialen 

Materialen in het verpleeghuis zijn vaak koud en steriel. Dit 
komt voort uit het ziekenhuismodel. Voorde sfeer en W3lzijn 
in het verpleeghuis is het nodig deze materialen te 
vervangen. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Kamer 

Kamer 

Laat bewoners zelf bepalen wat 1.00r meubilair ze 
wi llen gebruiken. Geef advies ovar de te gebruiken 
meubilair. Zodat vallen zo\881 mogelijk wordt 
beperkt en er nog goede zorgvarlening geboden 
kan worden. 

2 Gebruik dimmers en sfeer varlichting 

Kamer 

Gebruik zo min mogelijk een moderne inrichting. 
Het is het beste en het mooiste dat de inrichting 

Verdieping 

Zorg er\OOr dat elke groep op een afdeling een 
plek heeft om gezamenlijk te eten. Maak van het 
dagelijks eten een evanement. Laat bewoners 
waar kan mee helpen met het bereiden van de 
maaltijd. Zorg er\OOr dat de tafel mooi gedekt is. 
Zo zal een harmonische sfeer ontstaan aan tafel 
en in de huiskamer/instelling. 

Plaats de stoelen zo\881 mogelijk in een positie 
zodat deze beschermend aam.oei!. Weg van de 
looproute, houd onge\eer een cirkel aan als 
opstelling. Vaak helpt het om een openhaard als 
vastpunt op te nemen. Men gaat van naturen in 
een cirkel eromheen zitten. Maar laat bewoners 
wel \/tij om zelf iets te kunnen schuiven, soms 
kunnen kleinen vardraaiingen vael prettiger 
aam.oelen. Als men meer stoelen plaatst, zal er 
eerder worden gerouleerd. Dit is \.ooral belangrijk 
bij viste. 

Zorg er\OOr dat er varschillende soorten stoelen 
staan in de huiskamer. Sommige die groot zijn, 
enkele kleine, harde, zachte, met armsteun, 
zonder armsteun etc. 
Gebruik (kunst)planten, eigen meubels. Zet een 
mooie ser\Ácekast in de woonkamer waar elke dag 
de borden en bestek uitkomen als er gegeten 
wordt 

Leg op de IAoer laminaat of IAoerbedekking. 

Gebruik sfeeMriichting in de huiskamer met 
dimmers . Gebruik warme kleuren 

Zet ouderwetse muziek op, of draai een 
ouderwetse film 

Plaats een mooie zithoek van banken 

Zorg er\OOr dat er \881 zonlicht in de woonkamer 
kan binnentreden (grote ramen, op het zuiden 
gelegen). 

Plaats een openhaard waar bewoners omheen 
kunnen zitten 

Verdieping 

Verdieping 

direct uit het hart en uit het levan van de bewoners idem 
komt, de dingen die een varhaal vartellen en waar 
bewoners vael waarde aanhechten. 

2 

Vervang het plafonplaten door strak plafon door 
3 bij1.00rbeeld een Agnes plafond. Zorg er\OOr dat er 

geen ll lampen hangen, gebruik hier\OOr spots. 

4 Zorg 1.00r \.oldoende zonlicht in de instelling. 

Schilder sommige koude kleuren op bij1.00rbeeld 
de gang o-.er in warme kleuren. 

idem 

idem 

Gebouw 

Gebouw 

Gebouw 

idem 

idem 

idem 

idem 

Sfeer en huiselijkheid Aanbevelingen 

B7 Familie 

Er zijn verschillende studies gedaan 110arin naar \/Oren komt 
dat bezoeken van familie of vrienden een positieve invloed 
hebben op het W3lzijn van verpleeghuisbew:iners [utwn, 
1998). Grotere frequentie van bezoek is zeer sterk 
geassocieerd met kortere afstanden die bezoekers moeten 
reizen, nau...,,, vefllElntschap tussen de bezoeker en bew:iner 
en de kortere duur van het verblijf in het verpleeghuis 

B8 Welzijn 

Er zijn verpleeghuisbel\Oners die zich niet prettig voelen in 
het verpleeghuis. Het W3lzijn kan verbeterd w:irden door de 
attitude van de bew:iner de zorgverlening, relatie mei familie 
leden het meedoen met activiteiten en de gelegenheid om 
buiten het verpleeghuis te komen. 

B9 Geur 

Onaangename geuren verhogen onrust en angst. Een 
slechte luchtk110liteit kan leiden tot stress. Een goede en 
frisse lucht venninderl ook het aantal infecties in instellingen 
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Christopher 
Alexander 

Suggestie 

2 

3 

4 

Kamer 

Uit onderzoek blijkt dat bezoek (famil ie en 
\Kienden) langer blijft als er IAoert>edekking op de 

Kamer 

Zorg er\OOr dat de het varpleeghuis een mooie en 
2 gezcnde uitstraling heeft, een instelling waar het 

niet alleen maar draait om de zorg 

3 

Kamer 

Bied de mogelijkheid tot natuurlijke vantilatie. De 
2 controle daarovar, door de varpleeghuisbewoner is 

erg belangrijk 

3 

4 

Verdieping 

idem 

Verdieping 

idem 

Organiseer \.oldoende activiteiten waar bewoners 
plezier in hebben. 

Verdieping 

idem 

Gebruik geurkaarsen of automatische 
geuMrfrissers 

Gebouw 

Zorg er\OOr dat het begin van het gebouw (entree) 
het meest publieke gedeelte is , hoe varder men 
komt in het gebouw hoe groter de privacy van de 
ruimtes worden en uiteindelijk naar de meest 
private domeinen, de slaapkamers. Dit zorgt 
er\OOr dat bezoek zich beter weten te wegen en 
zich fijner \Oelen in het varpleeggebouw 

Verruim de bezoek uren, waardoor visite mee 
gelegenheid heeft om langs te komen. 

Familie met kleinen kinderen zijn gebaad bij een 
ballenbak waar de kinderen kunnen spelen. 

idem 

Plaats varpleeghuisbewoners in een varpleeghuis 
nabij de familieleden. Hierdoor wordt de reistijd 
varkort waardoor er vaker ,.;site langs komt. 

Gebouw 

Zorg er\OOr dat er een tuin is . Ook waar bewoners 
met een bed en rolstoel kunnen komen. Dit zal in 
de zomermaanden 1.00r vaal 1Keugde zorgen bij de 
varpleeghuisbewoners. 

idem 

idem 

Gebouw 

Het is minder goed om een airconditioner te 
gebruiken, deze hebben een laag vantilatie 
gehalte omdat deze lucht uit de binnenomge,.;ng 
haalt. Beter is het om een natuurlijke vantilatie 
rooster te hebben die uitkomt op de buitenlucht 

idem 

idem 

Gebruik hoogwaardige filters in het 
vantilatiesysteem 



Bijlage 

Veiligheid Aanbevelingen 

Cl Onbekende Die Binnen Lopen 

Be\\Oners hebben een gevoel van onveiligheid, het ge'IOel dat vreemden 
zomaar binnen kunnen lopen en spuffen kunnen stelen 

C2 Brand 

Veel verpleeghuis be'AOflers Meten niet~ "'8ar ze heen moeten als er 
brand uitbreekt. & is nooit of heef ..-.einig geoefend als het gaat om een 
brandmelding. In sommige verpleeghuizen is er een informatie film 
deze zijn niet verplicht. Soms zijn de signalering bordjes niet goed - - . 

C3 Vallen 

Beooners zijn bang om te va/en. Beooners die net een nieui.w heup 
hebben zijn banger om te vallen dan be\Wners die geen niel.Me heup 
hebben 

C4 Zichtbaarheid Personeel 

Personeel stelt zich niet altijd zichtbaar op. Als het personeel zich 
zichtbaarder opstelt welen be!M){'lers zich veiliger. Ze kunnen direct 
een personeelslid aanspreken als zij iets nodig hebben. Als het 
personeel zich meer laat zien zal het gevoel van veiligheid verg-oot 
wxden Met op zijn beurt het welzijn verg-ooi van de bev.oners. 
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Aangepast patroon 

Suggestie 

Aangepast patroon 

Suggestie 

2 

2 

3 

Kamer 

Kamer 

Noodwrlichting bij (brand)alarm 

4 Routing duidelijk en eem,oudig aangewn 

Kamer 

Plaats extra beugels bij het toilet bij de 
douchestang, wrhoog de toiletpot en zorg \OOr 
antislipmatjes 

Verdieping 

Verdieping 

idem 

Voorl ichtingsfilms wrplicht stellen 

idem 

Verdieping 

Werk met railingen langs de muren, dat geeft de 
2 ouderen een wilig ge1,Qel, ook al pakken zij de 

railing niet altijd vast. Het wrmindert het valgevaar 

3 Zorg \OOr 1,Qldoende wrlichting aan de grond 

Zorg \OOr een alarminstallatie die de 
wrpleegkundige een signaal geeft dat iemand uit 

4 bed probeert te komen, hiermee \OOrkom je 
onopgemerkte situatie van vallen of help je dit 
geheel te wrkomen. 

Kamer 

2 

Verdieping 

Zorg \OOr zachte leunstoelen en geef die een 
plaats met de rugleuning tegen de muur. Dat is 
wilig \OOr de bewoner, zo kunnen er geen prikkels 
van achteren komen en ook geen onaangename 
prikkels uit de stoelen 

Zorg er\OOr dat de huiskamer zo ontworpen wordt 
dat bewoners direct zicht hebben de ingang waar 
het personeel vaak in en uit loopt. 

2010 

Gebouw 

Op tijdstippen dat er geen receptie is het bezoek 
aan laten bellen \OOrdat er open wordt gedaan 
door een medewerker. 

Uren van de receptie wrruimen. Met dimotica kan 
ook wel gedaan worden, denk aan bij\OOrbeeld 
een pasjes systeem die toegang geeft tot het 
gebouw. 

Gebouw 

idem 

Om het half jaar een brandoefeningen houden 

idem 

Gebouw 

idem 

idem 

Gebouw 

idem 

idem 




