
 

Anamnese, diagnose, therapie : een onderzoek naar de
bouwvoorbereiding van algemene ziekenhuizen
Citation for published version (APA):
Vietsch, C. A. (1987). Anamnese, diagnose, therapie : een onderzoek naar de bouwvoorbereiding van algemene
ziekenhuizen. [Dissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e), Built Environment]. Technische Universiteit
Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR272152

DOI:
10.6100/IR272152

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1987

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://doi.org/10.6100/IR272152
https://doi.org/10.6100/IR272152
https://research.tue.nl/nl/publications/111b1018-d3f7-4bd0-be55-57e5d6de2ace




ANAMNESE, DIAGNOSE, Tl--ERAPIE 

een onderzoek naar de 

bouwvoorbereiding 

van algemene ziekenhuizen 



ANAMNESE, DIAGNOSE, THERAPIE 

een onderzoek naar de 

bouwvoorbereiding 

van algemene ziekenhuizen 

PROEFSCHRIFT 

ter verkrijging van de graad van doctor aan de 

Technische Universiteit Eindhoven, op gezag van 

de rector magnificus, Prof. Dr. F.N. Hoage voor 

een commissie aangewezen door het college van 

dekanen in het openbaar te verdedigen op vrijdag 

25 september 1987 te 14.00 uur 

door 

CATHARINA ANTOINETTE VIETSCH 

geboren te Vlaardingen 



Dit proefschrift is goedgekeurd door de promotoren: 

prof. ir. L.P. Sikkel 
prof. W. Eijkelenboom, arch. HBO 

Foto's: E. Besnyo, F. Keuzenkamp, Buro Wiegerinck. 
Druk: Krips Repro Meppel. 

© 1987 C.A. Vietsch 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, 
microfilm of welke andere wijze dan ook zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 

4 



INHOUDSOPGAVE 

ANAMNESE 7 

l. GESCHIEDENIS VAN HET ZIEKENHUISGEBOUW 9 
1.1 Inleiding 9 
1.2 Ontwikkeling van het ziekenhuis 11 
1.3 Standaardisatie van het ziekenhuisgebouw 16 
1.4 Standaardisatie van het programma van eisen 21 
1.5 Onderzoek naar standaardisatie 22 

2. ONDERZOEK 25 
2.1 Afbakening onderzoeksgebied 25 
2.2 Vooronderzoek 26 
2.3 Verloop van het onderzoek 27 
2.4 Onderzoeksmethodiek 28 

DIAGNOSE 33 

3. BOUWPROCES ALGEMENE ZIEKENHUIZEN 35 
3.1 Inleiding 35 
3.2 Wettelijke regelingen 36 
3.3 Bouwplafond 40 
3.4 Fasering van het bouwvoorbereidingsproces 46 
3.5 Adviesinstanties 48 
3.6 Afstemming adviezen 54 
3.7 Beoordelingscri teria 57 
3.8 Termijnen bouwproces 61 
3.9 Kritiek op het bouwproces 65 
3.10 Het bouwproces in de praktijk 66 

4. HET PROGRAMMA VAN EISEN 73 
4.1 Inleiding 73 
4.2 Ontwikkeling van het programma van eisen 74 
4.3 Fasering van het programma van eisen 82 
4.4 Inhoud van het programma van eisen 86 
4.5 Relatie met het ontwerp 90 
4.6 Vervaardigingstechnieken 99 
4.7 Inspraak 103 

THERAPIE 107 

5. FUNCTIONEEL ONTWERPEN 109 
5.1 Inleiding 109 
5.2 Niveaus in het ontwerpproces 110 
5.3 Territoria 112 
5.4 Classificatie van ruimten 115 
5.5 Verdelings- en clusteringsprincipes 118 
5.6 Afstemming van het gebouw op de organisatie 121 
5.7 De relatie tussen organisatie en gebouw 124 

5 



6. EEN VERBETERD BOUWPROCES 
6.1 Inleiding 
6.2 Prioriteit- en termijnstelling 
6.3 Beoordelingsnormen 
6.4 Beslissingsbevoegdheid 
6.5 Voorstel voor een nieuwe procedure 
6.6 Realisatiekansen voorstel 

LITERATUUR 

SAME NV A TTING 

SUMMARY 

CURRICULUM VITAE 

6 

133 
133 
135 
137 
139 
141 
146 

151 

163 

165 

167 



ANAMNESE 



figuur 1, ziekenhuis Zonnestraal te Hilversum 

figuur 2, ziekenhuis Paimio te Finland 
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1. GESCHIEDENIS VAN HET ZIEKENHUISGEBOUW 

1.1 Inleiding 

De term ziekenhuisll roept bij iedereen een bepaald beeld op (Delrue 1977). 

Hoewel dit beeld per betrokkene verschilt, is het in de meeste gevallen weinig 

positief. Men denkt veelal aan een gebou-,v met lange, onaangenaam ruikende 

gangen en aan kleine, voile wachtruimten;, 

Oak in de kringen van architecten wordt niet altijd positief over ziekenhuizen 

geoordeeld. Slechts twee ziekenhuizen warden om hun architectonische kwali

teiten bewonderd, namelijk het ziekenhuis Zonnestraal te Hilversum van de 

architect Duiker (zie figuur 1) en het ziekenhuis Paimio te Paimio, Finland van 

9e architect Aalto (zie figuur 2). Deze beide ziekenhuizen zijn voormalige 

sanatoria. 

Volgens velen wordt een ziekenhuis vooral bepaald door de noodzakelijke 

technische installaties. Het Academisch Ziekenhuis te Aken, een high-tech 

gebouw (zie figuur 3.), is een uitwerking van deze gedachte. Daarnaast warden 

veel ontwerpers afgeschrikt door de grate hoeveelheid afdelingen, die naar hun 

mening zulke stringente eisen zullen geven, dat er niets meer te ontwerpen 

valt. Dit beeld wordt versterkt doordat ziekenhuizen met name in het verleden 

zo sterk op ideaaltypen gebaseerd waren, dat men haast van standaardzieken

huizen kan praten. 

Uit het onderstaande historische overzicht blijkt, dat er in Nederland noch 

standaardgebouwen, noch standaardprogramma's van eisen voor ziekenhuizen 

bestaan. Ziekenhuizen vertonen echter wel overeenkomsten met elkaar. Het 

gebruik van eerder vervaardigde ontwerpen van ziekenhuisgebouwen en van 

programma's van eisen als referentiekader is zee r gebruikelijk. Het vormt de 

"jarenlange ervaring", waarop alien die met ziekenhuisbouw te maken hebben, 

zich menen te kunnen beroepen. 

ll Jn het Besluit eisen voor erkenning ziekenhuizen wordt het ziekenhuis gedefinieerd .als een 
instelling, waarin een of meer vormen van medisch-specialistische hulp zowel klinisch ills poli
klinisch, gedurende dag en nacht of delen daarvan, warden gebonden, alsmede de daarmede verband 
houdende verpleging en verzorging (Besluit eisen voor erkenning ziekenhuizen 1984). In dit 
proefschrift wordt tevens het gebouw waarin de inst e lling gehuisvest is met de term ziekenhuis 
aangeduid. 
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figuur 3, het Academisch Ziekenhuis te Aken 
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1.2 Ontwikkeling van het ziekenhuis 

De Grieken, die door velen als de grondleggers van onze westerse cultuur 

beschouwd warden, aanbaden de god Asklepios en zijn dochter Hygieia. De 

tempelcomplexen voor deze goden te Epidaurus, Athene en Pergamon waren 

grate medische centra, waaraan kundige artsen Conder andere Hippocrates) 

verbonden waren (Dane 1980). Hoewel deze tempelcomplexen veel functies 

bevatten, zoals baden, massageruimten, overnachtingsruimten, theater en bi

b!iotheek (Thompson & Goldin 1975), zijn zij gebouwd volgens de voorschriften 

die aan tempels gesteld werden. 

De rijke christenen en de bisschoppen van de eerste christelijke gemeenten 

deelden voedsel en kleding uit en gaven onderdak aan pelgrims en hulp

behoevenden (Donahue 1985). Daartoe liet een bisschop enkele kamers of een 

vleugel aan zijn huis bouwen. De synode te Aken (816) stelde dit ze!fs verplicht 

(Pevsner 1976). De diaconessen zorgden in opdracht van de christelijke gemeen

ten als "wijkverpleegsters" voor armen en zieken. De synode te Orleans (533) 

besloot echter dat de vrouw ondergeschikt is aan de man. Oat betekende het 

einde voor de op voet van gelijkheid opererende diaconessen (Querido 1967). De 

ongetrouwde vrouwen konden nag we! in het klooster terecht. De kloosters 

zorgden na de ineenstorting van het Romeinse Rijk (475) voor de armen en 

zieken. Ziekenhuizen vormden in deze periode dus slechts een bijgebouw bij of 

een onderdeel van een kloostercomplex of van een bisschoppelijke woning. 

In het jaar 1000 gingen veel pelgrims naar Jeruzalem. Door de pelgrimages 

realiseerde men zich, dat het Heilige Land niet in christelijke handen was. Oat 

vormde de aanleiding tot de kruistochten. De kruistochten deden de ridderlijke 

verpleegorden ontstaan (Donahue 1985), zoals de orde van St. Jan, de Duitse 

orde en de orde van St. Lazarus. Later werden de burgerlijke verpleegorden 

gesticht, zoals de orde van de begijnen. De begijnen werkten onder andere als 

wijkverpleegsters en als verpleegsters in ziekenhuizen. 

De pelgrimages en de kruistochten bevorderden handelsbetrekkingen. Door de 

handel werden de steden machtiger. In de steden ontstonden de gildengast

huizen. Aan het beheer van hospitalen en gasthuizen door de kerke lijke overheid 

werd op het Concilie van Vienne (1311) radicaal een einde gemaakt. De 

gasthuizen uit deze periode hadden de vorm van een gothische kerk; de 

ziekenzaal bezat nag steeds een altaar (Querido 1967). 

De grate pestepidemie in Europa, die van 1347 tot 1350 duurde, roeide een 
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kwart van de gehele bevolking uit. Door de grate toeloop van zieken ging de 

kwaliteit van zorg achteruit en werd het gewoonte meerdere zieken in Mn bed 

te stoppen. Voor de welgestelden, die voor de handel, uit nieuwsgierigheid of uit 

wetenschappelijk overwegingen reisden, ontstonden herbergen en logementen. 

Voor het volk dat uit de gemeenschap uitgestoten was, werden bayerds gesticht. 

De chirurgijn deed zijn intrede in het gasthuis. Het genezen van de patienten 

werd belangrijker dan het verzorgen. Het Renaissance-ziekenhuis, zoals het 

Ospedale Maggiore te Milaan (Spencer 1965), bood aan zijn patienten weinig 

comfort. De patienten waren ondergebracht in twee verpleegruimten. De 

verpleegruimte voor mannen werd door een kerk verbonden met de ruimte voor 

de vrouwelijke patienten. De verpleegruimten hadden in de grate ziekenhuizen 

de vorm van een kruis, zodat alle patienten de mis, die in het midden 

opgedragen werd, konden zien en horen (Thompson & Goldin 1975). 

De oorlogen en epidemieen uit de 16de eeuw veroorzaakten armoede. De 

inkomsten van de ziekenhuizen kwamen voort uit missen, aflaten, bedelarij en 

loterij, pacht van gemeente-eigendommen, vrijstellingen van belastingen, het 

versterfrecht - het ziekenhuis verkreeg de eigendommen van de gestorven 

patienten - en proveniers (Querido 1967). Proveniers waren mensen die zich 

tegen geld en/of diensten in het gasthuis inkochten. Door de armoede en door de 

reformatie daalden de inkomsten van de ziekenhuizen. Daardoor werden er 

weinig of geen nieuwe ziekenhuizen gesticht. De zorg voor de armen en de 

zieken werd als taak van de overheid gezien. De vraag naar gasthuizen werd 

grater en de kwaliteit van zorg liep terug. 

Doordat er naast de invaliden en de chronische zieken, gewonde soldaten, dus 

acute zieken, in het ziekenhuis opgenomen moesten warden, veranderde het 

gasthuis van karakter. De reconvalescenten, de bejaarden en de geestelijk 

gestoorden werden niet !anger in het gasthuis opgenomen, maar ze werden in 

het armenhuis ondergebracht. Voor de proveniers werden oudeliedenhuizen 

gesticht. Door de uitbreiding van de gasthuizen in verband met de grate toeloop 

van patienten tijdens de pestepidemieen ontstonden er speciale pesthuizen. 

De toestanden in de ziekenhuizen in de 18de en 19de eeuw waren vreselijk 

(Querido 1967). Er lagen vier tot zes patienten in een bed. Hygiene was iets 

ongekends. Het personeel in de gasthuizen ging qua aantal en opleiding 

achteruit. De hospitalen konden niet meer rondkomen. In 1728 vroeg het 

Binnengasthuis in Amsterdam voor het eerst om subsidie. Sindsdien heeft het 

zichzelf niet meer kunnen bedruipen. 
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Als weerslag op de misstanden in de ziekenhuizen werd het paviljoenziekenhuis 

ontwikkeld. Het ontwerp voor het Royal Naval Hospital (1702) te Greenwich van 

Sir Christopher Wren is een voorloper van dit type (Pevsner 1976). Het Royal 

Naval Hospital te Plymouth (1756-1764) van de architect Rowehead wordt als 

het eerst paviljoenziekenhuis beschouwd. Door de paviljoenstructuur zouden de 

zieken frisse lucht kunnen inademen in plaats van de bedorven lucht die de 

medepatienten uitademden en die volgens de theorie van Galenus (130-200) de 

verspreider van ziekten was. 

In de 19de eeuw was er een religieuze opleving. Door middel van verpleging van 

de armen kon men zijn ge loof tonen. In 1804 werd het Nederlands Israelisch 

Ziekenhuis te Amsterdam opgericht. Vanaf 1820 stichtten de rooms-katholieke 

congregaties diverse ziekenhuizen. Voor de protestanten waren er de diacones

senhuizen, waartoe ds. Theodor Fliedner in 1822 te Kaiserswerth het initiatief 

genomen had (Donahue 1985). Het eerste diaconessenhuis in Nederland werd in 

1844 te Utrecht gesticht. Dit huis begon met de opname van vier zieke 

vrouwen. Het duurde tot 1889 eer men ook zieke mannen in het diaconessenhuis 

opnam (Dane 1980). 

Naast het godsdienstig reveil zorgden de medische ontwikkelingen voor de 

grootste veranderingen van de ziekenhuizen. De ontdekking van de bacterie 

door Pasteur en Koch zorgde voor aseptische en later voor antiseptische 

operatiekamers. Hierdoor kwamen ook de rijkere patienten in het z iekenhuis 

terecht en ontstond de vraag naar betere verpleegkundigen en betere huis

vesting. 

De eerste opleiding voor verpleegsters was in 1663 door Vincent de Paul en 

Louise Legras te Parijs gesticht (Dane 1980). De verpleegsters van deze 

opleiding hadden de orde van de Liefdezusters (Soeur de la Charite) opgericht. 

In Duitsland waren er dankz ij ds. Fliedner de diaconessen (Donahue 1985). In 

Engeland nam Florence Nightingale het voortouw. De verpleging bood mede 

door haar toedoen aan vrouwen uit gegoede milieus een mogelijkheid om niet te 

hoeven trouwen (Abel-Smit 1960). 

De medische ontwikkelingen zorgden er voor dat het accent verschoof van de 

verpleging naar het onderzoek en de behandeling. Zij stimuleerden he t pavil

joentype in verband met de goede uitbreidingsmogelijkheden. Elk nieuw specia

lisme, dat door nieuwe uitvindingen ontstond, werd in een nieuw paviljoen 

gehuisvest. 

Verdere medische ontwikkelingen maakte overleg tussen artsen noodza ke lijk. 
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a. paviljoenziekenhuis b. corridorziekenhuis · c. vleugelziekenhuis 

figuur 4, de oude ziekenhuistypen 

a. ziekenhuis met H-vorm b. Breitfuss-ziekenhuis c. ziekenhuis met kamstructuur 

figuur 5, het blokziekenhuis 

figuur 6, het gecombineerde blokziekenhuis 
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Doordat kostbare apparatuur niet voor elk paviljoen aangeschaft kon warden, 

moesten patienten vervoerd warden. Door de paviljoens door gangen met elkaar 

te verbinden, ontstond het corridorziekenhuis (Querido 1967; zie figuur 4b). 

Bij de kleinere ziekenhuizen werden de paviljoens naar het hoofdgebouw ver

schoven. Op deze manier werd het vleugelziekenhuis gecreeerd (Querido 1967; 

zie figuur 4c). 

Bij het corridorziekenhuis bleven de loopafstanden bezwaarlijk. Het vleugel

ziekenhuis bleek te weinig flexibel te zijn. Deze typen ziekenhuizen zijn daarom 

na de Tweede Wereldoorlog in Nederland niet meer gebouwd. 

Door de verdere medische ontwikkelingen werd het onderzoek- en behandel

gedeelte even belangrijk als het verpleeggedeelte. Oat leidde tot de ontwikke

ling van twee nieuwe typen ziekenhuizen: het bloktype en het gecombineerde 

bloktype (Querido 1967; zie figuur 5 en 6). 

In het blokziekenhuis zijn onderzoek, behandeling en verpleging in aparte delen 

ondergebracht (zie figuur 5). In de eerste ziekenhuizen van dit type werden de 

polikliniek en de administratie voor het hoofdgebouw geplaatst. In het hoofd

gebouw waren de specialistische verpleegafdelingen verdiepingsgewijs verdeeld. 

Het Hapital Beaujon te Parijs uit 1935 en het Dijkzigt Ziekenhuis te Rotterdam 

uit 1952 zijn daar voorbeelden van. Later verzelfstandigde het behandelhuis 

zich in een apart dee! tussen de verpleegafdelingen en de polikliniek. Het 

blokziekenhuis met de H-vorm was ontstaan (Nicolai 1983; zie figuur 5a). 

Aan het einde van de jaren '60 werden de verpleegafdelingen in een "toren" op 

een rechthoekig onderbouw ondergebracht. In de onderbouw bevonden zich de 

polikliniek en de onderzoek- en behandelafdelingen. Deze verbijzondering van 

het bloktype werd het Breitfuss-ziekenhuis genoemd (zie figuur 5b). 

In verband met de uitbreidbaarheid ontwikkelde de onderbouw zich van een 

rechthoekig blok tot een gang met vleugels. De zogenaamde kamstructuur was 

tot stand gekomen (zie figuur 5c). In elke vleugel, die zich afzonderlijk kan 

uitbreiden, bevindt zich een onderzoek- of behandelafdeling. Het bekroonde 

ontwerp PAT van de architect Roschlau in de prijsvraag van het Nationaal 

Ziekenhuis Instituut, N.Z.I. (N.Z.I. 1975-2) vormt een vroeg voorbeeld van dit nu 

zeer populaire type (Nota 2000 1986). 

Naast het bloktype ontwikkelde zich het gecombineerde bloktype (zie figuur 6). 

Het Sodersjukhuset in Stockholm uit 1947 is een van de eerste ziekenhuizen die 

volgens deze opzet gebouwd zijn. In het gecombineerde bloktype zijn de 

verpleeg-, onderzoek- en behandelafdelingen als aparte blokken te onder-
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scheiden, doch Iiggen de verschillende afdelingen van een specialisme op een 

verdieping. Hoewel dit type ziekenhuis niet de populariteit van het blok

ziekenhuis verkregen heeft, verdient het de nodige aandacht met het oog op de 

ruimtelijke consequenties van de verschuivingen binnen de gezondheidszorg. 

Immers, in dit model kan de ruimte die nodig is voor de uitbreiding van de 

polikliniek, gevonden warden op de verpleegafdeling van het betreffende 

specialisme. 

1.3 Standaardisatie van het ziekenhuisgebouw 

Ondanks de hierboven beschreven uiterlijke standaard verschijningsvormen, 

heeft men zich altijd gerealiseerd, dat ziekenhuizen verschillen in grootte, 

functiepakket en door aanpassing aan de sociale en fysieke omgeving. 

De aanpassing van een gebouw aan zijn fysieke omgeving wordt voor een dee! 

voorgeschreven in het bestemmingsplan, waarin de bouwhoogte, de rooilijnen en 

de ontsluitingsmogelijkheden voor een gebouw staan aangegeven. Voor een 

ander dee! wordt de aanpassing veroorzaakt door klimatologische omstandig

heden, zoals de heersende windrichting, bezonning en belichting. Daarnaast 

moet rekening gehouden warden met factoren zoals privacy, uitzicht en 

over last. 

Doordat men in de jaren '60 het ziekenhuis als een autonoom bolwerk aan de 

rand van de stad bouwde, werden de verschillen die ontstaan door de aanpassing 

van een gebouw aan de omgeving, minimaal. Toepassing van airconditioning en 

kunstmatige verlichting vervolmaakten de standaardiseringsmogelijkheden. 

Ziekenhuizen werden gezien als "onafhankelijke, onderling uitwisselbare enti

teiten" (pag. 276, Nata 2000 1986). Dit was voor enkelen aanleiding om te 

pleiten voor standaardziekenhuizen. 

Hoefnagels werkte de standaardisatiegedachte uit in zijn dissertatie (Hoef~ 

nagels 1975). Hij stelde dat het in Nederland in verband met de grate 

bevolkingsdichtheid en de homogene bevolkingsstructuur mogelijk is uit te gaan 

van een standaardziekenhuis. Gebaseerd op een transportafstand van 15 minuten 

(20 km), verdeelde hij Nederland in 58 rayons, die elk over een standaard

ziekenhuiskern zouden beschikken. Een nieuw te bouwen ziekenhuis zou geba

seerd moeten zijn op een "blauwdruk" van een standaardziekenhuiskern. Hier

door zouden volgens Hoefnagels, de kosten van de architect en van de 
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projectontwikkeling voor een belangrijk deel vervallen. 

Eind jaren '60 volgde er verzet tegen de specialisatie in de maatschappij. Deze 

specialisatie kwam in de stedenbouw tot uiting in de scheiding tussen de werk

en woonfunctie. In het ziekenhuis bleek zij onder andere uit de dominante 

positie van de medici. 

Het duidelijkst werd de kritiek tegen het ziekenhuis als "medisch bolwerk" geuit 

door de Werkgroep 2000 in de studie "Ziekenhuis menselijk en modern, de 

patient als kritische consument van de intramurale gezondheidszorg" (Thiadens 

1975). Deze studie was een uitwerking van de in 1969 door de toenmalige 

staatssecretaris Kruisinga gegeven studieopdracht. 

De Werkgroep 2000 stelde dat (pag. 7.6-26, Thiadens 1975): 

"Allen binnen het ziekenhuis moeten streven naar een samenlevingsvorm 

waarin men als gelijkwaardige partners naast elkaar staat en waarin met 

respect voor ieders eigenheid getracht wordt een werkelijk therapeutische 

gemeenschap te vormen." 

De werkgroep ondersteunde het Patienten-model voor ziekenhuizen, dat 

Hettinga Verschure tegenover het Specialismen-model had ontwikkeld (Hettinga 

Verschure 1971). 

In het Specialismen-model warden de patienten op grond van hun opname

diagnose verdeeld naar specialismen. Een veel voorkomende verdeling is die in 

de chirurgie, interne geneeskunde en kindergeneeskunde (Hettinga Verschure 

1971; Thiadens 1975). 

Het Patienten-model is gebaseerd op de gedachte dat de patient centraal staat. 

De patientenpopulatie wordt in het Patienten-model naar de zorgbehoefte van 

de patient verdeeld in bijvoorbeeld: intensive care, middenkliniek, bijzonder 

accomodatie (revalidatie, psychiatrie), steunklinieken (voorzieningen voor dag

en nachtpatienten, crisiscentra), ambulatorium, poliklinieken, verpleeghuizen 

(Hettinga Verschure 1971; Thiadens 1975). 

Hettinga Verschure waarschuwt echter, dat het Patienten-model slechts een 

organisatieschema is wanneer een attitudeverandering achterwege zou blijven 

(pag. 223-224, van Gorp, Hettinga Verschure & Zuidberg 1977). In onze huidige 

ziekenhuizen wordt dit model bedrijfskundig toegepast in bijvoorbeeld team

verpleging om de organisatie te optimaliseren, doch de patient wordt nog steeds 

niet als gelijkwaardige partner beschouwd (Nievaard 1986; Visser 1984). 

De Werkgroep 2000 was tevens voorstander van de integratie van de woon- en 

werkfunctie "in een Jeefklimaat dat optimaal functioneren voor alien mogelijk 
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figuur 7, ontwerp Kajennepeper (N.Z.I. 1975-2) 
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maakt" Cpag. 7.6-26, Thiadens 1975). Nieuwe ziekenhuizen zouden volgens de 

werkgroep niet !anger aan de rand van de stad gevestigd moeten warden, maar 

zouden in een wijk opgenomen moeten warden. De wijk en het ziekenhuis 

zouden dan voorzieningen kunnen delen. 

Deze gedachte kwam onder andere tot uiting in het ontwerp Kajennepeper voor 

de prijsvraag van het Nationaal Ziekenhuis Instituut CN.Z.J. 1975-2). De archi

tecten Arends en Kruisheer voegden aan het ziekenhuis toe Czie figuur 7): 

gezondheidsvoorzieningen 

Conder meer een consultatiebureau, een groepspraktijk, een wijkapotheek, 

een screeningscentrum en een kantoortje voor het ziekenfonds); 

samenlevingsvoorzieningen 

Conder andere een creche, een jeugdhonk, een instructiebadje, een wijk

bibliotheek, een theatertje, sportvoorzieningen en een kinderboerderij ); 

winkel- en horecavoorzieningen 

Czoals een restaurant, een patatzaak, een hotel, een bank, kiosken, winkels, 

en een weekmarkt). 

In de praktijk bleek zulke integratie niet werkbaar. Problemen rond de 

financiering van voorzieningen uit verschillende bronnen en rond de bewaking en 

het beheer van zo'n complex leidden er toe dat men terugging naar zelfstandige 

gebouwen. 

De kritiek op de "medische bolwerken" had tot gevolg, dat ziekenhuizen niet 

!anger aan de rand van de stad gebouwd werden. Zij bleven op hun oude 

terreinen gehuisvest of werden een onderdeel van een nieuwbouwwijk. Het 

Academisch Ziekenhuis Groningen, dat gefaseerde nieuwbouw pleegt, vormt 

hier een voorbeeld van. Aanpassing van het ziekenhuisgebouw aan de omgeving 

werd daardoor weer noodzakelijk. 

De huidige bez uinigingen in de gezondheidszorg, welke gepaard gaan met 

reductie van het aantal bedden, verscherpen de concurrentie tussen de zieken

huizen. De eigen identiteit van een ziekenhuis, die onder andere door het 

gebouw wordt uitgedragen, wordt hierdoor belangrijker. 

De bezuinigingen in de gezondheidszorg leidden tot afschaffing van de overmaat 

aan technische installaties. Airconditioning wordt bijvoorbeeld op verpleeg

kamers niet !anger toegepast; daardoor is het niet !anger mogelijk om zieken

huizen met meer dan vijf verdiepingen te bouwen. Kunstmatige verlichting 

wordt tegenwoordig alleen daar aangebracht, waar daglicht niet toegestaan kan 

word en. 
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Zeeweg Ziekenhuis te !Jmuiden Diaconessenhuis te Heemstede 

Ziekenhuis Overvecht te Utrecht 
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Willem Alexander Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch St. Joseph Ziekenhuis te Oosterhout 

figuur 8, de vijf "Wiegerinck"-ziekenhuizen 
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Di t a lies leidde ertoe dat men van de gedachte van to tale standaardisering van 

gebouwen afstapte. 

1.4 Standaardisatie van het programma van eisen 

Hoewel men inzag, dat ziekenhuizen niet als "eenheidsworsten" te bouwen zijn, 

trachtte men via standaardisatie kosten en tijd te besparen. 

Bij de bouw van de academische ziekenhuizen te Amsterdam, Utrecht en Leiden 

en later oak bij het academisch ziekenhuis te Maastricht maakte men gebruik 

van een standaardprogramma van eisen voor een academisch ziekenhuis met 

1041 bedden (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 1976). Aan dit 

programma van eisen, dat voor deze bouwprojecten geschreven werd, hebben 

deskundigen onder leiding van de medische adviseur van de minister van 

Onderwijs en Wetenschappen, dr. J. Wester zo'n 7 jaar gewerkt (Twintig jaren 

tussen droom en daad 1983). Het programma bestaat uit 82 boekwerken. Met 

behulp van nota's van divergentie kan van het standaardprogramma warden 

afgeweken, zodat met de historisch gegroeide taken en plaatselijke omstandig

heden rekening gehouden kan warden. 

De hoofdopzet van centralisatie van gelijksoortige activiteiten, welke vooral 

door prof. Wiebinga voorgestaan werd, is in de nieuwe academische zieken

huizen gerealiseerd. Dach doordat de academische ziekenhuizen kleiner werden 

en doordat de medische, organisatorische en technische gegevens snel ver

ouderen, diende het standaardprogramma van eisen slechts als basis voor de 

nota's van divergentie. Deze nota's vormen het eigenlijke programma van eisen. 

Oak bij de algemene ziekenhuizen vonden experimenten met standaardisering 

plaats. Bekend zijn de vijf "Wiegerinck"-ziekenhuizen (zie figuur 7); te weten 

het Ziekenhuis Overvecht te Utrecht, het Zeeweg Ziekenhuis te IJmuiden, het 

Diaconessenhuis te Heemstede, het Willem Alexander Ziekenhuis te 's-Herto

genbosch en het St. Joseph Ziekenhuis te Oosterhout. Deze ziekenhuizen waren 

gebaseerd op een "standaardprogramma van eisen"; dat wil zeggen een ruimten

lijst zonder m2 en een aantal ideeen die de architect in tekening had gebracht. 

Dat hier nauwelijks van standaardisering van het programma van eisen sprake 

was, blijkt onder andere uit het volgende: het eerste ontwerp van het Zeeweg 

Ziekenhuis bevatte 120 m2 per bed; het uiteindelijk gerealiseerde ontwerp 

beschikte over "slechts" 80 m2 per bed. 
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Als grootste pluspunt van deze standaardisatie noemden verschi llende direc

teuren van deze ziekenhuizen de geringere invloed van de artsen op de plannen. 

Deze zogenaamde standaardisatie was in feite een politiek middel om zowel 

intern als extern sneller goedkeuringen te verkrijgen. 

Een ander experiment was het Ziekenhuis Ziekenzorg te Enschede. Door 

wijziging van de locatie van de T.H.-campus naar de binnenstad van Enschede 

moest dit ziekenhuis zijn plannen herzien. Het architectenbureau Hendriks, 

Campman en Tennekes kreeg de opdracht een ziekenhuis te ontwerpen op basis 

van het programma van eisen dat het architectenbureau voor het Rooms 

Katholiek Ziekenhuis, R.K.Z. te Groningen gemaakt had (Campman Tennekes 

architecten Gouda 1981). 

Doordat de functiepakketten en de situering van de ziekenhuizen verschilden, 

kon het programma van eisen van het R.K.Z. slechts als basis dienen. Des

ondanks werd de sterke beperking van de invloed van de eigen wensen door de 

medewerkers van het Ziekenhuis Ziekenzorg als een belangrijk nadeel ervaren 

(Buschman & Westra 1980). 

Dok bij zogenaamde herhalingsprojecten van het architectenbureau Campman 

en Tennekes blijkt de standaardisatie veel minder te zijn dan men gehoopt had. 

Hoewel het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk en het Streek

ziekenhuis Kanaalzone te Terneuzen qua structuuropzet overeenkomen, waren 

er veel verschillen in grootte, functiepakket en in organisatorische opzet. 

In feite wordt de grootste besparing bij dit soort herhalingsprojecten gevormd 

door de korting die de architectenbureaus geven. Daarnaast wordt de standaar

disatie gebruikt als argument om sneller intern en extern goedkeuring te 

verkrijgen. 

1.5 Onderzoek naar standaardisatie 

De bouwkundige onderzoeken die tot nu t oe met betrekking tot ziekenhuis

gebouwen verricht zijn, hebben voornamelijk betrekking op de vloeroppervlakte. 

Dit wordt veroorzaakt door de ministeriele crite ria: volgens deze criteria zijn 

de maximaal toegestane investeringskosten bij de bouw van een ziekenhuis 

recht evenredig met de totale bruto vloeroppervlakte van het betreffende 

gebouw. 
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De eerste onderzoeken die in Nederland gedaan werden naar richtlijnen voor het 

ontwerpen van algemene ziekenhuizen, hadden een interdisciplinair karakter. 

Studiecommissies van het Bouwcentrum stelden in 1951-1952 per afdeling 

richtlijnen op voor nieuw te bouwen ziekenhuizen van 100, 250 en 400-450 

bedden (a.a. Cleyndert 1951). Een studiecommissie was samengesteld uit artsen, 

architecten en verpleegkundigen. In de studies, die oak nu nag zeer de moeite 

waard zijn, werden algemene eisen geformuleerd en werden elementen (kamers) 

beschreven met behulp van opstelschetsen en inventarislijsten. Oak werden 

ideaalafdelingen geschetst. De studies werden later voortgezet in de Documen

tatie Bouwwezen (Bouwcentrum 1955-1960). 

De Jatere onderzoeken spitsten zich toe op de vloeroppervlaktes van zieken

huizen. In deze studies werd het aantal bruto m2 vloeroppervlakte aan het 

aantal bedden gekoppeld (N.Z.I. 1972; N.Z.I. 1973). Men realiseerde zich echter 

dat de grootte van een ziekenhuis niet alleen afhing van het aantal bedden, 

maar oak van het dienstenpakket van het ziekenhuis. De nadruk in de vervolg

onderzoeken en in de wetgeving kwam hierdoor op functieplanning te liggen. 

De Nederlandse Ziekenhuis Raad, N.Z.R. ontwikkelde een getrapt model van 

een 3-tal ziekenhuizen van verschillende omvang en met een verschillend 

dienstenpakket (N.Z.R. 1979). Het basisziekenhuis (150-300 bedden), dat over de 

basisspecialismen en enkele ondersteunende specialismen beschikt, moet het 

grootste gedeelte van de patienten uit het betreffende verzorgingsgeb ied 

kunnen behandelen. Het centrumzieke nhuis (250-550 bedden) beschikt over een 

meer gedifferentieerd functiepakket. Bij de topziekenhuizen (500-800 bedden) is 

in principe een volledig pakket medische voorzieningen aanwezig. De normen 

voor de bouw van ziekenhuizen, die de staatssecretaris in het kader van de Wet 

Ziekenhuisvoorzieningen stelde, zijn op dit model gebaseerd (Brief staats

secretaris Veder-Smit inzake versobering bouw z iekenhuisvoorzieningen 1980). 

Me t het doe! de oppervlakte van een z iekenhuis niet aan het aantal bedden, 

maar aan de capaciteit van het ziekenhuis te koppelen, heeft het N.Z.I. 

basiselementen voor ziekenhuizen ontwikkeld (de Vries 1985). Een basiselement, 

oak we! "bouwsteen" genaamd, bevat analoog aan de opstelschetsen van 

Neufer t, informatie over de benodigde opstel- en gebruiksruimte voor appara

tuur en meubilering (Neufert 1970). Daarnaast bevat een bouwsteen oak 

informatie over de capaciteit en over de technische eisen die aan de ruimte 

gesteld kunnen warden. De bouwstenen warden als criteria gebruikt bij de 

goedkeuring van bouwplannen (College voor ziekenhuisvoorzieningen 1985). 
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Oak in het buitenland wordt bouwkundig onderzoek gedaan naar ziekenhuizen 

(Vietsch 1985). Belangrijke instituten op dit terrein zijn de Katholieke Universi

teit Leuven in Belgie, het Sjukvardens och socialvardens planerings- och 

rationaliseringsinstitut (Spri) in Zweden, de Medical Architecture Research Unit 

(M.A.R.U.) te Landen, het Department of Health and Social Security (D.H.S.S.) 

in Engeland, de Technische Hochschule Berlin en het Bundesministerium fUr 

Arbeit und Sozialordnung in West-Duitsland. 

De nor men die in het bui tenland ontwikkeld zijn, betreffen hoofdzakelijk het 

aantal m2 vloeroppervlakte per bed en het aantal m2 vloeroppervlakte per 

kamer. Deze normen zijn meestal ontwikkeld met behulp van opstelschetsen 

voor werkplekken door middel van analyses van de verrichtingen in de bestaande 

ziekenhuizen. Dit soort normen hebben echter de volgende nadelen: 

ze zijn empirisch ontwikkeld; 

ze zijn (te) gedetailleerd; 

ze zijn (te) gauw achterhaald; 

er bestaat verwarring over de inhoud van bepaalde termen; 

ze geven geen inzicht in de doelmatigheid van het gebouw. 

Daarnaast zijn er in het buitenland een aantal pogingen gedaan om een 

standaardziekenhuis te ontwikkelen. Het bekendste voorbeeld daarvan is het 

Nucleus Hospital (Hyslop 1986). Het Nucleus Hospital, dat door het Department 

of Health and Social Security (D.H.S.S.) te Landen ontwikkeld is, bestaat uit 

een aantal standaardafdelingen. De mogelijkheden om het ziekenhuis aan te 

passen aan de fysieke en sociale omgeving zijn miniem. Het D.H.S.S. acht dat 

niet bezwaarlijk, aangezien er slechts van het Nucleus Hospital gebruik 

gemaakt wordt indien de locatie daarvoor geschikt is en de betreffende 

ziekenhuisinstelling daarvoor kiest. Doordat de gezondheidszorg in Engeland 

genationaliseerd is, zijn de verschillen in de functiepakketten en in de organi

satie niet groat. Doordat de werkwijzen van de artsen slechts gebaseerd zijn op 

kennis van de Angelsaksische landen, maken zij volgens het D.H.S.S. geen 

gebruik van verschillende werkwijzen. Het Nucleus Hospital wordt doorlopend 

aan nieuwe ontwikkelingen aangepast. Dit is mogelijk doordat er op het 

departement voldoende mankracht aanwezig is: het Health Building Directorate 

bestaat uit ca. 100 mensen. 
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2. ONDERZOEK 

2.1 A~akening onderzoeksgebied 

Deze studie is in eerste instantie opgezet om bij het ontwerpen van een gebouw 

de bedrijfskundige voorwaarden te koppelen aan de bouwkundige voorwaarden. 

Voor dit onderzoek werd in verband met de complexiteit het algemene 

ziekenhuis als studieobject gekozen. lmmers, indien men iets kan zeggen over 

een complexe opgave, kan men dit ook gebruiken voor een eenvoudige opgave. 

Het ziekenhuis is een complex gebouw (Nicolai 1983), omdat het zowel over de 

eigenschappen van een bedrijfsgebouw als over de eigenschappen voor een 

"woon"-gebouw voor zieken moet beschikken. De "bewoners", die er maar kart 

verblijven, zijn op verschillende wijzen kwetsbaarder dan gezonde mensen. De 

grate differentiatie in functies maakt een grate hoeveelheid specifieke ruimten 

noodzakelijk. Tevens moeten er in een ziekenhuis vele bedrijfstechnische 

voorzieningen gebouwd warden. 

De keuze voor het algemene ziekenhuis werd ondersteund door de grate 

hoeveelheid bedrijfskundige kennis, die op het gebied van ziekenhuizen op de 

Technische Universiteit Eindhoven aanwezig is. 

Het belang van onderzoek op het gebied van bouw voor de gezondheidszorg 

wordt aangetoond door de uitspraak van staatssecretaris Van der Reijden dat 

bouwinvesteringen in de gezondheidszorg vaak leiden tot verdubbeling van de 

tarieven (Staatssecretaris snijdt fors in bouwkosten ziekenhuizen 1983). 

Doordat de bouw van instellingen voor de gezondheidszorg als zeer specifiek 

beschouwd wordt en het aantal betrokkenen vanuit de diverse professies beperkt 

is, is er in de gezondheidszorg een bouwkundige terminologie ontstaan, die soms 

afwijkt van de elders gehanteerde terminologie. In deze studie is uitgegaan van 

de bij ziekenhuizen gebruikelijke terminologie. Oat wil echter niet zeggen, dat 

de principes uit deze studie niet bruikbaar zouden zijn voor bouwwerken die niet 

aan de gezondheidszorg gerelateerd zijn. 

Doordat ziekenhuizen in hoge mate aan functionele eisen moeten voldoen, zijn 

zij meestal gebouwd volgens het principe "form follows function". Functionele 

eisen komen voort uit het gebruik van het gebouw door de medewerkers en de 

patienten van het ziekenhuis. 
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Ziekenhuizen in Nederland lijken echter oak op elkaar, doordat zij gebaseerd 

zijn op de architectonische opvattingen van een beperkt aantal ontwerpers en 

op de historisch gegroeide ideeen hoe een ziekenhuis eruit behoort te zien. 

In deze studie wordt slechts ingegaan op de functionele eis.en die aan een 

ziekenhuisontwerp gesteld kunnen warden. Architectonische eisen warden, 

evenals eisen die voortkomen uit de locatie, niet nader onderzocht. Oak wordt 

niet ingegaan op de positie van het ziekenhuis in de samenleving. Desondanks 

wil de onderzoekster benadrukken dat deze aspecten een zeer grate rol behoren 

te spelen bij de bouw van een algemeen ziekenhuis. 

Het onderzoeksgebied van deze studie is dus beperkt tot het bouwvoorberei

dingsproces van algemene ziekenhuizen en met name tot de relatie tussen de 

organisatie en het gebouw bij het ontwerpen. 

2.2 Vooronderzoek 

Voorafgaand aan deze studie hebben Nierstrasz en Smeets een vooronderzoek 

gehouden waarin een nadere verkenning van het onderzoeksgebied plaatsvond 

(Eindverslag vooronderzoek Referentie Programma van Eisen voor algemene 

ziekenhuizen 1981). 

Er blekeR in het bouwvoorbereidingsproces van ziekenhuizen problemen te zijn 

ten aanzien van: 

a. de. samenwerking tussen de opdrachtgever en de ontwerpers; 

Aangezien een ziekenhuisinstelling slechts eenmaal in de vijftig jaar vervan

gende nieuwbouw mag plegen, heeft zij een gebrek aan ervaring met en 

kennis van bouwprojecten. Zij weet niet welke informatie zij wanneer moet 

verstrekken. Hierdoor krijgt zij soms niet het gebouw dat zij gewenst of 

verwacht had. 

b. normen; 

Er zijn nag slecht weinig normen ontwikkeld. De criteria van de beoorde

lende instanties zijn te weinig bekend. 

c. kwali teit; 
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De opdrachtgever kent vaak alleen zijn eigen situa tie. Hij weet niet wat er 

verder mogelijk is. Hierdoor is hij geneigd zijn oude situatie met enkele 

verbeteringen (bijvoorbeeld meer toiletten, liften) in een nieuw jasje te 

steken. 



d. bouwprocestijd; 

De bouwprocestijd van een ziekenhuis, dat in 50 jaar afgeschreven moet 

warden, is gemiddeld 10 jaar. Dat wil zeggen, dat de eisen die aan het begin 

van het proces gesteld zijn, verouderd zijn bij de uitvoering van de bouw en 

dat er nieuwe eisen ontstaan zijn. 

e. kosten. 

Door een beperkte bouwprocestijd en door een beter doordacht ontwerp, 

zouden de stichtingskosten kunnen dalen. Door een gebouw te realiseren dat 

afgestemd is op een optimale ziekenhuisorganisatie, kunnen tevens de 

exploitatiekosten dalen. 

Naar aanleiding van deze verkenning werd de doelstelling van het onderzoek 

aldus geformuleerd: "het ontwikkelen van een methodiek, waarmee wordt 

aangegeven op welk moment welke informatie beschikbaar moet komen om het 

voorbereidingsproces beter en sneller te doen verlopen en waardoor tevens de 

toetsing door de beoordelende instanties meer verantwoord en v lotter kan 

verlopen". Deze methodiek werd een "Referentie-Programma van Eisen" ge

noemd. 

2.3 Verloop van het onderzoek 

De titel van dit proefschrift duidt reeds aan, dat het in dit proefschrift 

beschreven onderzoek uit drie fasen bestaat; namelijk de fase van: 

de anamnese; 

de diagnose; 

de therapie. 

In de eerste fase vond een algemene orientering op het onderzoeksgebied plaats. 

Tevens is in deze fase het onderzoeksgebied afgebakend en is de opzet van het 

verdere onderzoek bepaald. 

Het bouwproces van algemene ziekenhuizen en daarmee oak de werkwijze van 

de betrokkenen bleek strikt vastgelegd te zijn in de wetgeving (Besluit 

toestemmingsprocedures Wet ziekenhuisvoorzieningen 1979). Een methodiek om 

het bouwvoorbereidingsproces beter en sneller te doen verlopen, het referentie

programma van eisen, zou alleen zinvol zijn indien de wetgeving met betrekking 

tot de bouw in de gezondheidszorg aangepast zou warden. 
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Dit vormde de aanleiding om in de tweede fase van het onderzoek in te gaan op 

de wettelijke regelingen van het bouwproces. De doelstelling van het onderzoek, 

te weten: het bouwvoorbereidingsproces beter en sneller te doen verlopen en 

tevens de toetsing door de beoordelende instanties meer verantwoord en v Jotter 

te laten plaatsvinden, bleef gehandhaafd. 

In de diagnosefase van het onderzoek vond de verkenning en de analyse plaats 

van de huidige situatie met betrekking tot het bouwproces van algemene 

ziekenhuizen en het programma van eisen. 

Om de noodzaak tot verandering van de huidige regelgeving met betrekking tot 

de ziekenhuisbouw duidelijk te maken en om aan te geven dat de regelingen niet 

slechts oppervlakkig geanalyseerd zijn, wordt in dit proefschrift over de analyse 

van de wettelijke regelingen voor het bouwproces van ziekenhuizen naar 

verhouding uitvoerig verslag uitgebracht. Uit de analyse blijkt tevens dat de 

opmerking dat er in Nederland geen ziekenhuizen meer gebouwd zouden mogen 

warden in verband met de bezuinigingen in de gezondheidszorg en in verband 

met de bouwstops voor ziekenhuizen, niet op waarheid berust. 

In het laatste deel van het onderzoek zijn een aantal voorstellen ontwikkeld 

voor verbetering van het huidige bouwproces en voor aanpassing van de huidige 

wetgeving met betrekking tot de ziekenhuisbouw. Daartoe is aan de hand van de 

relaties tussen Jay-out en organisatiestructuur de territoriumtheorie uitge

werkt. Deze theorie Jeidt tot clustering van ruimten overeenkomstig de opzet 

van een organisatie. Het aanbrengen van niveaus binnen de ziekenhuisorgani

satie en binnen het ziekenhuisgebouw en het classificeren van ruimten spelen 

hierbij een belangrijke rol. 

Toetsing van het voorstel voor verbetering van het bouwproces in de praktijk is, 

alleen al gezien de tijd die met het bouwproces van een algemeen ziekenhuis 

gemoeid is, niet mogelijk. Dit proefschrift wordt daarom besloten met een 

indicatie van de verwachtingen over de realisatie van het voorstel. 

2.4 Onderzoeksmethodiek 

Het onderzoek is verricht met behulp van: 

documentenstudie; 
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interviews; 

case studies. 

De documentenstudie bestond uit het bestuderen van algemene literatuur over 

het bouwproces, programma's van eisen en ziekenhuisgebouwen en over de 

wetgeving betreffende de ziekenhuisbouw. 

Ter verduidelijking van het beeld over de huidige relatie tussen de organisatie 

en de lay-out bij het ontwerpen van een ziekenhuis heeft de onderzoekster de 

programma's van eisen van 10 algemene ziekenhuizen in Nederland geanaly

seerd. 

De geanalyseerde programma's zijn tussen 1973 en 1982 opgesteld. In deze 

periode werd de programmering voor ziekenhuizen verricht door organisatie

adviesbureaus en door ziekenhuizen zelf. Van elk adviesbureau, dat zich met 

programmeren van ziekenhuizen bezig hield, is een programma ~analyseerd. 

Van het adviesbureau dat het grootste dee! van de programma's van eisen voor 

ziekenhuizen in Nederland vervaardigd heeft, zijn twee programma's van eisen 

in de analyse opgenomen. Een geanalyseerd programma van eisen is door het 

ziekenhuis zelf gemaakt. 

Om een compleet beeld te krijgen van het verloop van het bouwvoorbereidings

proces bij een algemeen ziekenhuis, heeft de schrijfster van dit proefschrift een 

40-tal interviews gehouden met vertegenwoordigers van 36 organisaties (zie 

figuur 9). 

organisaties aantal geinterviewde 
organisaties 

adviesbureaus 5 
architectenbureaus 5 
onderzoekinstellingen 6 
(semiloverheid 5 
universiteiten 5 
ziekenhuizen 10 

-- -
totaal 36 

figuur 9, geinterviewde instanties 

Deze organisaties zijn gekozen op grand van hun kennis van en hun betrokken

heid bij het bouwproces en het opstellen of beoordelen van programma's van 

eisen van algemene ziekenhuizen. 

Gezien de overeenkomst in informatie die uit de interviews naar voren kwam, is 
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het aantal interviews met adviesbureaus en architectenbureaus beperkt tot vijf 

per soort. 

Bij alle (semi)overheids- en onderzoekinstellingen die zich met de bouw van 

algemene ziekenhuizen in Nederland bezig houden, zijn interviews afgenomen. 

De bij het onderzoek betrokken universiteiten zijn de Technische Universiteit 

Eindhoven, de Technische Universiteit Delft, de Rijksuniversiteit Utrecht, de 

Erasmus Universiteit te Rotterdam en de Polytechnische Universiteit van Noord 

Landen. 

De ziekenhuizen zijn willekeurig gekozen. Wei zijn de geinterviewden betrokken 

of betrokken geweest bij de bouw. Een grater aantal interviews met vertegen

woordigers van ziekenhuizen leek niet zinvol, aangezien de informatie die zij 

gaven, overeenkwam. 

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van open interviews. Deze techniek is 

gehanteerd in verband met de grate verschillen aan kennis, positie en betrok

kenheid van de geinterviewden en in verband met het belang van informele 

informatie voor dit onderzoek. Er bleek namelijk een groat verschil tussen de 

officiele gegevens en de werkelijkheid. Zo waren bijvoorbeeld de officiele 

redenen voor de keuze van een architect niet altijd gelijk aan de werkelijke 

redenen. 

De open interviews hadden de volgende opbouw: 

Aan het begi_n van de interviews vond een nadere kennismaking plaats met het 

bedrijf of instelling, waarvan de geinterviewde dee! uitmaakte. 

Vervolgens werd ingegaan op het verloop van het huidige bouwproces en met 

name met betrekking tot het programma van eisen. In enkele gesprekken werd 

ingegaan op het ziekenhuis zelf. 

Elk gesprek eindigde met verwijzing naar literatuur en personen, die voor het 

onderzoek interessant zouden kunnen zijn. Met alle tijdens de interviews 

genoemde personen is contact opgenomen. 

De volgorde waarin de interviews plaats gevonden hebben, is willekeurig. Van 

elk interview is een verslag gemaakt. 

Ter aanvulling en controle van het beeld dat uit de interviews naar voren kwam, 

zijn vervolgens case studies verricht. 

Het aantal case studies .is beperkt tot twee. De resultaten van de studies 

bevestigden het beeld van het bouwproces zoals dat uit de interviews naar voren 

was gekomen. 

Het verrichten van meerdere cases leek voor dit onderzoek niet zinvol, 
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aangezien de inforrnatie die daarrnee extra verkregen zou kunnen warden, 

slechts zou bestaan uit niet relevante persoons- en situatiegebonden gegevens. 

Op advies van het College voor ziekenhuisvoorzieningen werden als cases 

gekozen het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk en het St. 

Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. 

Enkele factoren die bij de keuze een rol speelden waren: 

het ziekenhuis rnoest in gebruik genornen zijn, zodat alle fasen uit het 

bouwproces doorlopen zouden zijn; 

het bouwproces rnoest kart geleden plaats gevonden hebben; de gegevens 

rnoesten beschikbaar en/of achterhaalbaar zijn; 

het bouwproces rnoest representatief zijn voor de bouwprocessen bij zieken

huizen; 

het bouwproces rnoest redelijk tot goed verlopen zijn; ernstige verschillen 

van rneningen vertroebelen het beeld; 

het bouwproces moest zonder grate pauze verlopen zijn; een pauze in het 

proces kan de geldigheid van de te trekken conclusies verkleinen; 

het resultaat van het bouwproces moest redelijk tot goed zijn. 

Voor elke case hebben interviews plaats gevonden met de voormalige bouw

leiding van het betreffende ziekenhuis en met de betrokkenen van de organi

satie-adviesbureaus en van het architectenbureau. 

Tevens zijn de ter beschikking gestelde docurnenten, zoals het prograrnma van 

eisen en de ontwerptekeningen, geanalyseerd en met elkaar vergeleken. 

De data waarop de ministeriele goedkeuringen zijn aangevraagd en afgegeven 

(zie 3.10), zijn verkregen van de ziekenhuisinstellingen en zijn gecheckt bij het 

College voor ziekenhuisvoorzieningen. 

De resultaten van elke case study zijn neergelegd in een intern rapport. Deze 

rapporten zijn ter controle en ter correctie opgestuurd naar de geinterviewde 

personen. De rapporten zijn niet integraal gepubliceerd, aangezien een aantal 

gegevens die van invloed waren op het bouwproces, een persoonlijk en vertrou

welijk karakter dragen. 
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DIAGNOSE 



3. BOUWPROCES ALGEMENE ZIEKENHUIZEN 

3.1 Inleiding 

De oudste Nederlandse ziekenhuizen komen voort uit de kloosters of uit de 

burgerlijke ordes van de Middeleeuwen. In de 16de, l 7de en 18de eeuw 

ontstonden de ziekenhuizen uit de armenzorg, die ten gevolge van de reformatie 

tot de verantwoordelijkheid van de overheid werd gerekend. 

Het grootste dee! van onze ziekenhuizen is echter ontstaan door het godsdien

stige reveil in de 19de en begin 20ste eeuw (zie 1.2). Alie diaconessenhuizen en 

zowat alle St. Franciscus- en St. Elizabeth-ziekenhuizen zijn hier voorbeelden 

van. 

Gezien deze charitatieve achtergrond is het dus niet verwonderlijk dat onze 

ziekenhuizen onder beheer staan van rechtspersonen zonder winstoogmerk 

(Besluit · eisen voor erkenning ziekenhuizen 1984). De meest gebruikelijke 

rechtsvorm voor een ziekenhuis is de stichting. Daarnaast komt ook de 

vereniging voor. Een aantal inrichtingen wordt beheerd door het rijk, een 

provincie of een gemeente. 

Een ziekenhuis moet in Nederland voor een nieuw gebouw op de kapitaalmarkt 

geld lenen. Toch is het in Nederland verboden een ziekenhuis te bouwen zonder 

vergunning van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene of een 

ziekenhuis, dat zonder vergunning gebouwd is, te exploiteren (art. 6, Wet 

ziekenhuisvoorzieningen 1971). Voor het verkrijgen van een vergunning moet het 

ziekenhuis zich onderwerpen aan de regels die de Rijksoverheid voor het 

bouwproces gesteld heeft. Oat houdt in, dat het ziekenhuis in het bouwvoor

bereidingsproces verschillende goedkeuringen moet verkrijgen van de minister 

die volksgezondheid in zijn portefeuille heeft. De minister laat zich daarvoor 

door diverse instanties adviseren. 

Het voordeel voor de ziekenhuizen van deze procedure is, dat een ziekenhuis 

een beroep kan doen op de Garantieregeling (Garantieregeling inrichtingen voor 

de Gezondheidszorg 1957). Bij algemene ziekenhuizen zal de rijksoverheid zich 

garant stellen voor de lening. Zonder deze garantiestelling moeten de zieken

huizen 0,5 % tot 1,5 % meer rente betalen (Overheidsgaranties zijn goedkope 

manier om kosten te beteugelen 1987). 

Het huidige systeem heeft echter ook nadelen. 
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In dit hoofdstuk wordt in eerste instantie ingegaan op het ontstaan van de 

bovengeschetste paradoxale situatie. Vervolgens wordt beschreven hoe de 

officiele procedure verloopt en wie er bij betrokken zijn. Ook worden de 

beoordelingscriteria nader belicht. Tot slot wordt met behulp van twee cases 

het verloop van het bouwproces in de praktijk weergegeven. 

3.2 Wettelijke regelingen 

Het eerste initiatief tot een vergunningenstelsel stamt uit de jaren 1936-1938 

(pag. 3702, Behandeling van de Wet ziekenhuisvoorzieningen 1970). Een commis

sie van vertegenwoordigers van alle ziekenhuisorganisaties bepleitte een volle

dig vergunningenstelsel voor zowel de bouw en oprichting, als voor de exploi

tatie van ziekenhuizen. Deze commissie beoogde een centraal college dat de 

vergunningen zou moeten uitreiken. In dezelfde tijd bepleitte een commissie 

van de directeurenvereniging een vergunningenstelsel waarbij de minister de 

uitreikingsbevoegdheid had. De minister zou geadviseerd worden door een 

college samengesteld uit de kringen van betrokkenen. De grote ziekenhuizen, 

die voor een groot dee! op de armenkassen aangewezen waren, waren voor

standers van een vergunningenstelsel. Zij ondervonden namelijk veel concurren

tie van kleine ziekenhuizen, die in die tijd in het wilde weg opgericht werden. 

Het vergunningenstelsel, zoals we dat nu kennen, ontstond pas na de Tweede 

Wereldoorlog. De verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog hadden een tekort 

doen ontstaan aan geldmiddelen, arbeidskrachten en materialen in het bouw

bedrijf. De watersnood van 31 januari/l februari 1953 versterkte dit tekort. 

Door Wederopbouwplannen en door de Wederopbouwwet wilde de overheid een 

ondoelmatig gebruik voorkomen (Wederopbouwwet 1950). Het werd verboden als 

bouwondernemer, opdrachtgever, aannemer of uitvoerder, of als architect 

betrokken te zijn bij het uitvoeren van onder andere gebouwen en werken voor 

gezondheidszorg en hygiene waarvoor geen vergunning was afgegeven. Over

treding hiervan was een economisch delict. Het werd bestraft als een overtre

ding of indien het opzettelijk begaan was als een misdrijf. 

Voor de afgifte van een vergunning pleegde de Minister van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting, later de Minister van Wederopbouw en Ruimtelijke Ordening, 

overleg met zijn collega van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Deze minister 

liet zich door een commissie adviseren: eerst door "de tijdelijke advies-
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commissie voor vraagstukken op het gebied van het ziekenhuiswezen" en later 

door diens opvolgers, de ziekenhuiscommissies (Beschikking instelling tijdelijke 

adviescommissie voor vraagstukken op het gebied van het ziekenhuiswezen 

1947; lnstelling ziekenhuiscommissie 1953), 

Door de verminderde spanning op de bouwmarkt kon het beleid versoepeld 

warden. Voor bouwwerken in de gezondheidszorg waarvan de kosten de 

f 100.000,-- niet te boven gingen, behoefde bijvoorbeeld sinds 1 augustus 1952 

geen rijksgoedkeuring meer verkregen te warden (van Zenderen 1983). Door de 

verbeterende economische toestand, waardoor de bouwkosten meer en meer in 

de tarieven konden warden doorberekend, kon de rijksfinancieringsregeling voor 

verpleeg- en behandelingsinrichtingen in 1958 vervallen (Memorie van toelich

ting 1968). De rijksgarantieregeling bleef in verband met de krappe kapitaal

markt voortbestaan. In 1965 werd de Wederopbouwwet ingetrokken. 

Door de Wet ziekenhuistarieven van 29 april 1965 kon de overheid controle 

uitoefenen op de verpleegprijzen (Wet ziekenhuistarieven 1965). Hierom had de 

Sociaal-Economische Raad gevraagd in "een advies over de economische aspec

ten welke van belang zijn voor de premiehoogte van de verplichte ziekenfonds

verzekering". In dit advies van 24 november 1961 drong de Sociaal-Economische 

Raad oak aan op bevoegdheden van de centrale overheid voor de controle op de 

bouw van nieuwe en uitbreiding van bestaande ziekenhuizen en op de aanschaf 

van kostbare apparatuur. 

Oak onder andere de Ziekenfondsraad, de Centrale Raad voor de Volksgezond

heid en de Staten-Generaal drongen aan op een wettelijke regeling voor de 

bouw. Mede door wetten als de Ziekenfondswet (1966) en de A.W.B.Z. (1968), 

die goede financieringsvooruitzichten baden, ontstond na 1965 een bouwgolf van 

ziekenhuizen (van Zenderen 1983). Deze bouwgolf onderstreepte het belang van 

een wettelijke regeling. 

Na de intrekking van de Wederopbouwwet was in verband met het · in 1965 nag 

schaarse bouwvolume enig toezicht gehandhaafd met behulp van de Beschikking 

ziekenhuiscommissie (Beschikking ziekenhuiscommissie 1965). Indien men ech

ter een ziekenhuis afwijkend bouwde van de ingediende stukken, was bestraffing 

niet mogelijk. Oat leidde tot de bouw van enkele honderden "zwarte" bedden 

(pag. 886, Wijziging van de Wet ziekenhuisvoorzieningen 1972). 

In 1968 diende de toenmalige staatssecretaris Kruisinga het ontwerp van de Wet 

ziekenhuisbouw in (Ontwerp van wet 1968). 
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Door artikel 6 van deze wet werd het verboden een ziekenhuis zonder 

vergunning van de minister te bouwen, of een ziekenhuis te exploiteren dat 

zonder vergunning gebouwd was. Overtreding hiervan werd gezien als een 

economisch delict. Een College van ziekenhuisbouw zou de minister bij verschil

lende beslissingen adviseren. 

De achterliggende gedachte van dit wetsontwerp was, dat er een vergunningen

stelsel nodig was om in verband met de voor de gezondhe idszorg beschikbare, 

beperkte middelen en mankracht de gezondheidsvoorzieningen zodanig te sprei

den dat een ieder er gebruik van kon maken; immers volgens de statuten van de 

Wereldgezondheidsorganisatie heeft iedereen recht op optimale gezondheids

voorzieningen. 

Het vergunningenstelsel zou gebaseerd zijn op een landelijk plan voor alle 

categorieen van ziekenhuisvoorzieningen. Bij de behandeling van het wets

ontwerp was er veel politieke discussie over de vraag of er bij de planning naast 

de economische mogelijkheden en de volksgezondheidsbehoefte oak rekening 

gehouden moest warden met de levensbeschouwelijke overtuiging. 

Door toevoeging van artikel 18 over de regulering van de functies kreeg de wet 

een ruimere strekking (Wet ziekenhuisvoorzieningen 1971). De wet van 25 maart 

1971, "houdende de regelen ter bevordering van doelmatige voorzieningen ter 

zake van ziekenhuizen en andere inrichtingen voor gezondheidszorg" werd 

daarom niet Wet ziekenhuisbouw maar Wet ziekenhuisvoorzieningen genoemd. 

Het adviserende college werd omgevormd tot het Colle ge voor z iekenhuis

voorzieningen. In 1972 kreeg het college met het oog op deze taakuitbreiding 

aanzienlijk meer middelen (Wet tot aanpassing van de organisatie van het 

College voor ziekenhuisvoorzieningen 1972). 

Omdat men voorzag dat het opstellen van een landelijk plan tijd zou kosten en 

om te voorkomen dat een aantal ziekenhuizen voor de "bui van Kru isinga" 

zouden gaan bouwen, werd in de Wet ziekenhuisvoorz ieningen een over

gangsregeling opgenomen. De bouw van een inrichting voor de gezondheidszorg 

werd door deze regeling verboden tenzij de minister op grand van de Beschik

king ziekenhuiscommissie met het betrokken bouwplan had ingestemd. De 

ziekenhuiscommissie kreeg aldus een wettelijke basis. De overgangsregeling 

trad per 15 september 1971 in werking. 

Het opstellen van een landelijk plan bleek niet mogelijk. Het maken van een 

plan maakte het nemen van een groat aantal moeilijk te overziene besiissingen 

noodzakelijk. Daarnaast ging de Wet ziekenhuisvoorzieningen er van uit dat de 
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bestaande situatie als een aanvaardbaar uitgangspunt zou moeten warden 

beschouwd (pag. 13, Memorie van toelichting 1976). Een wetswijziging was 

noodzakelijk. Volgens de "Wijziging van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, hou

dende uitbreiding van de mogelijkheden tot bereiking van de doelstelling van de 

wet" zou in plaats van een landelijk plan, een plan per regio opgesteld warden. 

Tevens werden de middelen tot sluiting van ziekenhuisvoorzieningen en de 

financiering van een eventuele sanering in de wet opgenomen. Dit gedeelte van 

de wetswijziging kreeg veel politieke aandacht. 

Bij de wetswijziging werd oak de goedkeuringsprocedure veranderd. De ter

mijnen van de verschillende fasen werden niet !anger in de wet zelf genoemd, 

doch werden in het Besluit toestemmingsprocedures Wet ziekenhuisvoorzie

ningen omschreven (Besluit toestemmingsprocedures Wet ziekenhuisvoorzienin

gen 1979). 

De gewijzigde Wet ziekenhuisvoorzieningen trad per l september 1979 integraal 

in werking. Daarmee werd tevens de ziekenhuiscommissie officieel opgeheven 

en nam het College voor ziekenhuisvoorzieningen haar taak als adviseur over. 

Bij de behandeling van de Wet ziekenhuisvoorzieningen was aangedrongen op 

een wettelijke basis voor een beleid van de gehele gezondheidszorg. Dit leidde 

tot indiening van een wetsontwerp bij de Tweede Kamer op 28 oktober 1976 en 

tot de Wet voorzieningen gezondheidszorg van 8 september 1982, "houdende 

regelen ter bevordering van een doelmatig stelsel van ziekenhuisvoorzieningen 

voor gezondheidszorg". De artikelen over de bouw van inrichtingen voor 

gezondheidszorg, die slechts ~~n van de 16 hoofdstukken van deze wet vormen, 

zijn ontleend aan de Wet ziekenhuisvoorzieningen. Er zijn slechts twee verschil

len. 

Het voornaamste verschil is, dat de Gedeputeerde Staten in plaats van de 

min ister de verklaring kunnen afgeven indien de bouw past in het betreffende 

regioplan en de bouw niet zal leiden tot overschreiding van het beslag op de 

financiele middelen. 

Het andere verschil is, dat de Nationale Raad voor de Volksgezondheid de 

minister zal gaan adviseren over zaken die de volksgezondheid betreffen (zie 

3.5). 

Volgens artikel 90.3 van de Wet voorzieningen gezondheidszorg blijven de op 

grand van de Wet ziekenhuisvoorzieningen genomen beschikkingen in stand. Dat 

houdt dus in dat het Besluit toestemmingsprocedures Wet ziekenhuisvoor

zieningen ook van kracht blijft en de vergunningprocedures op de afgifte van de 
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verklaring na, niet zullen veranderen. De Wet voorzieningen gezondheidszorg is 

met betrekking tot de planningstaken reeds in 1982 van kracht geworden 

(Koninklijk besluit van 4 november 1982 1982). Zij nag is echter nag niet 

ingevoerd (Krol & Passchier 1986-2). 

Tot de in werking treding van de Wet voorzieningen gezondheidszorg blijft de 

Wet ziekenhuisvoorzieningen van kracht. Tot dit tijdstip kan het College voor 

ziekenhuisvoorzieningen zelfstandig en autonoom haar taken ingevolge de Wet 

ziekenhuisvoorzieningen uitvoeren. Het College voor ziekenhuisvoorzieningen 

zal in deze periode aangemerkt warden als een Kamer van de Nationale Raad 

voor de Volksgezondheid. 

Of de Wet voorzieningen gezondheidszorg ooit ingevoerd zal warden, is onzeker. 

De Commissie Structuur en Financiering Gezondheidszorg, oak we! de Commis

sie Dekker genaamd, stelt in het rapport "Bereidheid tot verandering" dat de 

Wet voorzieningen gezondheidszorg ingetrokken moet warden (Commissie 

Structuur en Financiering 1987). Wei zou volgens de commissie de integratie 

van het .College voor ziekenhuisvoorzieningen en de Nationale Raad voortgezet 

moeten warden. Tevens meent de commissie dat de Wet ziekenhuisvoorzienin

gen sterk vereenvoudigd moet warden. Na de afgifte van een verklaring van 

geen bezwaar zouden bijvoorbeeld de huidige wettelijke procedures moeten 

vervallen (Commissie Structuur en Financiering 1987). 

J.J Bouwplafond 

De wens de kosten van de gezondheidszorg te beheersen, leidde tot het 

vergunningenstelsel voor de bouw van ziekenhuisvoorzieningen. Men wilde 

echter oak een min of meer .cont.inue bouwstroom in de gezondheidszorg 

bereiken. Tevens wilde men een greep krijgen op de kapitaalmarkt. Hiertoe 

werd het volgende artikel in de Wet ziekenhuisvoorzieningen opgenomen: 

"Indien het algemeen belang dit vereist, kan Onze Minister bepalen dat met de 

bouw niet mag warden begonnen binnen een door hem vast te stellen termijn." 

(art. 15. 7, Wet ziekenhuisvoorzieningen 1971). 

Door dit artikel kan de minister de bouw van ziekenhuisvoorzieningen tempori

seren. Temporisatie zou volgens staatssecretaris Kruisinga zowel regionaal als 

per categorie voorzieningen kunnen plaatsvinden (pag. 3738, Behandeling van de 

Wet ziekenhuisvoorzieningen 1970). 
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Dat wil dus zeggen, dat temporisatie zowel een verschuiving van een regio met 

een overschot naar een regio met een tekort aan voorzieningen (verschuivings

beginsel), als afstemming tussen de voorzieningen binnen een regio (regionali

satiebeginsel) tot gevolg zou kunnen hebben. 

Temporisatie zou volgens de staatssecretaris leiden tot het stellen van priori

teiten (pag. 3738, Behandeling van de Wet ziekenhuisvoorzieningen 1970). 

In zijn brief van 12 februari 1973 kondigde de toenmalige staatssecretaris een 

temporisering van het bouwbeleid aan, alsmede een hertoetsing van de op dat 

moment reeds door de ziekenhuiscommissie verleende "medewerking in 

beginsel". 

In de praktijk kwam dit neer op een bouwstop. Bij de hertoetsing van de 

bouwinitiatieven speelde de invoering van de norm van 4 ziekenhuisbedden per 

1000 adhaerente inwoners (zie 3.7). Deze norm Jeidde in de meeste regio's tot 

reductie van het aantal bedden. De Structuurnota Gezondheidszorg zorgde voor 

opheffing van de bouwstop (Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene 

1974). 

In deze nota werd een meerjaren bouwplafond aangekondigd. Met het bouw

plafond wordt het maximum bedrag aangeduid dat, op grand van een besluit van 

de ministerraad voor de bouwproduktie in de intramurale gezondheidszorg per 

jaar besteed mag warden (Circulaire aan de besturen van ziekenhuisvoorzienin

gen en ziekenhuisvoorzieningen in oprichting m.b.t. de inwerkingtred ing van de 

gewijzigde Wet ziekenhuisvoorzieningen 1981). 

Het bouwplafond wordt uitgedrukt in "bouwproduktie" zoals dit begrip wordt 

gehanteerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (Circulaire aan inrich

tingen voor gezondheidszorg m.b.t. prioriteitenoverzicht voor 1979 en 1980 voor 

de bouw van inrichtingen 1981). Dat houdt in dat in de bouwkosten niet 

inbegrepen zijn: de kosten van de grand, architectenhonorarium, de kosten van 

toezicht, eventuele kostenstijgingen tussen aanbestedings- en opleveringsdatum 

en de B.T.W. (pag. 238, C.8.S. 1979). De totale investeringskosten van de 

bouwprojecten zijn uitgaande van een macro-benadering globaal het dubbele van 

de bouwproduktie. Van een project dat in aanbouw is, wordt slechts dat gedeelte 

ten Jaste van het bouwplafond van een bepaald jaar gebracht, dat daadwerkelijk 

in het betreffende jaar wordt gebouwd. 

Onder het bouwplafond vallen niet de kleine door besluiten nader omschreven 

projecten, die gehee l of gedeeltelijk vrijstelling van de normale goedkeurings

procedure verkrijgen (art. 6.2, Wet ziekenhuisvoorzieningen 1971). Dat wil 
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zeggen, projecten die een ziekenhuisvoorziening volgens het Besluit uitzonde

ring toestemmingsprocedures slechts behoeft te melden (geen wijziging van 

bestemming of capaciteit en bouwkosten kleiner dan f 100.000,--) of waarvan 

de bestedingsgerede stukken slechts goedgekeurd behoeven te warden (geen 

wijziging van bestemming of capaciteit en bouwkosten kleiner dan f 500.000,--). 

De invoering van het bouwplafond leidde tot een stijging van de investerings

kosten, die met deze projecten gemoeid waren. Van 1971 tot 1975 bedroegen de 

investeringskosten jaarlijks zo'n f 50 min. In 1975 waren ze opgelopen tot circa 

f 90 min. In verband hiermee werden de normen waaraan projecten moesten 

voldoen om voor de verkorte procedure in aanmerking te komen, verscherpt 

(Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene 1983). 

Het bouwplafond, dat jaarlijks wordt vastgesteld in overleg tussen de mini

steries van Financien en Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, werd voor 1975 

vastgesteld op f 500 min. Afgezien van de correcties voor loon- en prijsstijgin

gen bleef het bouwplafond tot 1980 op dit niveau gehandhaafd. 

In verband met het bouwplafond werd in 1976 een prioriteitenlijst vastgesteld. 

In het prioriteitenoverzicht wordt de volgorde aangegeven waarin de grotere 

bouwinitiatieven uitgevoerd kunnen warden. Een prioriteitenoverzicht wordt 

opgesteld op basis van de op het moment van publicatie bestaande inzichten en 

opvattingen. De grens tussen "grotere" en "kleine" projecten werd op verzoek 

van de Tweede Kamer en enkele provinciale besturen in 1979 verschoven van 

f 20 min. naar f 10 min. (Circulaire aan inrichtingen voor gezondheidszorg 

m.b.t. prioriteitenoverzicht voor 1979 en 1980 voor de bouw van inrichtingen 

1981). 

In 1980 werd het bouwplafond met 20 % verlaagd. Versobering van de bouw van 

ziekenhuisvoorzieningen door de invoering van maxima voor de bouwkosten per 
2 m vloeroppervlakte en voor de vloeroppervlakte per bed/plaats, veroorzaakten 

s!echts een verlaging van het investeringsniveau van 10 a 15 % (Brief staats

secretaris Veder-Smit inzake versobering bouw ziekenhuisvoorzieningen 1980; 

pag. 11, Nata 1984). De departementale werkgroep Bouwactiviteiten becijferde 

dat het bouwplafond voor 1981 f 100 min. te laag was. Aangezien staatssecre

taris Van der Reijden de volumegroei in de gezondheidszorg in 1986 tot 0 

teruggebracht wilde hebben, werd het bouwplafond niet verhoogd (Brief van de 

Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1982). 

Bij het opstellen van het prioriteitenoverzicht voor de periode 1983 t/m 1989 
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bleek de spanning tussen het bouwplafond en de op grand van de voorliggende 

initiatieven te becijferen bouwbehoefte hoog opgelopen. Tevens was de situatie 

random de beddenreductie van algemene ziekenhuizen onduidelijk, aangezien de 

provinciale besturen nag bezig waren met het opstellen van hun adviezen. Dit 

alles vormde voor de ministerraad de reden om de afgifte van nieuwe 

verklaringen of vergunningen voor bouwprojecten te doen stoppen. 

De staatssecretaris kondigde op 11 maart 1983 een heroverweging aan van de 

afgegeven verklaringen van alle projecten die verkeerden in de fase voor de 

afgifte van de vergunning (Brief van de Staatssecretaris van Welzijn, Volks

gezondheid en Milieuhygiene 1983). De projecten die in aanbouw waren of 

waarvoor een vergunning verleend was of die via de verkorte procedure de 

vergunning konden verkrijgen, vielen buiten deze maatregel (Bouwbeleid ge

zondheidszorg 1983). De heroverweging werd via enkele verlengingen op 1 

oktober 1984 definitief beeindigd (Wijziging Besluit tot tijdelijke verlenging 

beslissingstermijnen Besluit toestemmingsprocedures Wet ziekenhuisvoorzie

ningen 1984). 

Tijdens de heroverweging kondigde de staatssecretaris een versobering van de 

bouw aan (Bouwbeleid gezondheidszorg 1983). Versobering van zowel de opzet, 

het ontwerp en de uitvoering van een bouwproject, als van de grootte van de 

vloeroppervlakte en van de prijs per m2 vloeroppervlakte zou volgens de 

staatssecretaris een vermindering van 10 tot 20 % van de bouwkosten moeten 

opleveren (Staatssecretaris snijdt fors in bouwkosten ziekenhuizen 1983). Dit 

mondde uit in een neerwaartse bijstelling van ca. 5 % van de in de versoberings

brief van 8 juli 1980 genoemde bouwkosten per m2 vloeroppervlakte (pag. 6, 

Nata 1984). 

De prioriteitenlijst voor de periode na de heroverweging tot de kabinets

wisseling, dus tot 1986, zou volgens de nota Bouwbeleid, beddenreductie en 

budgettering een bindend karakter hebben. Voor de periode 1986-1990 zou 

slechts een prioriteitenlijst oude stijl gelden; dat wil zeggen een overzicht met 

een indicatief karakter. De verklaringen van projecten die niet op de prioritei

tenlijsten tot 1990 voor zouden komen, zouden warden ingetrokken (Bouwbeleid 

gezondheidszorg 1983). 

Het bouwplafond bedroeg voor de periode 1984-1986 f 1. 720 min. (1984 f 610 

min., 1985 f 570 min., 1986 f 540 min; prijzen 1983). De twaalf provincies en de 

vier grate steden kregen elk f 30 min. als basis toegekend (Vaste commissie 

voor de Volksgezondheid 1984). Het overige bedrag werd verdeeld in onder-
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handelingen tussen de staatssecretaris en de provinciale besturen. De steden 

konden echter niet zelf hun prioriteiten stellen. Zij moesten voldoen aan de 

provinciale planning. De Gedeputeerde Staten van een provincie konden auto

noom hun prioriteiten stellen. De provinciale prioriteitenstellingen zijn met 

slechts een uitzondering door de staatssecretaris overgenomen (Verslag van een 

mondeling overleg 1986). Wei werd in enkele gevallen de volgorde in overleg 

met de betreffende provincie gewijzigd. 

Aan het bouwplafond werd na 1984 een exploitatieplafond gerelateerd (pag. 14, 

Nata 1984). Dat wit zeggen, dat er een maximum gesteld werd aan de 

volumecomponent. De volumecomponent representeert de kostenstijging welke 

optreedt bij ingebruikname van een nieuwe voorziening, alsmede door kwali

teitsverbetering en uitbreiding van de functies bij vervanging van een oude 

voorziening. Het exploitatieplafond werd voor de periode 1984-1986 gesteld op 

jaarlijks f 262 min. (prijzen 1982). In dit bedrag waren tevens de gevolgen van 

de plannings- en bouwbeslissingen bij de maatschappelijke dienstverlening 

inbegrepen. Na 1986 zou het volume van de gezondheidszorg niet meer mogen 

groeien. Dat houdt dus in, dat het exploitatieplafond tot 0 zou moeten zijn 

teruggebracht. 

Tijdens de behandeling van de Nata Volksgezondheidsbeleid bij beperkte midde

len, werd de motie Lansink ingediend (Motie van het lid Lansink c.s. 1983). 

Als gevolg van deze motie werd voor de periode 1985-1990 een extra bouw

bedrag van f 500 min. beschikbaar gesteld boven het vigerende bouwplafond 

voor exploitatieverlagende initiatieven voor intramurale voorzieningen (Brief 

van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1984). Dat zijn 

bouwinitiatieven waarvan de stijging van de rente- en afschrijvingskosten na de 

realisatie meer dan volledig wordt gecompenseerd door een besparing op de 

overige exploitatiekosten. Ziekenhuizen die van deze regeling gebruik maken, 

moeten een capaciteitsverlaging accepteren tot 3 bedden per 1000 adhaerente 

inwoners (Verslag van een mondeling overleg 1985). 

Van de exploitatieverlagende initiatieven, ook we) evi-projecten genaamd, komt 

50 % van de bouwproduktie ten taste van het extra bedrag van f 50 min. en 

komt 50% ten taste van het bouwplafond voor de periode 1987-1990 (Brief van 

de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1984). 

De rijksoverheid verleent aan de evi-projecten geen garantie (Verslag van een 

mondeling overleg 1986). Indien echter een ziekenhuis geen garantie van de 

provincie of van de gemeente kan verkrijgen, kan de staatssecretaris bij 
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uitzondering toch garantie verlenen. Tot nu toe heeft hij dit slechts voor het St. 

Joseph Ziekenhuis te Eindhoven gedaan (Rijksgarantie bouw ziekenhuis in 

Eindhoven 1986). Het maken van deze uitzondering was in de ogen van velen een 

stunt in verband met de Tweede-Kamerverkiezingen in 1986 (St. Joseph: 

rentebesparing door rijksgarantie 1987). 

In de brief d.d. 4 november 1986 aan het Interprovinciaal Overleg voor de 

Volksgezondheid stelde staatssecretaris Dees het bouwplafond voor de periode 

1987-1990 op f 2.200 min. Dit bedrag werd gesplitst in een "niet-provinciaal 

dee!" van f BOO min. en een "provinciaal dee!" van f 1.400 min. Het niet

provinciale dee! omvatte: 

f 150 min. t.b.v. landelijke, c.q. bovenregionale projecten; 

f 240 min. t.b.v. verkorte procedures en meldingen; 

f 220 min. t.b.v. projecten waarvan de investeringkosten in principe maxi

maal f 3 min. bedragen en die betrekking hebben op technische of 

huisvestingsknelpunten en reeds beschikken over een verklaring of over 

positieve adviezen; 

f 140 min. t.b.v. een algemene reserve; 

f 50 min. t.b.v. calamiteiten. 

Het provinciale dee! omvatte: 

f 590 min. t.b.v. projecten die reeds in de "pipeline" zitten (peildatum 

l april 1986); 

f 487 min. t.b.v. evi-projecten (peildatum l september 1986); 

f 351 min. t.b.v. de provincies. 

Van dit laatste bedrag moest volgens de staatssecretaris de helft gereserveerd 

blijven voor noodgevallen. Deze verdeling van het bouwplafond betekende dus 

een vermindering van de provinciale invloed. 

Op 13 maart 1987 - dus vlak voor de verkiezingen van de Provinciale Staten van 

18 maart - maakte de staatssecretaris bekend welke projecten voor 1990 

uitgevoerd mogen warden. In verband met de voorgenomen bezuinigingen in de 

volumesfeer en op basis van de inzichten van de Commissie Dekker te nemen 

beslissingen, verleende de staatssecretaris toestemming voor een bouwproduktie 

van slechts f 283, 7 min. (Dees verdeelt ruim 283 miljoen gulden voor bouw

produktie gezondheidszorg 1987). De Commissie Dekker stelt echter dat het 

bouwplafond moet verdwijnen (Commissie Structuur en Financiering 1987). Oak 

vindt deze commissie dat de overheid geen garantie voor de financieringskosten 

moet verlenen, zodat een verstoring van de markt vermeden wordt. Dit 
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alles betekent dus dat de situatie met betrekking tot het bouwplafond zeer 

onduidelijk is. 

3.4 Fasering van het bouwvoorbereidingsproces 

Via de verschillende wettelijke regelingen bracht de centrale overheid in het 

bouwvoorbereidingsproces van a!gemene ziekenhuizen bepaalde fasering aan 

door goedkeuring van bepaalde stukken tijdens het proces te eisen. Slechts 

kleine, door besluiten nader omschreven projecten krijgen geheel of gedeeltelijk 

vrijstelling van de goedkeuringsprocedure (Besluit uitzondering toestemmings

procedures Wet ziekenhuisvoorzieningen 1979; zie 3.3). 

De verschillende goedkeuringen van de opeenvolgende regelingen zijn in figuur 

10 weergegeven. Duidelijk herkenbaar is in deze figuur de verdeling van het 

bouwvoorbereidingsproces in: 

l. de initiatieffase; 

2. de programmafase; 

3. de ontwerpfase; 

4. de fase van het uitvoeringsgereed maken. 

Deze fasering van het bouwvoorbereidingsproces is gerelateerd aan de stukken 

die na elke fase gereed moeten zijn. 

Oat het Besluit instelling ziekenhuiscommissie uit 1953 deze fasering reeds 

verplicht stelt, is opvallend (Instelling ziekenhuiscommissie 1953): program

meren en programma's van eisen waren in die tijd nog iets nieuws (zie 4.2). 

De beperking van de goedkeuringsprocedure in 1965 tot de toetsing van de 

aanvraag aan het behoeftecriterium (verklaring van geen bezwaar) en tot de 

toetsing van het schetsontwerp (instemming met het bouwplan, vergunning) 

voldeed niet in de praktijk (pag. 21, Memorie van toelichting 1976). Daarom 

werd in de Wet ziekenhuisvoorzieningen bepaald, dat de minister, afhankelijk 

van de grootte van het project, goedkeuring van het programma van eisen en 

van de bestedingsge rede stukken verplicht zou kunnen stellen. De programma

fase werd verzelfstandigd, opdat nog wijzigingen aangebracht konden worden 

zonder dat er veel gedetailleerd werk was verricht en de reeds gemaakte kosten 

nog Jaag waren (pag. 21, Memorie van toelichting 1976). 
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1------1met 

2 

3 

4 
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Beschikking 
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d.d. 01-12-1965 

in werking 
01-12-1965 

afgifte medewerking 
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Wet ziekenhuisbouw 
d.d. 09-09-1968 & 
Wet ziekenhuisvoor-
zieningen 
d.d. 15-03-1971 
in werking 

afgifte verklaring 

figuur 10, overzicht fasering bouwvoorbereidingsproces 

Besluit toestem-
mingsprocedures 
Wet ziekenhuisvoor-
zieningen 
d.d. 19-07-1979 
in werking 
01-09-1979 

afgi fte verklaring 

goe eurmg este
dingsgerede stukken 
indien bij goedkeuring 
schetsontwer eeist 

Een aanzet tot de herinvoering van de fase van het bestedingsgereedmaken had 

staatssecretaris Kruisinga al gegeven in de Memorie van toelichting op de Wet 

ziekenhuisbouw. Hij zei daarin dat de beperkingen en voorschriften die de 

minister aan de vergunning kon verbinden, oak betrekking konden hebben op het 

overleggen en waarmerken van de revisietekeningen door de architect en het 

bestuur (pag. 14, Memorie van toelichting 1968). Volgens staatssecretaris 

Hendriks zou bij de goedkeuring van de bestedingsgerede stukken gecontroleerd 

moeten warden of ze niet afweken van de opzet en de indeling van het 

goedgekeurde ontwerp (pag. 21, Memorie van toelichting 1976). 

De vergunning wordt volgens de Wet ziekenhuisvoorzieningen en de Wet 

voorzieningen gezondheidszorg verleend nadat de laatst vereiste goedkeuring is 

verkregen. 

De Stichting architectenonderzoek gebouwen gezondhe idszorg, Stagg, sch reef 

near aanleiding van de Wet ziekenhuisvoorzieningen het rapport "Proces bouw

voorbereiding" (Stagg 1978). De Stagg bracht in het rapport een verfijning aan 

in de bovenstaande fasering van het bouwvoorbereidingsproces. 

Zij verdeelde de initiatieffase in: 

a. de fase van het primair initiatief; 

b. de fase van uitgangspunten en doelstellingen. 

In de fase van het primair initiatief wordt het ziekenhuis zich bewust Van de 
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noodzaak van nieuw- of verbouw. Nadat men voor bouw gekozen heeft, begint 

de fase waarin de uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd warden. 

De ontwerpfase splitste de Stagg op in: 

a. de fase van het structuurontwerp; 

b. de fase van het schetsontwerp. 

Een aantal ziekenhuizen, die het goedkeuringsproces versneld wilden doorlopen, 

hebben gebruik gemaakt van deze opdeling. Zij legden het structuurontwerp ter 

officieuze goedkeuring voor aan het College voor ziekenhuisvoorzieningen (zie 

3.10). Een aantal andere ziekenhuizen voegden een structuurplan bij het 

programma van eisen dat ter goedkeuring ingediend werd. 

De Stagg verdeelde de fase van het uitvoeringsgereed maken in: 

a. de fase van de voorbereiding van de bouw; 

b. de fase van de aanbesteding. 

Deze opsplitsing in twee delen vindt in de praktijk automatisch plaats in 

verband met de verschillende werkzaamheden van de betrokkenen, respectieve

Iijk de ontwerpers en de uitvoerende bouwbedrijven. Integratie van deze 

partijen door middel van een bouwteam wordt in verband met de openbare 

aanbesteding niet toegestaan. 

3.5 Adviesinstanties 

Een goedkeuring wordt tot nu toe telkens door de minister verleend. Als de Wet 

voorzieningen gezondheidszorg ingevoerd wordt, zal hierin verandering plaats

vinden: de Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie zullen dan in 

plaats van de minister de verklaring mogen afgeven. 

Voor de afgifte van een bepaalde goedkeuring laat de minister zich door 

verschillende instanties adviseren. De belangrijkste adviseurs zijn: 

het Staatstoezicht op de Volksgezondheid; 

de Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie en eventueel van de 

aangrenzende provincie; 

de Rijksgebouwendienst; 

het College voor ziekenhuisvoorzieningen. 

Daarnaast warden er in bijzondere gevallen een aantal instanties geraadpleegd, 

zoals de Inspectie voor de Hygiene van het Milieu, het Bouwcentrum, T.N.O. en 

de gemeenten (Besluit toestemmingsprocedures Wet ziekenhuisvoorzieningen 

1979). 
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Het oudste adviesorgaan is het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Het stamt 

uit de commissies "van Geneeskundig onderzoek en toevoorzigt", die door 

Koning Willem I onder andere belast werden met de inspectie van de instrumen

ten en medicamenten aan board van schepen (Wet van den 28sten Juni 1816, 

houdende bepaling der voorwaarden, die vervuld en in acht genomen moeten 

warden door hen, welke zich tot den dienst van hee!meesters aan board van 

koopvaardij- of visschers-schepen verbinden 1816). 

Later werd het Staatstoezicht nader bepaald in de wetten "regelende de 

uitoefening der geneeskunst" en "houdende regeling van het Staatstoezicht op 

de Volksgezondheid" en tenslotte in de Gezondheidswet. 

Volgens artikel 36 van de Gezondheidswet zijn de hoofdinspecteurs en de 

inspecteurs en de onder hun bevelen werkzame ambtenaren van het Staats

toezicht op de Volksgezondheid belast met (Gezondheidswet 1956): 

a. de handhaving van de wettelijke voorschriften op het gebied van de 

volksgezondheid; 

b. het uitbrengen van adviezen en het verstrekken van inlichtingen aan de 

minister en de directeur-generaal van de volksgezondheid op eigener ver

zoek of uit eigener beweging, met betrekking tot vraagstukken op het gebied 

van de volksgezondheid. 

In artikel 20 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen en tevens in artikel 75 van de 

Wet voorzieningen gezondheidszorg staat nogmaals ten overvloede vermeld dat 

de ambtenaren van het Staatstoezicht ook belast zijn met het toezicht op de 

naleving van deze wetten. Daarom wint de minister nu in a!le stadia van de 

toestemmingsprocedure voor de bouw behalve ten aanzien van de bestedings

gerede stukken, het advies in van het betreffende onderdeel van het Staats

toezicht op de Volksgezondheid (Besluit toestemmingsprocedures Wet zieken

huisvoorz ieningen 1979). 

Na de invoering van de Wet voorzieningen gezondheidszorg behoeft het Staats

toezicht de minister niet meer te adviseren over de afgifte van de verklaring. In 

plaats daarvan krijgt het de taak, de beschikkingen over de aanvragen van 

verklaringen van de Gedeputeerde Staten door te ·zenden naar de minister (art. 

66.3, Wet voorzieningen gezondheidszorg 1982). 

De Gedeputeerde Staten zijn de belangrijkste adviseurs van de minister bij de 

planning en daardoor bij de goedkeuring van het initiatief. Na de invoering van 

de Wet voorzieningen gezondheidszorg zullen zij zelfs zelfstandig de verklaring 

van geen bezwaar mogen afgeven (art. 65, Wet voorzieningen gezondheidszorg 
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1982). Van de delegatie van deze beslissingsbevoegdheid was reeds in 1969 

sprake (pag. 11, Memorie van antwoord 1969). 

Bij de goedkeuring van het initiatief zullen de Gedeputeerde Staten moeten 

verklaren dat het project niet zal leiden tot overschrijding van het beslag op de 

financiele middelen (art. 63.1, Wet voorzieningen gezondheidszorg 1982). Voor

uitlopend hierop liet staatssecretaris Van der Reijden de provincies hun eigen 

prioriteitenlijsten vaststellen (zie 3.3). 

Instemming van de minister met de afgifte van de verklaring blijft na invoering 

van de Wet voorzieningen gezondheidszorg indirect noodzakelijk, aangezien het 

artikel waarin weigering van de vergunning wegens bezwaren tegen datgene 

waarvan bij de verklaring opgave is gedaan, in deze wet niet meer voorkomt en 

aangezien de verklaring vervalt bij weigering van de vergunning door de 

minister (art. 15.5, Wet ziekenhuisvoorzieningen 1971; art. 67.2, Wet voorzie

ningen gezondheidszorg 1982). 

Officieel werden de provinciale besturen pas per 1 september 1979 door de 

invoering van de Wet ziekenhuisvoorzieningen bij de goedkeuringsprocedure 

betrokken. In de praktijk traden zij reeds eerder als adviseur op (Memorie van 

toelichting 1968). 

Bij de voorbereiding van de Wet ziekenhuisbouw bleek dat de provinciale 

besturen het verplicht inwinnen van hun advies door de minister voor het 

verlenen van de medewerking in beginsel onvoldoende vonden. Bij centrale 

planning van de gezondheidszorg zou geen rekening gehouden kunnen warden 

met de regionale bijzonderheden die niet centraal bekend zijn. De provincies, de 

enige officiele bestuurseenheid tussen het stedelijk en het landelijk niveau, zijn 

door de Wet op de ruimtelijke ordening belast met het vaststellen van 

streekplannen. Gezien deze ervaring op planologisch gebied, kregen zij de 

opdracht provinciale plannen voor ziekenhuisvoorzieningen te maken. Bij het 

vervaardigen van de plannen moesten de provincies rekening houden met de 

landelijke richtlijnen van de minister. Het College van ziekenhuisbouw zou deze 

plannen in een landelijk plan op elkaar aJstemmen. De minister zou daarna het 

landelijke plan vaststellen. Deze procedure werd in de Wet ziekenhuisvoorzie

ningen overgenomen. 

Het vaststellen van een landelijk plan bleek echter niet mogelijk (zie 3.2). De 

Wet ziekenhuisvoorzien.ingen werd gewijzigd. In plaats van de provinciale 

plannen en het landelijke plan kwamen plannen die een geheel of gedeelte van 

een pf meer provincies kunnen omvatten (art. 4, Wet van 2 november 1978 tot 

wijziging van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, houdende uitbreiding van de 
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mogelijkheden tot bereiking van de doelstellingen van de wet 1978). De 

Gedeputeerde Staten zouden deze plannen ontwerpen. Vervolgens zou de 

minister na advisering door het College voor ziekenhuisvoorzieningen de plan

nen vaststellen. Deze procedure, die door het N.Z.I. geevalueerd is (Krol & 

Passchier 1986-1), is in de Wet voorzien ingen gezondheidszorg gehandhaafd. 

De Rijksgebouwendienst werd voor het eerst in de Memorie van toelichting op 

de Wet ziekenhuisbouw als adviseur genoemd (Memorie van toelichting 1968). 

Volgens staatssecretaris Kruisinga lag het in de bedoeling de inschakeling van 

het adviescentrum van de Rijksgebouwendienst te bevorderen bij de beoordeling 

van de bouwtechnische kant in met name die gevallen waaruit aanzienlijke 

investeringen zouden moeten voortvloeien. Het adviescentrum zou moeten 

aanvangen met de bouwtechnische beoordeling van het programma van eisen. 

De Rijksgebouwendienst zou de bouwtechnische zaken uit een andere invalshoek 

moeten toetsen dan Bouw- en Woningtoezicht van de gemeenten in gevolge de 

Woningwet reeds deden. In deze zienswijze past he t besluit van de ministe rraad, 

de Rijksgebouwendienst in de fasen van het schetsontwerp en de bestedings

gerede stukken als adviseur van de minister op te laten treden bij bouwplannen 

met investeringskosten grater dan f 20 min. (Besluit toestemmingsprocedures 

Wet ziekenhuisvoorzieningen 1979). Dit besluit is nag steeds van kracht. 

Volgens de opzet van de Wet ziekenhuisbouw en de Wet ziekenhuisvoorzieningen 

zou het College van ziekenhuisbouw, c.q. het College voor z ieke nhuisvoor

zieningen voor de toetsing op verantwoorde soberheid gebruik maken van het 

adviescentrum van de Rijksgebouwendienst. Daardoor zou het geen uitgebreide 

staf van deskundigen nodig hebben (Behandeling van de Wet ziekenhuis

voorzieningen 1970). 

Deze filosofit: is echter stilzwijgend verlaten bij de invoering van de Wet tot 

aanpassing van de organisatie van het College voor ziekenhuisvoorz ie ningen. 

Hierdoor speelt de Rijksgebouwendienst slechts een bescheiden rol bij bouw

projecten in de gezondheidszorg met investeringskosten grater dan f 20 min. 

Het College voor ziekenhuisvoorzieningen heeft zich ontwikkeld via de twee 

ziekenhuiscommissies en he t Colle ge van zie kenhuisbouw uit de tijdelijke 

adviescommissie voor vraagstukken op het terre in van he t zieke nhuiswezen. 

Op het moment is het College voor ziekenhuisvoorzieningen door de Wet 

voorzieningen gezondheidszorg een Kamer van de Nationale Raad voor de 

Volksgezondheid. Na de integrale invoering van deze wet zal het college in de 
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raad opgaan. De doelstelling van de minister om te komen tot een geintegreerde 

adviesorganisatie op het gebied van de volksgezondheid zal dan gerealiseerd 

zijn. 

De tijdelijke adviescommissie beperkte zich niet alleen tot de bouw, maar gaf 

oak advies over de economische exploitatie, de verpleegtarieven en het 

verplegend personeel. Qua adviesterrein vertoonde deze commissie dus veel 

overeenkomst met de Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Daarnaast had 

de tijdelijke adviescommissie de taak een landelijk ziekenhuisplan op te stellen 

(van Zenderen 1983). 

De twee opeenvolgende ziekenhuiscommissies hadden een zeer vrije taak

opdracht; namelijk: de minister op diens verzoek of uit eigener beweging van 

advies te dienen omtrent vraagstukken betreffende de bouw van inrichtingen 

voor de gezondheidszorg. 

Het College van ziekenhuisbouw zou zich slechts ten doe! stellen een verant

woorde voorziening in de behoefte aan ziekenhuizen te bevorderen. 

In de Wet ziekenhuisvoorzieningen werd de taakopdracht breder omschreven. 

Het College voor ziekenhuisvoorzieningen kreeg tot taak de minister op zijn 

verzoek of uit eigener beweging van advies te dienen met betrekking tot de 

uitvoering van de Wet ziekenhuisvoorzieningen en met betrekking tot andere 

zaken betreffende de doelmatigheid van ziekenhuisvoorzieningen. 

Volgens de naar aanleiding van de Wet voorzieningen gezondheidszorg gewij

zigde Wet gezondheidszorg luidt de taak van de Nationale Raad voor de 

Volksgezondheid: 

a. het op verzoek of uit eigener beweging van advies dienen met betrekking tot 

de structuur, de uitvoering, de kwaliteit en de doelmatigheid van de 

gezondheidszorg, de . uitvoering van de wetten die de volksgezondheid 

betreffen, alsmede alle andere zaken welke van belang zijn voor de 

volksgezondheid; 

b. het door overleg bevorderen van samenwerking tussen de openbare lichamen 

en diensten, en de particuliere rechtspersonen en instel!ingen welke zelf of 

wier !eden werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid. 

De taakopdracht van de diverse adviescolleges werd echter beperkt door de 

artikelen waarin concreet aangegeven werd waarover advies gegeven moest 

warden. De in de regelingen expliciet genoemde taken betroffen de advisering 

van de minister over goedkeuringen tijdens het bouwproces, over planning van 

ziekenhuisvoorzieningen en over de functieplanning. De begrenzing van de taken 

komt het duidelijkst tot uiting in het Besluit tot de instelling van de ziekenhuis-
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commissie (Instelling ziekenhuiscommissie 1953). In dit besluit werd bepaald dat 

de ziekenhuiscommissie geen bemoeienis had met het definitieve plan, noch met 

de aanbesteding, de gunning, de financiering of de afrekening daarvan (art. 7 .3, 

Instelling ziekenhuiscommissie 1953). 

Naast de veranderingen in taakopdracht veranderde oak de samenstelling van de 

adv iescomm issies. 

De tijdelijke adviescommissie voor vraagstukken op het gebied van het zieken

huiswezen was een ambtelijke werkgroep. 

In de twee ziekenhuiscommissies benoemde de minister tevens !eden op 

voordracht van de Stichting het Nederlandse Ziekenhuiswezen en de Rooms 

Katholieke gestichten en inrichtingen voor krankzinnigen, later de in het 

Centraal Bureau voor het Katho!ieke Ziekenhuiswezen samenwerkende organi

saties (lnstelling ziekenhuiscommissie 1953; Beschikking ziekenhuiscommissie 

1965). Deze stichtingen vormen nu de Nationale Ziekenhuisraad, de N.Z.R. 

Het College van ziekenhuisbouw zou door de organisaties van ziekenhuizen en 

ziekenfondsen en andere belanghebbenden gesticht warden (Ontwerp van wet 

1968). 

De !eden van het College voor ziekenhuisvoorzieningen werden door de minister 

benoemd uit de kring van de diverse belanghebbenden, alsmede uit onafhanke

lijke deskundigen (Wet ziekenhuisvoorzieningen 1971). 

In de Nationale Raad hebben als !eden zitting (Wet voorzieningen gezondheids

zorg 1982): 

groeperingen of organisaties, die zelf of wier !eden werkzaam zijn in de 

gezondheidszorg; 

personen of organisaties, die de belangen van de gebruikers behartigen; 

centrale organisaties van werkgevers; 

verzekeringsinstellingen; 

gemeente- en provinciale besturen; 

een aantal door de minister aan te wijzen personen en ambtenaren. 

De belangrijkste karakterwijziging werd echter veroorzaakt door het toekennen 

van personeel aan het College voor ziekenhuisvoorzieningen (Wet tot aanpassing 

van het College voor ziekenhuisvoorzieningen 1972). Hierdoor kon het college 

onafhankelijk warden door eigen experts in dienst te nemen en kon het de 

spilfunctie binnen het goedkeuringsproces verwerven. Het college loopt daar

door we! het risico in "een positie van belangenbehartiging van het eigen 

adviesorgaan" gedrongen te warden (pag. 99, Commissie Structuur en Finan

ciering 1987). 
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3.6 Afstemming adviezen 

Bij de verschillende goedkeuringen van de opeenvolgende regelingen werd de 

minister door een of meer instanties geadviseerd (zie figuur 11). Doordat de 

adviesinstanties een zeer vrije taakopdracht hadden en nag steeds hebben, 

zouden overlappingen van adviesgebieden en doublures van adviezen kunnen 

optreden. Hierop zal in de onderstaande paragraaf ingegaan warden. 

Zoals oak uit figuur 11 blijkt, lag in principe de nadruk bij het verlenen van de 

verklaring op het advies van de Gedeputeerde Staten. Het College voor 

ziekenhuisvoorzieningen was mede in verband met de landeliji>e uniformiteit de 

belangrijkste adviesinstantie bij de verlening van een vergunning. Het college 

zou de plannen op functionaliteit bekijken en niet uit architectonisch of 

bouwkundig oogpunt (Behandeling van de Wet ziekenhuisvoorzieningen 1970). De 

Welstandcommissie en Bouw- en Woningtoezicht van de betreffende gemeente 

doen dit immers. De Rijksgebouwendienst zou de grate projecten toetsen vanuit 

bouwtechnisch oogpunt op verantwoorde soberheid (Memorie van antwoord 

1976). Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid zou de plannen op medisch

technische aspecten bekijken. Deze constructie, die in de Wet voorzieningen 

gezondheidszorg weer te herkennen is, werd doorkruist door het rapport 

"Intramurale Gezondheidszorg" (Mc. Kinsey & Company 1972). 

Het adviesbureau Mc. Kinsey had van de minister de opdracht gekregen een 

onderzoek te verrichten naar de taakstelling en de werkwijze van het College 

voor ziekenhuisvoorzieningen voordat dit college geinsta!leerd zou worden. Het 

College voor ziekenhuisvoorzieningen werd door Mc. Kinsey gezien als de enige 

plaats waar het voorzieningenbeleid zou worden geinitieerd, gecoordineerd en 

geevalueerd (Mc. Kinsey & Company 1972). In het concept-rapport van mei 1972 

had het college zelfs de beslissingsbevoegdheid verkregen. Oat zorgde voor veel 

agitatie bij de betrokken departementsambtenaren (Greve 1983). In de definitie

ve rapportage behield de minister de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid. De 

minister zou volgens het rapport vanwege zijn politieke verantwoordelijkheid 

over een staf moeten beschikken om z ijn beleid, dat aan het college als kader 

meegegeven zou worden, voor te bereiden en om de adviezen van het college 

aan zijn beleid te toetsen (Mc. Kinsey & Company 1972). 

Het rapport leidde tot wijziging van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (Wet tot 

aanpassing van de organisatie van het College voor ziekenhuisvoorzieningen 
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Besluit Beschikking Wet zieken-
instelling ziekenhuis- huisbouw 
ziekenhuis- commissie 
commissie 

d.d. d.d. d.d. 
proces- 12-10-1953 01-12-1965 09-09-1968 
fase in werking in werking in werking 

12-10-1953 01-12-1965 

initiatief- z .c. z .c . G.S. 
fase (5.V.) (S.V.) s.v. 

programma-
fase 

ontwerpfase z.c. 
(S.V.) 

fase van het (S.V.) 
bestedings-
gereedmaken 

legenda: 
C.v.Z. - College voor ziekenhuisvoorzieningen, 
C.v.Z.B . . - College van ziekenhuisbouw, 

R.G.O. 
s.v. 
z.c. G.S. - Gedeputeerde Staten, 

N.R. - Nationale Raad, 

figuur 11, overzicht betrokken adviesinstanties 

Wet zieken- Besluit toe- Wet voor-
huisvoor- stemmings- zieningen 
zieningen procedures gezond-

Wet zieken- heidszorg 
huisvoor-
zieningen 

d.d. d.d. d.d. 
15-03-1971 19-07-1979 08-09-1982 
in werking in werking in werking 

01-09-1979 

G.S. G.S. G.S. beslist 
s.v. C.v.Z. 

s.v. 

c.v.z. N.R. 
s.v. s.v. 

c .v.z. N.R. 
s.v. s.v. 
(R.G.D) (R.G.D.) 

c.v.z. N.R. 
s.v. s.v. 
(R.G.O.) (R.G;D.) 

- Rijksgebouwendienst1 

·- Staatstoezicht op de Volksgezondheid, 
- ziekenhuiscommissie. 

1972). Het college kreeg door deze wetswijziging de beschikking over meer 

middelen en personeel. Uit artikel 2 van de wetswijziging blijkt, dat het college 

een aantal taken van het ministerie zou overnemen. Hoewel het college in feite 

een overheidstaak zou verrichten, namelijk het bevorderen van een doelmatige 

voorziening in de behoefte aan ziekenhuisinrichtingen, was voor de instelling 

van het college gekozen in plaats van vergroting van het ministerie uit het 

oogpunt van onder andere meer democratisering en inspraak (pag. 2, Memorie 

van antwoord 1972). Immers, het college was geen ambtelijke werkgroep, maar 

was samengesteld uit vertegenwoordigers uit de; gezondheidszorg en uit cinaf

hankelijke deskundigen, terwijl de centrale overheid alleen vertegenwoord igd 

was door waarnemers (pag. 1, Memorie van antwoord 1972; zie 3.5). O~danks 
deze keuze groeide op het departement de toenmalige hoofdafdeling Inrich

tingswezen van 24 medewerkers in 1971 tot de directie Planning en Bouw met 

50 medewerkers in 1982 (Greve 1983). Het bureau van het college grmHde in 

deze periode van 24 medewerkers tot 70 medewerkers. Door de groei van het 

aantal medewerkers kreeg het college een "instellings"-karakter. De wijziging 

van de Wet ziekenhuisvoorzieningen in 1976 versterkte de positie van het 
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college: na de wijziging moest de minister het college ook om advies vragen bij 

de goedkeuring van het initiatief (zie figuur 11). De kans op doublure van 

adviezen we rd hierdoor vergroot. Als de Wet voorz ieningen gezondheidszorg 

ingevoerd wordt, zal dit probleem kleiner warden. 

De auteur heeft getracht te achterhalen hoe de afstemming in de praktijk 

gebeurt. Uit interviews (zie 2.4) ontstond het volgende beeld: 

Het College voor ziekenhuisvoorzieningen wordt ervaren als de belangrijkste 

goedkeuringsinstantie. Informeel overleg is zeer belangrijk om te ontdekken of 

de plannen stroken met de ideeen van het college. Het college dient als zeef 

voor het ministerie. Door de ziekenhuizen wordt het college gezien als een 

overheidsinstelling, waarmee we! te praten valt. 

Op het ministerie wordt hoofdzakelijk gelet op de kosten en op de grootte van 

de vloeroppervlakte. 

De Rijksgebouwendienst wordt niet als obstakel ervaren. Zij beperkt haar advies 

tot concrete gegevens. 

Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid let evenals het College voor zieken

huisvoorzieningen op "alles". 

Afstemming tussen de adviezen van het Staatstoezicht en het college vindt 

plaats doordat de hoofdinspecteur in het college zitting heeft. Daarnaast vindt 

afstemming plaats doordat het Staatstoezicht de adviezen van de andere 

instanties toegestuurd krijgt voordat zij zelf advies uitbrengt. De adviezen van 

het Staatstoezicht zijn geheim. Men heeft echter de indruk dat de minister deze 

adviezen nauwgezet opvolgt. Zo wordt in het operatiecomplex tegenwoordig wel 

het enkelcorridorsysteem toegestaan, terwijl vroeger, toen de inspectie daar 

nog bezwaar tegen had, slechts het dubbelcorridorsysteem door de minister 

goedgekeurd werd. 

De invloed van de provinciale besturen werd door de verdeling van de gelden 

van het bouwplafond per provincie aanzienlijk vergroot. Het getouwtrek over de 

vraag wie er mag gaan bouwen, ging zich binnen de provincie afspelen. Een 

bekend voorbeeld hiervan is de strijd tussen het St. Josephziekenhuis te 

Eindhoven en het St. Ignatiusziekenhuis te Breda. Door deze decentralisatie 

werd de toestemming een minder willekeurige speelbal van de (iandelijke) 

politiek. Echter door de verdeling en de toekenning van de gelden van het 

bouwplafond door staatssecretaris Dees (zie 3.4), nam de invloed van de 

provinciale besturen weer af. 
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3. 7 Beoordelingscriteria 

Zoals reeds eerder vermeld is, zijn de taakopdrachten van de verschillende 

adviesinstanties zeer vrij. Het is dan oak niet verwonderlijk, dat oak de normen 

waaraan deze instanties hun plannen toetsen, slechts globaal in de diverse 

rege!ingen genoemd warden. 

Voor de afgifte van de verklaring warden de vo!gende criteria vermeld: 

de lokale, regionale en landelijke behoefte (Beschikking ziekenhuiscommissie 

1965); 

het plan (Ontwerp van wet 1968; Wet voorzieningen gezondheidszorg 1982); 

de eis dat de werkzaamheden van de aanvrager van de vergunning niet op 

winst gericht mogen zijn (Wet ziekenhuisvoorzieningen 1971); 

het beslag op de financiele middelen (Wet voorzieningen gezondheidszorg 

1982). 

Voor de afgifte van de vergunning, waarvoor het schetsontwerp en eventueel 

het programma van eisen en de bestedingsgerede stukken goedgekeurd moeten 

warden, warden de volgende maatstaven gesteld: 

de medische, verpleegkundige, technische en bedrijfseconomische doel

matigheid (Beschikking ziekenhuiscommissie 1965); 

de deugdelijkheid of geschiktheid (Ontwerp van wet 1968); 

de doelmatigheid (Wet ziekenhuisvoorzieningen 1971; Wet voorzieningen 

gezondheidszorg 1982); 

de aanwezigheid van voorzieningen die een niet noodzakelijk bestanddeel 

van de te bouwen ziekenhuisvoorzieningen vormen (Wet ziekenhuisvoorzie

ningen 1971; Wet voorzieningen gezondheidszorg 1982); 

de eis dat de bouw niet mag leiden tot tarieven die hoger zijn dan in het 

algemeen belang verantwoord is te achten (Wet ziekenhuisvoorzieningen 

1971; Wet voorzieningen gezondheidszorg 1982). 

Afstemming tussen de verschillende goedkeuringen van de minister werd in de 

Wet ziekenhuisvoorzieningen ingevoerd met behulp van de vermelding dat een 

vergunning niet kan warden geweigerd wegens bezwaren tegen datgene waarvan 

bij de aanvrage van de verklaring opgave is gedaan. Deze afstemmingsregeling 

ontbreekt in de Wet voorzieningen gezondheidszorg. 

Hoewel de criteria bij wet moeilijk anders dan globaal kunnen warden aange

geven, is het echter voor de initiatiefnemers van belang, dat zij zo concreet 

mogelijk weten, welke eisen aan een bouwplan warden gesteld (Memorie van 

toe!ichting 1968). Daarom kan de minister deze maatstaven nader omschrijven 
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(art. 15.3, Ontwerp van wet 1968; art. 15.5, Wet ziekenhuisvoorzieningen 1971; 

art. 69.3, Wet voorzieningen gezondheidszorg 1982). Een zodanig besluit moet 

de minister in de Staatscourant bekend maken. 

Volgens de Memorie van toelichting bij de Wet ziekenhuisbouw zou het 

Nederlands Ziekenhuis Instituut, het onderzoekinstituut van de Nationale Zie

kenhuisraad, zich met de voorbereiding voor het opstellen van meer concrete 

normen bezig houden (Memorie van toelichting 1968). 

Het N.Z.I. heeft deze opdracht uitgevoerd door het maken van diverse opper

vlaktenanalyses. De uitgevoerde oppervlaktenanalyses leiden tot normen van 

vloeroppervlakten in bruto m2 per bed (Brief staatssecretaris Veder-Smit inzake 

versobering bouw ziekenhuisvoorzieningen 1980). 

Naast de normen voor v loeroppervlakten publiceerde staatssecretaris Veder

Smit in haar versoberingsbrief oak normen voor de maximale bouwkosten per 

bruto m2 vloeroppervlakte (zie figuur 12). Dit bedrag werd tijdens de her

overweging met ca. 5 % verminderd (zie 3.3). Volgens staatssecretaris Van der 

Reijden zouden de in de versoberingsbrief genoemde kostennormen in de 

toekomst verder neerwaarts bijgesteld warden (pag. 11, Verslag mondeling 

over leg 1985 ). 

grootte ziekenhuis 
vloeropp. 

2
in bedrag aan 

brute m bouwkosten~ 
per bed per brute m 

basisziekenhuis (150-300 bedden) 74 f 2.260,--
centrumziekenhuis (250-550 bedden) 76 f 2.260,--
topziekenhuis (500-800 bedden) 78 f 2.260,--

• inclusief B.T.W. op basis prijspeil 1januari1980 

figuur 12, kostennormen versoberingsbrief (Brief staatssecretaris Veder-Smit 
inzake versobering bouw ziekenhuisvoorzieningen 1980). 

De beddennorm bedroeg bij de invoering van de norm in 1973 4 bedden per 1000 

adhaerente inwoners. Doordat niet in heel Nederland dit cri terium gehaald 

werd, leidde de invoering van de norm in eerste instantie niet tot vermindering, 

maar tot vermeerdering van het beddenbestand. 

Later werd de 4 o/oo-norm genuanceerd in 3,85 o/oo z iekenhuisbedden en 

0,15 o/oo revalidatiebedden (Handleiding bij de toepassing van art. 29, eerste 

lid, Wet ziekenhuisvoorzieningen 1979). Vervolgens werd de 3,85 o/oo-norm 

opgedeeld in 3, 7 o/oo ziekenhuisbedden en 0,15 o/oo PAAZ-bedden (Brief van de 

Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiene 1982). De 3,7 o/oo-norm moet in 
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1990 gehaald zijn. Ziekenhuizen moeten bij vervangende nieuwbouw of bij 

grootschalige renovaties echter uitgaan van een beddennorm van 3,0 o/oo 

(pag. 12, Verslag van een mondeling overleg 1985; pag. 69, Commissie Structuur 

en Financiering Gezondheidszorg 1987; zie ook 3.3). 

De verlaging van de beddennorm veroorzaakt via de normering van de opper

vlakte per bed, een verkleining van de totale vloeroppervlakte van een nieuw te 

bouwen ziekenhuis; dus zowel van het klinische als van het poliklinische 

gedeelte. Vermindering van de klinische zorg maakt echter vergroting van de 

poliklinische zorg noodzakelijk. Dit betekent dat de bestaande normen over de 

vloeroppervlakte in bruto m2 per bed niet !anger voldoen. Jn verband hiermee 

gaf het College voor ziekenhuisvoorzieningen het N.Z.J. de opdracht voor 

diverse afdelingen van een ziekenhuis "bouwstenen" te ontwikkelen (zie 1.5). 

Het college gebruikt de bouwstenen als standaardgegevens voor het programma 

van eisen van algemene ziekenhuizen en heeft ze in diverse rapporten gepubli

ceerd (College voor ziekenhuisvoorzieningen 1985). Het ministerie heeft de 

compendia van een aantal rapporten als nadere maatstaven gepubliceerd in de 

Staatscourant (o.a. Beoordelingsmaatstaven bouw operatieafdelingen algemene 

ziekenhuizen 1981). Jn deze compendia ligt de nadruk op de oppervlaktes van de 

diverse ruimten. 

Naast normen gekoppeld aan oppervlaktes hanteert de minister het criter ium 

da t z iekenhuizen niet in aanmerking komen voor vervangende nieuwbouw binnen 

50 jaar of voor renovatie binnen de 20 jaar na de ingebruikname of na de 

algehele renovatie van de inrichtingen (Bouwbeleid gezondheidszorg 1983). Dit 

criterium stemt overeen met de afschrijvingstermijnen die ziekenhuizen volgens 

de huidige richtlijnen van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg, 

C.O.T.G. moeten hanteren. 

Uit de interviews met de betrokken beoordelingsinstanties (zie 2.4) bleek de 

belangrijkste beoordelingsnorm nog steeds de subjectieve, oncontroleerbare 

persoonlijke ervaring te zijn. Dit werd bevestigd door de geinterviewden die 

niet werkzaam waren bij deze instanties (zie 2.4). Tevens bleek het uit het 

kleine aantal openbare documenten waarin beoordelingsnormen beschreven 

staan. Deze documenten zijn in het bovenstaande gedeelte van deze paragraaf 

genoemd. De volgende discussie, die een aantal jaren geleden in de Tweede 

Kamer plaats vond, is dus nog steeds actueel (pag. 3733, Behandeling van de 

Wet ziekenhuisvoorzieningen 1970): 
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"Tilanus (CHU): Excellentie, zijn de richtlijnen, die de ziekenhuiscommissie 

op het ogenblik hanteert, ook ergens gepubliceerd? Zo niet', zoudt U deze 

willen publiceren? 

Staatssecretaris Kruisinga: lk weet niet, of die gepubliceerd zijn. Ik heb 

echter geen enkel bezwaar tegen die te publiceren. Als men hieraan 

behoefte heeft, zeg ik dat gaarne toe. 

Tilanus (CHU): Ik dacht, dat het we! nuttig zou zijn, dat alle initiatief

nemers in het land wisten, waar zij aan toe zijn en waaraan zij hun plannen 

moeten toetsen. 

Staatssecretaris Kruisinga: Ik zal de ziekenhuiscommissie verzoeken mij hun 

normen toe te zenden, waarna ik deze gaarne zal doen publiceren." 

Een publicatie van deze normen heeft de auteur niet kunnen achterhalen. Wei 

vond zij de volgende reactie van staatssecretaris Hendr iks (pag. 5, Memorie van 

antwoord 1976): 

"De aanvragen warden enerzijds getoetst aan de normen die door onderge

tekende in nauwe samenwerking met het College voor ziekenhuisvoorzienin

gen zijn ontwikkeld, anderzijds aan de adviezen van het Staatstoezicht op de 

Volksgezondheid, van het College voor ziekenhuisvoorzieningen en van het 

betrokken provinciaal bestuur. Nimmer wordt de natte vinger .gehanteerd.11 

Ervaring is niet alleen de basis voor de gepubliceerde en ongepubliceerde 

normen, het vormt t evens he t belangrijkste criterium voor de keuze van 

adviseurs, architecten en aannemers. Meestal is de kring gesloten doordat het 

ziekenhuis voor het bouwproces een bouwdirecteur aanstelt, die reeds eerder bij 

de bouw van een ziekenhuis betrokken is geweest en zodoende het klappen van 

de zweep kent. 

De bouwdirecteuren zijn verenigd in de contactgroep bouwdirecteuren van 

a lgemene ziekenhuizen. De grate, bij de gezondheidszorg betrokken archtecten

bureaus zijn verenigd in de al eerder genoemde Stichting architectenonderzoek 

gebouwen gezondheidszorg, Stagg. 

Een ervaren architect behoe ft geen routinier te zijn. De geroutineerde archi

tecten warden door Jongerius alsvolgt omschreven (pag. 46, Jongerius 1986): 
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"De routiniers vindt men vooral in de grate bureaus. Zij hebben niet zozeer 

een particuliere visie waaraan a!les ondergeschikt gemaakt wordt, maa r 

meer een beproefde schablone die op elke opdracht wordt gelegd en waarin 

alles met kleine weglatingen en toevoegingen kan ingepast warden. Hun 

gebouwen zijn vaak ongeinspireerde variaties op een thema". 



Het vaardeel van een gerautineerde architect is valgens Jangerius, dat hij 

minder vraagt, terwijl men tach naait heel erg in de fout kan gaan. Dit bespaart 

de apdrachtgever canfrantaties met zijn eigen lacunes (pag. 48, Jangerius 1986). 

3.8 Termijnen bauwproces 

Een van de knelpunten bij de bauw van ziekenhuizen was en is nag steeds de 

lange procestijd (Memorie van antwoord 1969; N.Z.I. 1975-1; Wessels 1985; Nata 

2000 1986). In verband hiermede werden in de Wet ziekenhuisbouw tijdslimieten 

gesteld (pag. 11, Memorie van antwoord 1969). De maximale termijnen zauden 

door de minister met een bepaald aantal maanden verlengd kunnen warden. 

Bij de behandeling van de Wet ziekenhuisvoorzieningen in de Tweede Kamer 

werd er door Van Leeuwen op aangedrongen, dat aan de gestelde termijnen 

strikt de hand zou warden gehouden (pag. 3721, Behandeling van de Wet 

ziekenhuisvoorzieningen 1970). Volgens Tilanus was dit noodzakelijk omdat met 

name de ziekenhuiscommissie als een vertragende factor werd ervaren 

(pag. 3715, Behandeling van de Wet ziekenhuisvaarzieningen 1970). 

Om beter aan de in de praktijk gebleken behoefte tegemoet te kunnen komen, 

stelde de staatssecretaris bij de wijziging van de Wet ziekenhuisvoorzieningen 

voor de termijnen niet meer in de wet zelf op te nemen. De gestelde termijnen 

zauden dan gemakkelijker bijgesteld kunnen warden. 

Met het oog op de rechtszekerheid is in artikel 8 van de Wet ziekenhuis

voorzieningen een dwingende bepaling opgenomen, dat de minister de termijn 

moet vaststellen waarbinnen op aanvragen moet warden beslist (Nata naar 

aanleiding van het eindverslag 1976). Conform dit artikel bepaalde staats

secretaris Veder-Smit de maximale termijnen en de eventuele uitstelmogelijk

heden in een algemene maatregel van bestuur (Besluit toestemmingsprocedures 

Wet ziekenhuisvoorzieningen 1979). Zij ontnam de maatregel echter voor een 

dee! haar dwingende karakter door in de toelichting te vermelden, dat zij de 

mogelijkheid niet uitsloot, dat de initiatiefnemer instemt met het verzaek van 

een adviesinstantie tot enige termijnoverschrijding, indien er formeel geen 

mogelijkheid tot verlenging meer aanwezig is. Het Besluit toestemmings

procedures is nog steeds van kracht. 

Opvallend is dat de maximale termijnen van de verschillende regelingen steeds 

!anger werden (zie figuur 13 en 14). De bouwprocestijd volgens de onverlengde 
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meximele terrnijnen bouwvoorbereidina terrnijn- bouw- totaa l 
volgens regeling z iekenhuis r oedkeurina toteal stelling uitvoering bouw-

in t.o.v. t.o.v. in t.o.v. t.a.v. in t.o.v. i.v.m. in t. o.v. proces 
ma en- voorbe- bouw- mean- voorbe- bouw- rnaan- bouw- bouw- mean- bouw- in 

den reiding proces den reiding praces den proces plafond den proces maanden 

Wet z iekenhuisbouw 
d.d. 09-09-1968 
zonder verlenging 12 4J% 16% 16 57% 21% 28 J7% - 48 6J% 76 
me t verlenglng JO 6 5% 27% 16 JS% 14% 46 4 1% - 66 59% 112 

Wet z iekenhuis-
voorz leningen 
d.d. l S-OJ -1971 
zonder verlenging 12 4J% 16% 16 57% 21% 28 J 7% + 48 6 J% 76 
met verlenging J6 69% J6-?% 16 J l % 16- ?% 52 52-?% + 48+? 48+?% 100+? 

Besluit toestem-
mingsprocedures 
d.d. 19-07-1979 
zonder verle nging J6 50% JO% J6 50% JO% 72 60% + 48 40% 120 
met verlenging 72 62% 44-?% 45 J8% 27-?% 117 71 -?% + 48+? 29+?% 165+? 

figuur 14, maximale termijnen van he t bouwproces 

maximale termijnen nam toe met 3 jaar en 8 maanden. Dat is uitgaande van een 

periode van 6 jaar en 4 maanden zeer aanzienlijk. 

De vergroting van de procestijd werd door het volgende veroorzaakt (zie o.a. 

figuur 13 en 14): 

1. De termijn voor het aanvragen van adviezen door de minister werd in het 

Besluit toestemmingsprocedures op een maand gesteld. In de eerdere rege

lingen was hiervoor geen termijn aanwez ig. 

2. In het Besluit toestemmingsprocedures werden de progra mmafase en de fase 

van het best edingsgereedmaken in het bouwvoorbereidingsproces ingevoerd. 

De tijd voor het maken en het beoorde len van het sche t sontwerp (vergun

ning) bleef gelijk. Slechts de periode voor verlenging werd beperkt van twee 

tot een jaar. De tijd voor het maken van de bestedingsgerede stukken werd 

noch van de termijn voor de vergunning afgetrokken, noch van de termijn 

van vier jaar voor de ui t voering van de bouw. 

3. De periode van de goedkeuring van het ini t iatief werd vergroot van 6 tot 9 

maanden. Deze verlenging valt samen met het be trekken van he t College 

voor ziekenhuisvoorzieningen als adviseur bij de verlening van de verklaring 

naast de andere adviseurs, te weten de Gedeputeerde Staten en he t 

Staatstoezicht op de Volksgezondheid. 

4. De nadruk binnen een goedkeuring verschoof bij de wijziging van de Wet 

z iekenhuisvoorz ieningen van de minister naar de advisere nde insta nt ies en 

met name naar het College voor ziekenhuisvoorz ieningen. Zij kregen daarom 

een langere periode om hun adviezen tot stand te brengen. Deze periode kon 

na deze wetswijziging door de minister verlengd warden. De minister behield 

de beslissingsbevoegdheid. Hij diende dus een bepaalde periode te hebben om 
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naar aanleiding van de adviezen zijn besluit te kunnen nemen. Een beslis

singsperiode werd in het Besluit toestemmingsprocedures op drie maanden 

gesteld. 

3.9 Kritiek op het bouwproces 

Uit interviews van de auteur met betrokkenen (zie 2.4) kwamen de reeds in dit 

hoofdstuk vermelde nadelen van het huidige bouwproces naar voren. De kritiek 

komt in het kart op het volgende neer: 

Het bouwproces en met name de goedkeuringsperioden duren te Jang. 

Daardoor vormt de cyclus: initiatief, programme van eisen, schetsontwerp, 

bestedingsgerede stukken, geen geheel. De stukken zijn uiteindelijk meer 

verouderd dan nodig is. De gebruikers van het ziekenhuis voelen zich minder 

bij het proces betrokken. En de werkbelasting van de initiatiefnemer, van de 

adviseurs en van de architect en and ere ontwerpers is ongelijkma tig en vaak 

onvoorspelbaar over de procestijd verspreid. 

Door de termijnstelling in verband met het bouwplafond bij de afgifte van de 

vergunning zijn de plannen verouderd wanneer men mag gaan bouwen. De 

plannen moeten dan in zeer korte tijd voor een groat dee! opnieuw gemaakt 

warden. De termijnstelling na de afgifte van de vergunning leidt tevens tot 

renteverliezen op het reeds geinvesteerde kapitaal. 

De normen van de beoordelende instanties zijn niet algemeen bekend. 

Hierdoor wordt het "wiel" telkens opnieuw uitgevonden. Het vormt de 

oorzaak van ernstige verschillen van mening. Tevens Ieidt het tot overbodige 

discussies, onnodig tijd- en geldverlies, frustraties en in- en e xtern machts

misbruik. 

De coordinatie tussen de verschillende beoordelingen is nie t optimaal. Dit 

leidt tot onnodige proceduretijd en tot onzekere posities van de zieken

huizen. 

Over een bepaald plan kunnen verschillende instanties afwijkende oordelen 

hebben op basis van hun verschillende ervaringen. Indien dit tijdens Mn fase 

gebeurt, beslist de minister. Gebrek aan afstemming veroorzaakt vergroting 

van de proceduretijd. 

De beoordeling van een project kan ook per fase verschillen. Wat in 

bijvoorbeeld de programmafase goedgekeurd of zelfs bedongen is, kan in de 

ontwerpfase gewijzigd moeten warden. Een ziekenhuis kan aan een ministe-
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riele goedkeuring geen rechtszekerhe id ontlenen. Slechts de afstemming 

tussen de verk!aring en de vergunning is in de Wet ziekenhuisvoorzieningen 

geregeld (zie 3. 7). In de overige regelingen ontbreekt oak deze afstemming. 

Het verschil in beoordeling kan liggen aan de coiirdinatie tussen de instan

ties. Het kan echter oak veroorzaakt warden door de lange procestijd, 

waarin de (ervarings)normen veranderen. 

3.10 I-let bouwproces in de praktijk 

In het voorgaande is met behulp van de geschiedenis de huidige, offic ie le 

situ a tie beschreven. 

Uit de interviews, die de auteur gehouden heeft (zie 2.4), bleek dat er een 

grate speelruimte aanwezig was tussen de officiele procedure en de praktijk. De 

officiele procedure werd door veel betrokkenen slechts beschouwd als een 

theoretisch kader waarbinnen men moest opereren. Daardoor waren de praktijk

ervaringen van de betrokkenen met eerdere bouwprocessen van ziekenhuizen 

zeer belangrijk. 

De grootte van de afwijking tussen de theorie en de praktijk wordt in deze 

paragraaf geillustreerd met behulp van twee cases (zie 2.4); te weten het 

bouwproces van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk en het 

bouwproces van het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. De bouwprocessen 

van deze twee ziekenhuizen verliepen volgens het College voor ziekenhuis

voorzieningen zeer. vlot. Zij zijn zeker qua tijd positiever verlopen dan het 

bouwproces van een gemiddeld project. 

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk is ontstaan uit e en fusi e 

van 4 kleine z iekenhuizen: het St. Vincentius Ziekenhuis t e Groenlo, he t St. 

Bonifacius Ziekenhuis te Lichtenvoorde, het Algemeen Ziekenhuis en het St. 

Elisabeth Ziekenhuis te Winterswijk. 

Aangezien deze fusie overeenkwam met het ministeriele beleid, verkeerde het 

z iekenhuis 'in een gunstige positie ten opz ichte van andere z iekenhuizen met 

bouwinitiatieven: het zieke nhuis verkreeg a lle medewe rking van de beoorde

lende instanties. Slechts twee maal werd in het bouwproces ingegrepen. Het 

eerste ingrijpen bestond uit een heroverweging van de locatiekeuze naar 

aanleiding van een spreekbeurt van staatssecretaris Hendriks voor de K.V.P. te 

Groenlo in 1972 in verband met de verkiezingen. De tweede ingreep werd 
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gevormd door de extra bezuinigingen die het ziekenhuis tijdens de goedkeurings

fase van de bestedingsgerede stukken opgelegd kreeg als gevolg van de 

versoberingsbrief van staatssecretaris Veder-Smit (Brief staatssecretaris Veder

Smit inzake versobering bouw ziekenhuisvoorzieningen 1980; zie 3. 7). 

De drie katholieke ziekenhuizen hadden in juli 1964 het initiatief tot samen

werking genomen. Oat leidde tot het rapport "De ziekenhuisvoorziening in de 

o.achterhoek, onderzoek naar de huidige en de toekomst ige behoefte aan 

ziekenhuisvoorzieningen in de o.achterhoek" van het Dr. Veeger-instituut en het 

Centraal Bureau voor het Katholieke Ziekenhuiswezen uit 1965. Doordat de 

ziekenhuiscommissie in november 1968 aan de bouwvergunning voor een ver

pleeghuis van de Vereniging Ziekenzorg en Bevordering Gezondheidsbelangen de 

voorwaarde koppelde, dat de ziekenhuizen in de Achterhoek moesten gaan 

samenwerken, werd het Algemeen Ziekenhuis, dat door deze vereniging ge

exploiteerd werd, bij het samenwerkingsproces betrokken. 

Het eigenlijke bouwproces ging in 1970 van start met de benoeming van een 

coordinator door de besturen van de vier ziekenhuizen. In december 1971 stelde 

de coordinator de locatie vast. Ondanks de genoemde heroverweging bleef de 

locatie te Winterswijk gehandhaafd. De verklaring werd op 22 augustus 1972 

aangevraagd en op 13 juli 1973 verleend. 

Het adviesbureau Berenschot kreeg in 1974 de opdracht een programma van 

eisen op te stellen. Aangezien de vier ziekenhuizen in deze periode overeen

stemming moesten bereiken over hun gezamenlijke toekomst, was hiermee 

enige tijd gemoeid. Op 25 april 1974 was het "Concept basisrapport betreffende 

een streekziekenhuis in de Oost-Achterhoek" gereed. Dit werd op 15 augustus 

1974 bij het ministerie ingediend en op 2 januari 1976 goedgekeurd. Het 

programma van eisen werd op 11 februari 1977 aan het ministerie ter 

goedkeuring voorgelegd; op 12 januari 1978 werd de goedkeuring gegeven. 

In 1978 kreeg het architectenbureau Hendriks, Campman en Tennekes de 

opdracht het ziekenhuis te ontwerpen. Het schetsontwerp, dat op 19 april 1979 

ingediend werd, werd na een aantal wijzigingen op 14 september 1979 voor de 

tweede maal ingediend. De goedkeuring werd op 17 september 1980 verleend. 

Doordat het ziekenhuis in 1979 een bouwteam opgericht had en de minister in 

verband met de besteding van de gelden onder het bouwplafond belang had bij 

een snelle start van de bouwuitvoering ("het potje moest op"), konden de 

bestedingsgerede stukken direct na het rondkomen van de goedkeuring van het 

schetsontwerp ingediend warden (16 oktober 1980). De bestedingsgerede stukken 

werden na de reeds genoemde extra bezuiniging van f 4,5 min. op 16 maart 1981 
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goedgekeurd. 

Met de uitvoering van de bouw was een periode van 3 jaar gemoeid. De 

verhuizing naar het nieuwe gebouw vond plaats op 29 maart 1984; dat wil 

zeggen ongeveer 20 jaar na het eerste initiatief. 

Aan het bouwproces van het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein ging een 

mislukt bouwproces vooraf. Het initiatief tot het eerste proces werd in 1956 

genomen. Echter in verband met een verkeerde locatiekeuze en een te luxe 

opzet (110 m2 /bed) werd het schetsontwerp voor de locatie Lunetten te Utrecht 

in 1971 definitief afgekeurd. 

In 1972 kwam er een nieuw proces op gang voor de vestigingsplaats Nieuwegein. 

Het ziekenhuisbestuur trok voor het nieuwe proces zowel intern als extern 

mensen aan die niet bij het plan Lunetten betrokken waren geweest. Het 

bouwproces voor de locatie te Nieuwegein onderscheidde zich slechts van een 

oorspronkelijk proces door de ten gevolge van het mislukte bouwproces geringe 

belangstelling van de ziekenhuismedewerkers voor inspraak op de plannen en 

door de daardoor veroorzaakte grate volmacht van de bouwleiding. 

Bij het bouwproces was van belang dat het St. Antonius Ziekenhuis open

hartoperaties mocht verrichten. Door de journalistieke aandacht die de hart

patienten trokken - het tekort aan capaciteit leidde tot luchtbruggen - verkreeg 

het ziekenhuis politieke macht. Hierdoor kon het ziekenhuis zich veroorloven 

om op officiele goedkeuringen vooruit te !open. Het aantal open-hartoperaties 

was van belang voor de grootte van het ziekenhuis. Onder druk van de publieke 

opinie werd dit aantal met behulp van kamervragen steeds grater. Dit leidde 

zelfs tot een verbouwing van het operatiecomplex v66r de oplevering van het 

z iekenhu isgebouw. 

In 1972 was na evaluatie van het plan Lunetten het bouwproces voor de locatie 

Nieuwegein gestart. Het St. Antonius Ziekenhuis vroeg het ministerie op 30 

november 1972 om goedkeuring van deze vestigingsplaats. De staatssecretaris 

beschikte op 30 mei 1975 positief. 

Met behulp van het adviesbureau Twijnstra en Gudde werd in de periode maart

december 1975 het programma van eisen opgesteld. Het ziekenhuis diende dit 

programma van eisen op 12 december 1975 bij het ministerie in. Het College 

voor ziekenhuisvoorzieningen wilde geen advies uitbrengen over het programma 

van eisen voordat zij het oordeel van de Adviescommissie Academische 

Ziekenhuizen inzake de beddenreductie in de regio Utrecht vernomen had. Deze 

commissie bracht op 25 oktober 1976 haar "Advies Ziekenhuissituatie Utrecht" 
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uit. In het advies rekende zij met een nieuwbouw voor het St. Antonius 

Ziekenhuis te Nieuwegein met 550 bedden en 290 open-hartoperaties per jaar. 

Ondertussen had het architectenbureau Hendriks, Campman en Tennekes een 

structuurplan gemaakt, dat op 14 oktober 1976 ingediend werd. Het ziekenhuis 

deed dit officieel in verband met de bijzonde,re functies van het z iekenhuis en in 

verband met de slechte situatie van het oude ziekenhuisgebouw, die een snelle 

vervanging noodzakelijk maakte. De verkiezingen voor de Tweede Kamer 

vormden echter een belangrijke officieuze reden. Nadat het ziekenhuis op 

verzoek van het College voor ziekenhuisvoorzieningen enkele wijzigingen in het 

structuurontwerp aangebracht had, bracht het college op 24 december 1976 een 

positief advies uit over het ontwerp. Dit structuurplan werd op 6 april 1977, dus 

voor de verkiezingen van 25 mei 1977, goedgekeurd. 

De staatssecretaris had het ziekenhuis op 27 oktober 1976 toestemming gegeven 

1000 open-hartoperaties per jaar te gaan verrichten. Oat betekende dat het 

aantal bedden uitgebreid mocht warden. Het College voor ziekenhuisvoorzie

ningen weigerde advies uit te brengen over de voor de vergroting van het aantal 

open-hartoperaties benodigde ruimten; de staatssecretaris had de toestemming 

verleend zonder het college om advies te vragen. De Gedeputeerde Staten van 

Utrecht wilden volgens hun advies van 4 mei 1977 maximaal 575 bedden 

verwezenlijkt zien. Het tweede structuurplan, dat het ziekenhuis op 24 mei 

1977 indiende, bezat dit aantal bedden. 

Na de indiening van het voorlopig ontwerp door het ziekenhuis op 12 december 

1977 bij het ministerie, werd er een bouwteam opgericht. Het schetsontwerp, 

waaraan op 25 april 1979 goedkeuring verleend werd, was reeds op 20 juni 1979 

uitgewerkt in een aanvraag van de goedkeuring van de bestedingsgerede 

stukken. Op 6 december 1979 werd de bouwuitvoering aangevangen. De minister 

weigerde echter de eerste paal te slaan, aangez ien de bestedingsgerede stukken 

nag niet goedgekeurd waren. Deze goedkeuring kwam pas op 22 mei 1980 af. 

De bouwuitvoering nam een periode van 3 jaar en 10 maanden in beslag. De 

verhuizing naar het nieuwe gebouw kon daardoor plaatsvinden in september 

1983, 27 jaar na het eerste initiatief en 11 jaar na het begin van het tweede 

bouwproces. 

In figuur 15 zijn de bouwprocessen van de twee ziekenhuizen qua tijd weerge

geven (vergelijk figuur 13). Daarbij is het verschil tussen de bouwprocessen van 

de twee ziekenhuizen zeer opvallend. Het Koningin Beatrix Ziekenhuis te 

Winterswijk wachtte met slechts een uitzondering telkens op de goedkeuring 
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figuur 15b, termijnen bouwproces van het St. Antonius Ziekenhuis in maanden 
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van de overheid. Het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein, dat dankzij de 

open-hartoperaties veel politieke macht had, kon het zich permiteren op de 

goedkeuringen vooruit te !open. 

Het bouwvoorbereidingsproces neemt volgens het geldende Besluit toestem

mingsprocedures vanaf de aanvraag van de goedkeuring van het initiatief tot de 

afgifte van de vergunning zonder verlenging van de termijnen maximaal 6 jaar 

en 3 maanden in beslag (zie 3.8). Voor de twee ziekenhuizen bedroeg deze 

periode respectievelijk 8 jaar en 7 maanden en 7 jaar en 6 maanden. Desondanks 

warden zij als zeer snel omschreven. 

De lange duur van de bouwvoorbereidingsprocessen werd voor een groat dee! 

veroorzaakt door de discussies over de capaciteit van de ziekenhuizen. Daarbij 

speelden de perikelen rand de fusie van de ziekenhuizen bij het Streekziekenhuis 

Koningin Beatrix en rand de open-hartoperaties bij het St. Antoniusziekenhuis 

een belangrijke rol. 

Vee! tijd werd bij de bouwprocessen van de beide ziekenhuizen en met name in 

de laatste fase van het bouwvoorbereidingsproces bespaard door tijdens de 

goedkeuringsperiodes de stukken van de volgende fase voor te bereiden. 

De onderzochte bouwprocessen zijn volgens alle betrokkenen, ook volgens de 

beoordelende instanties, zeer positief verlopen. Zij blijken echter niet in 

overeenstemming met de officiele procedure verlopen te zijn. Dit was voor een 

aantal betrokkenen een reden om deze bouwprocessen als positief te ken

merken. 
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4. HET PROGRAMMA VAN EISEN 

4.1 Inleiding 

Elke organisatie heeft huisvesting nodig. Zo ook algemene ziekenhuizen. Het 

stichten, uitbreiden, vernieuwen of verplaatsen van een organisatie zal kunnen 

leiden tot bouwplannen. Maar ook onvrede met de bestaande huisvesting in 

verband met de slechte bouwtechnische kwaliteit of met het te geringe 

representatieve karakter kan bouwplannen veroorzaken. 

Aangezien een organisatie meestal niet ingesteld is op bouwen, stelt de 

nieuwbouw, c.q. de verbouw de organisatie voor problemen. Vee! ziekenhuizen 

trachten de problemen op te lossen door deskundigen in te huren. Daarbij kan 

gekozen warden voor het intern aanstellen van iemand die bij de bouw van een 

ander ziekenhuis betrokken is geweest, of voor het inschakelen van een 

adviesbureau, een architectenbureau of een projectadviesorganisatie. De 

ziekenhuisinstelling blijft echter de opdrachtgever en heeft daardoor de eind

verantwoordelijkheid. Zij is degene die met de consequenties geconfronteerd 

wordt als de bouw niet verloopt zoals zij wenst of niet het resultaat oplevert 

dat zij wenst. 

Om te voorkomen dat de opdrachtgever, in casu het ziekenhuis, bij de opening 

van het gebouw verzucht: "Dit is niet wat ik verwachtte, noch wat ik wilde" 

(pag. 30, Porter 1982), moet het ziekenhuis zijn eisen, wensen en gegevens 

formuleren. De beschrijving van alle eisen, wensen en gegevens met betrekking 

tot het gebouw, de installaties, de inrichting en het terrein wordt het 

programma van eisen genoemd (de Bruijn 1977; N.Z.I. 1975-1). Het programma 

van eisen begint met de doelstellingen en de taakstellingen van de eventueel te 

veranderen organisatie en eindigt met detaileisen omtrent de afwerking en de 

inrichting van het nieuwe of vernieuwde gebouw. 

Een vergelijking van het programma van eisen met het bestek ligt voor de hand. 

De aannemer dient zich bij de uitvoering van de bouw te houden aan het bestek; 

de architect dient zich bij het maken van een ontwerp te houden aan het 

programma van eisen. Hoewel ervoor gepleit wordt (Bouwcentrum 1957; Jansen 

1984), maakt het programma van eisen in tegenstelling tot het bestek geen dee! 

uit van de opdracht. 

Het is een misverstand te denken, dat alleen de opdrachtgever gebaat zou zijn 
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met een goed programma van eisen (Vietsch 1984). Indien een programma van 

eisen goed is, weet de architect waar hij aan toe is. Hij behoeft zijn ontwerp 

niet telkens aan te passen aan nieuwe en/of veranderende eisen. Aanpassingen 

gaan vaak ten koste van tijd en kwaliteit. Door de aanwezigheid van een goed 

programma van eisen kan de architect tevens meer tijd besteden aan zijn 

eigenlijke vak: het vormgeven. 

Een nevenvoordeel van een goed programma van eisen is, dat de betrokken 

architect geen ervaring met een gebouw met een soortgelijke fuctie behoeft te 

hebben. Hierdoor wordt onder andere de monopoliepositie van het beperkte 

aantal architectenbureaus dat bij de gezondheidszorg betrokken is, doorbroken. 

In het begin van dit hoofdstuk wordt bekeken hoe het programma van eisen zich 

ontwikkeld heeft tot een gefaseerd produkt. Na dit algemene gedeelte wordt 

ingegaan op de inhoud van programma's van eisen van algemene ziekenhuizen in 

Nederland. Met behulp van twee cases wordt de invloed van de programma's van 

eisen op de ziekenhuisontwerpen geevalueerd. Tevens warden de gebruikelijke 

methodieken voor het vervaardigen van programma's van eisen bekeken. Daarbij 

ligt de nadruk op de inspraak door de ziekenhuismedewerkers en patienten. 

4.2 Ontwikkeling van het programme van eisen 

Vroeger bespraken de opdrachtgever en de architect hoe het gebouw er uit 

moest zien en waaraan het moest voldoen. Antonio Piero Averlino (1400-1469), 

beter bekend onder zijn bijnaam II Filarete, geeft daarvan in zijn Trattaro 

d'architettura vele voorbeelden (Spencer 1965). Zo zei hij volgens Spencer tegen 

Francesco Storza, die hem opdracht gaf een ziekenhuis te ontwerpen (pag. 137, 

Spencer 1965): 

"My lord, I will make one like the one I did in Milan. If it pleases you, I will 

tell you how it was." 

Waarop zijn opdrachtgever volgens Spencer aldus reageerde (pag. 137, Spencer 

1965): 

"Of course, I should like to hear about it, for if it pleases me, we will build 

ours in the same way." 

Gelukkig voor Filarete was Francesco Storza geheel tevreden met de uitleg en 

wilde hij het ziekenhuis gebouwd hebben in overeenstemming met Filaretes 

ideeen (pag. 143, Spencer 1965). 
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Sinds die tijd is de verhouding tussen architect en opdrachtgever veranderd. 

Doordat de opdrachten steeds grater en ingewikkelder werden, vormde de 

ervaring van de architect onvoldoende basis voor het maken van een ontwerp. 

De eisen en wensen van de opdrachtgever werden steeds belangrijker. Om 

communicatieproblemen te voorkomen ging de opdrachtgever zijn wensen en 

eisen schriftelijk specificeren. Zo ontstond geleidelijk het programma van eisen 

als document. 

Na de Tweede Wereldoorlog en met name in de jaren zestig werden meer 

mensen, met elk hun eigen vakgebied, bij het bouwproces betrokken (Doelmatig 

bouwen 1967). De bouwheer werd vervangen door een meerhoofdige opdracht

gever (bijvoorbeeld bestuur, directie en medische staf) en de gebruikers kregen 

inspraak. De positie van de architect werd overgenomen door een ontwerpteam 

van een archi tectenbureau (bijvoorbeeld een directielid, een meewerkend archi

tect en een projectleider) en diverse adviseurs (a.a. een organisatiekundige, een 

constructeur en een bouwfysicus). In plaats van door een aannemer werd het 

bouwproject uitgevoerd door een aannemerscombinatie of door een aannemer 

met gespecialiseerde onderaannemers. Door deze vergroting van het aantal 

deelnemers ontstonden communicatieproblemen en won het programma van 

eisen aan importantie. 

Aangezien een ziekenhuisgebouw als een van de meest gespecialiseerde gebou

wen beschouwd wordt, is het niet verwonderlijk dat de behoefte aan program

ma's van eisen het eerst gevoeld werd bij ziekenhuizen. Dit leidde in eerste 

instantie tot richtlijnen voor nieuw te bouwen ziekenhuizen, die door het 

Bouwcentrum met behulp van studiecommissies per afdeling vervaardigd werden 

(zie 1.5). 

In 1953 werd het programma van eisen bij de bouw van een ziekenhuis verplicht 

gesteld (Instelling ziekenhuiscommissie 1953). Hierdoor kregen de programma's 

van eisen van ziekenhuizen een voortrekkersrol en warden de programma's van 

eisen nag steeds onmiddellijk met ziekenhuizen geassocieerd. Dat programma's 

van eisen en programmeren in die tijd iets nieuws waren, wordt door Palmer 

bevestigd (Palmer 1981). Volgens Palmer was het artikel "Architecture 

Analysis-Prelude to Good Design" uit 1959 het eerste artikel over program

meren in de Verenigde Staten (Pena & Caudill 1959). 

De oudste te achterhalen Nederlandse publicatie over programma's van eisen in 

het algemeen stamt uit 1957 (Bouwcentrum 1957). Dit rapport "Het programma 
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van eisen" werd door het Bouwcentrum in overleg met de Bond van Nederlandse 

Architecten, B.N.A. samengesteld in opdracht van het Ministerie van 

Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. In dit rapport wordt het programma van 

eisen verdeeld in twee fasen. In de eerste fase wordt de algemene grondslag 

vastgesteld. In de tweede fase gaat het om de stelselmatige uitwerk ing van de 

eisen die dientengevolge in concreto aan het gebouw gesteld moeten warden. 

Doordat de architect het programmeren en het programma van eisen niet tot 

zijn werkterrein rekende - de A.R. gaat er van uit dat er een programma van 

eisen bestaat voordat de architect de ontwerpopdracht aanvaardt (B.N.A. 1956) 

- en de opdrachtgever in de meeste gevallen over onvoldoende ervaring 

beschikte om een goed programma van eisen te schrijven, waren er adviseurs 

voor de programmering nodig. Mede door de al eerder genoemde specialisatie 

was in de jaren zestig de organisatiekunde in opkomst. Organisatiekundigen 

werden erkende adviseurs en sommigen van hen gingen zich specialiseren in 

programmering (pag. 11, Stagg 1974). 

De verhouding tussen de genoemde adviseurs en de architecten werd geregeld in 

een overeenkomst tussen de op het gebied van programmering gespec ialiseerde 

Cirganisatie-adviesbureaus en de B.N.A. (De architect en de adviseur voor 

programmering 1968). Volgens deze overeenkomst verlenen zowel de adviseur 

voor de programmering als de architect hun diensten rechtstreeks aan de 

opdrachtgever. Tevens wordt in de overeenkomst gesteld, dat adv iseurs voor de 

programmering en architecten in hoofdzaak niet na elkaar doch voor een groat 

dee! naast elkaar dienen te werken. 

Door de inschakeling van niet-bouwkundigen bij het programmeren kreeg het 

eerste gedeelte van het progra mma van eisen, het gedee lte waarin de algemene 

bele idsbeslissingen genomen werden, meer aandacht. De organisatiekundigen 

konden dit dee! gebruiken als basis voor de reorganisatie (z ie figuur 16). 

Aangezien een bestaande organisatie niet optimaal is door haar historische 

groei en door haar aanpassing aan het bestaande gebouw en aan de locatie, is 

reorganisatie bij een bouwproject noodzakelijk. Immers, het ontwerpen van een 

optimaal op de organisatie afgestemd gebouw voor een niet optima le organisa

tie is weinig doeltreffend. Het ontwerpen van e en nieuwe organisatiestructuur 

dient gelijktijdig met het ontwerpen van het gebouw te geschieden, zodat zij op 

elkaar afgestemd kunnen warden. Het uitstellen van de reorganisatie tot na de 

oplevering van het gebouw is niet wenselijk, omdat dat in de meeste gevallen 

zal leiden tot verbouwingen die extra geld kosten en tot een minder optimale 
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bestaande situatie 

I 
' progrsmma van eisen 

basisfilosofie 

oraanisatie I I aebouw 

' ' program ma programme 
van eisen van eisen 

in engere zin in engere zin 

ontwerp on twerp 
organisatie gebouw 

reorganisatie realisatie 
gebouw 

~ 
nieuwe situatie 

figuur 16, het programma van eisen als basis voor organisatie en gebouw 

organisatie dan mogelijk is. 

De organisatiekundigen introduceerden bij het programmeren een aantal begrip

pen uit de systeemtheorie in het bouwproces. Zij omschreven het ontwerpen als 

een spiraalvormig proces, waarin op verschillende niveaus van grof naar fijn 

achtereenvolgens uitgangspunten moesten warden vastgeste!d, varianten moes

ten warden ontworpen en de varianten getoetst moesten warden aan de 

uitgangspunten (zie figuur 17). 

De organisatiekundigen stelden tevens, dat er niet volstaan kon warden met het 

registreren van wensen en gegevens, doch dat er een diepergaande analyse nodig 

was van de activiteiten welke in de onderscheiden ruimten warden verricht (Kok 

1965). Dit leidde tot diverse arbeidsstudies. In deze studies trachtte men 

activiteiten aan oppervlakte te relateren. De programma's van eisen kregen 

hierdoor een cijfermatig karakter. Oak werd getracht met behulp van arbeids

studies lange loop- en transportafstanden te vermijden (Vietsch & Mercx 1986). 
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figuur 17, het ontwerpen als spiraalvorrnig proces 
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Daartoe werden in programma's van eisen processchema's, oak we! bedrijfs

schema's genaamd, en relatieschema's opgenomen (de Bruijn & Korfker 1969), 

De architect diende de overschrijding van de in de programma's vastgelegde 

netto-oppervlakten in het ontwerp zo gering mogelijk te houden en de relatie

schema's zo volmaakt mogelijk ruimtelijk te vertalen (de Bruijn & Korfker 1969; 

Stagg 1974). 

Het verzet tegen de specialisatie in de maatschappij uit het einde der jaren 

zestig leidde tot een grotere belangstelling voor immateriele zaken (N.Z.I. 

1975-1). 

Om aan te geven dat naast kwantitatieve gegevens oak immateriele uitgangs

punten in het eerste dee! van het programma van eisen opgenomen moesten 

warden, noemde men dit dee! van het programma de basisfilosofie (Draaisma 

1975). Voor het tweede dee! van het programma van eisen gebruikte men 

diverse benamingen, zoals het programma van eisen in engere zin en het 

gedetailleerde programma van eisen. In het spraakgebruik werd het tweede 

gedeelte van het programma van eisen echter het programma van eisen 

genoemd. 

Door de afstemming van de basisfilosofie op de organisatie vervreemde de 

architect van het eerste gedeelte van het programma van eisen. Vee! archi

tecten baseerden hun ontwerpen slechts op het programma van eisen in engere 

zin. Met behulp van hun ervaring en aan de hand van kritieken op hun ontwerp 

tijdens inspraak- en vergaderrondes stelden zij hun ontwerp ad hoc bij. Hiermee 

werd afbreuk gedaan aan de eigenlijke functie van het programma van eisen. 

Naar aanleiding van de Wet ziekenhuisvoorzieningen verschenen diverse publi

caties over het programma van eisen (a.a. Stagg 1974; N.Z.I. 1975-1; Stagg 

1978). 

In het rapport "Het bouwproces, een wegwijzer voor opdrachtgevers" werd het 

programmeren en het ontwerpen als een geintegreerd proces beschouwd (N.Z.I. 

1975-1). Daartoe werd in de fasering van het programma van eisen een 

verfijning aangebracht die gerelateerd was aan een gedetailleerde fasering in 

het ontwerpen (zie 4.3). 

In de studies werd tevens het belang van het programma van eisen benadrukt 

door te wijzen op de grate draagwijdte van de beslissingen die in het begin van 

een bouwproces genomen warden (zie figuur 18). 
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de draagwijdte der beslissingen-----~ 

neemt snel af 

maar: 

het aantal beslissingen per tijdseenheid____.,.. 

neemt (in het begin) sterk toe 

de ..Q.vrijheid per actielijn------i-==·-·······-······

neemt voor tdurend af 
tijd-----~ 

de..Q.vrljheid per actiepunt-------~ ~um-~ 
neemt per punt voortdurend af ~~~ 

tijd , 

I I 
vaststelling in gebruik 

bouwbehoefte nemlng 

figuur 18, aard en omvang van procesbeslissingen (pag. 17, N.Z.I. 1975-1) 
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Doordat er zo'n belang aan het programma van eisen gehecht werd, werd de 

programmafase bij de wijziging van de Wet ziekenhuisvoorzieningen verzelf

standigd (Wet van 2 november 1978 tot wijziging van de Wet ziekenhuis

voorzieningen, houdende uitbreiding van de mogelijkheden tot bereiking van de 

doelstelling van wet 1978). 

In verband met de officiele status van de fasen binnen de toestemmings

procedure was integratie van programmeren en ontwerpen bij ziekenhuizen niet 

!anger mogelijk en kwam de architect bij ziekenhuizen verder van het program

ma van eisen af te staan. Het programme van eisen werd een officieel 

goedkeuringsdocument in plaats van een werkdocument (S.B.R. 1984). De tijd en 

aandacht die aan het officiele programme van eisen geschonken werd, werd 

minder en de kwaliteit van het programma van eisen Iiep terug (zie 4.4). 

Onvrede met de inhoud van programma's van eisen leidde tot nieuwe onder

zoeken (I.S.O. 1984; Jansen 1984; S.B.R. 1984; S.B.R. 1985-1; S.B.R. 1985-2; 

N.N.J. 1987). Deze onderzoeken werden vanuit de opdrachtgevers annex finan

ciers geinitieerd met r oog op mogelijke bezuinigingen die tijdens het 

bouwvoorbereidingsproces ..,n tijdens de exploitatie van het gebouw bereikt 

zouden kunnen warden. Aangezien architecten door goede programme's van 

eisen minder afhankelijk zouden warden van de luimen van de opdrachtgevers, 

reageerden zij positief: de B.N.A. was bijvoorbeeld vertegenwoordigd in de 

normalisatiecommissie "Programma's van eisen" (N.N.J. 1987). 

De onderzoeken zijn aan de hand van de opvattingen van de onderzoekers te 

verdelen in twee groepen: 

in de onderzoeken van de eerste groep wordt het programma van eisen 

gezien als een contractstuk, dat dee! uitmaakt van de opdrachtverstrekking 

aan de architect (Bouwcentrum 1957; Jansen 1984). 

Deze veelal doelgerichte onderzoeken mondden uit in checklisten, waarmee 

opdrachtgevers in staat gesteld zouden warden betere programma's van eisen te 

vervaardigen (Jansen 1984; N.N.I. 1987). Het nadeel van deze onderzoeken is, 

dat de checklisten in principe eindeloos zijn (pag. 24, Alexander 1979). Een 

fundamentele benadering van het probleem ontbreekt in deze onderzoeken. 

in de onderzoeken van de tweede groep wordt gepleit voor integratie van 

programmeren en ontwerpen. 

Programmeren is volgens de zienswijze van de tweede groep onderzoekers meer 

dan het verstrekken van gegevens aan de ontwerper. Het vraagt volgens hen een 

specifieke deskundigheid, die programmeurs in een aparte, nag te stichten 
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opleiding zouden moeten leren (Doelmatig bouwen 1967; S.B.R. 1984). 

Het programma van eisen wordt in deze visie niet gezien als een statisch 

document, maar als het produkt van "een samenhangend geheel van activiteiten, 

gericht op het verzamelen, bewerken, overdragen en evalueren van de infor

matie die nodig is om de wensen en behoeften van de opdrachtgever en de 

toekomstige gebruikers van een bouwwerk (of een onderdeel daarvan), alsmede 

de uitgangspunten en randvoorwaarden voor de realisering in het ontwerpproces 

in te brengen" (pag. 19, S.B.R. 1984). 

In de tweede groep onderzoeken is getracht fundamenteel in te gaan op het 

programma van eisen en het programmeren. Echter door de geringe omvang van 

de onderzoeken zijn de resultaten beperkt tot toepassing van de systeemtheorie 

op het bouwproces (S.B.R. 1984; S.B.R. 1985-1; S.B.R. 1985-2). 

4.J Faserlng van het programme van eisen 

In de vorige paragraaf is het ontstaan beschreven van de fasering van het 

programma van eisen in de basisfilosofie en het programma van eisen in engere 

zin. 

basis_filoso fie 

program ma 
van eisen 

in engere z in 

programma 
oor bestedings 
gereed maken 

figuur 19, fasering programmerings- en ontwerpproces 
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lndien men het programmeren niet als aparte fase voorafgaand aan het 

ontwerpen ziet, maar als een geintegreerd onderdeel van het ontwerpproces, is 

het programma voor het bestedingsgereed maken (het programma van uitrusting 

en afwerking en de vaststelling van de technische kwaliteit en van het bestek) 

te beschouwen als de derde fase van het programma van eisen (zie figuur 19). 

lndien men echter het programma van eisen ziet als een contractstuk voor de 

architect, vormt het programma voor het bestedingsgereed maken geen onder

deel van het programma van eisen. Het programma van uitrusting en afwerking 

is immers afhankelijk van het ontwerp van de architect en wordt evenals de 

vaststelling van de technische kwaliteit en van het bestek voor een groat dee! 

door de architect bepaald (pag. 75, N.Z.I. 1975-1). Of bijvoorbeeld baksteen het 

juiste materiaal voor de realisatie van een ontwerp is, hangt in hoge mate van 

het ontwerp af en zal normaliter niet in de opdracht aan de architect vermeld 

staan. 

De hoofdfases van het programmerings- en ontwerpproces kunnen nader onder

verdeeld warden. 

Het N.Z.I. beschrijft in haar rapport "Het bouwproces een wegwijzer voor 

opdrachtgevers" een door veel architecten gebruikte fasering van het ontwerp

proces (N.Z.I. 1975-1). Gerelateerd aan deze fasering brengt zij in het 

programma van eisen een onderverdeling aan. De fasering van het ontwerp

proces en de onderverdeling van het programmeringsproces komen neer op een 

tweedeling van de gesignaleerde fases in het programmerings- en ontwerpproces 

(zie figuur 20). Aangezien deze faseringen reele mogelijkheden bieden voor de 

integratie van het programmeren en het ontwerpen, warden zij in het onder

staande gedeelte van deze paragraaf weergegeven (N.Z.I. 1975-1). 

Het ontwerpproces bestaat uit de fase van de ontwerpvoorbereiding, de 

ontwerpfase en de fase van de bestedingsgerede stukken (zie figuur 19 en 20). 

Deze fases verdeelt het N.Z.I. op de volgende wijze: 

in de ontwerpvoorbereiding onderscheidt het N.Z.I. de keuze van de situatie 

en het ontwerpen van de structuurschets; 

De situatiekeuze vindt plaats op basis van de Iigging, grootte, vorm en 

bereikbaarheid van het bouwterrein. 

De structuurschets is een min of meer schematische tekening op kleine schaal 

(bijvoorbeeld 1 : 1000), waaruit blijken: de bouwvorm van het totale complex, de 

inpassing in de stedebouwkundige, c.q. de landschappelijke situatie, de globale 

83 



doelstelling 
basis

programma 

immateriele 
uitgangspunten 

basisfilosofie 

functie
programma 

.ruimten
programma 

p.v.e. in engere zin 

programma van 
uitrusting en 

afwerking 

afstelling 
van kwaliteit 

en bestek 

programme voor be-
stedi ereed maken 

situering 

structuurschets 

ontwerpvoorbereiding 

eventueel 
Jay-out studies 

voorontwerp 

ontwerp 

definitief 
on twerp 

uitvoerings
gerede stukken 

bestedingsgerede stukken 

figuur 20, programmeren en ontwerpen als een geintegreerd geheel 
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afmetingen, de ligging van de verschillende hoofdfuncties, de hoofdverkeers

structuur en de voornaamste toegangen. 

de ontwerpfase van het ontwerpproces verdeelt het N.Z.I. onder in het 

maken van lay-out studies en het vervaardigen van het voorontwerp; 

Onder lay-out studies warden verstaan studies van plattegronden op zodanige 

schaal (bijvoorbeeld l : 50) dat optimale inrichtings- en gebruiksmogelijkheden 

kunnen warden uitgezocht. De lay-out studies zijn alleen nodig voor essentiele, 

kritische planonderdelen, c.q. afdelingen met gedetailleerde functionele eisen. 

Het voorontwerp, dat oak we! schetsplan genoemd wordt (Wet ziekenhuis

voorzieningen 1971), is het eerste totaalplan op kleinere schaal (bijvoorbeeld 

l : 200), waarop alle afzonderlijke ruimten naar bestemming, Jigging en omvang 

zijn aangegeven. 

in de derde fase van het ontwerpproces onderscheidt het N.Z.I. het vervaar

digen van het definitieve ontwerp en het uitvoeringsgereed maken van het 

ontwerp. 

Het definitieve ontwerp is volgens de definiering van het N.Z.I. het uitgewerkte 

totaalplan (bijvoorbeeld op schaal l : 100 of l : 50) waarin de functionaliteit 

definitief is vastgelegd; hetgeen inhoudt, dat alle "vaste" inrichting (sanitair, 

wandtafels, kasten, vaste apparatuur, enz.) alsmede de belangrijke onderdelen 

van de "losse" inrichting zijn aangegeven. 

Onder het uitvoeringsgereed maken vallen de technische aanvulling van het 

definitieve ontwerp met alle gegevens die nodig zijn om het bestek, de 

bestektekeningen en de begroting te vervaardigen. 

Gerelateerd aan de bovenstaande verdeling van het ontwerpproces warden de 

fasen van het programmeren, te weten de fase van de basisfilosofie, van het 

programma van eisen in engere zin en van het programma voor het bestedings

gereed maken (zie figuur 19 en 20), door het N.Z.I. verder onderverdeeld (N.Z.I. 

1975-1): 

in de basisfilosofie onderscheidt het N.Z.I. de doelstelling met basis

programma en de immateriele uitgangspunten. 

In de doelstellingsfase moet een (her)bezinning plaatsvinden over de vraag: 

"Waarmee houden wij ans in feite bezig (rep. gaan we ons bezig houden) en 

vanuit welke motivatie". Het basisprogramma geeft een globaal kwantitatief 

beeld van de plaats, taak en functie van de betrokken instelling in het beoogde 

verzorgingsgebied (regio). 

De immateriele uitgangspunten vullen het beeld dat ontstaan is uit de doelstel-
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ling en het basisprograrnrna, kwalitatief aan. 

in het prograrnrna van eisen in engere zin onderkent het N.Z.I. het 

functieprogramrna, het ruimtenprograrnma en het prograrnma van uitrusting 

en afwerking; 

Het functieprograrnma geeft: 

a. een globaal beeld van de formele organisatiestructuur; 

b. de grondgedachten met betrekking tot het functioneren van bepaalde 

diensten; 

c. een nadere samenhang tussen de hoofdfuncties; 

d. een nadere uitwerking per hoofdfunctie van bepaalde immateriele uitgangs

punten; 

e. per hoofdfunctie eisen voor fysische omstandigheden, flexibiliteit e.d.; 

f. een globale indicatie van aantallen patienten, personeel en bezoekers per 

hoofdfunctie en soms per deelfunctie; 

g. per primaire deelfunctie de aantallen verricht ingen. 

Het ruimtenprogramma is een ruimtenboek waarin de ruimten beschreven staan 

qua aantal, afmeting en functie. Het ruimtenprograrnma wordt uitgewerkt in 

het programma van uitrusting en afwerking. In dit programma warden onder 

andere eisen gesteld ten aanzien van veiligheidsvoorzieningen, technische en 

bouwkundige voorzieningen, apparatuur ·en meubilering. Omdat dit onderdeel 

van het programma van eisen vaak door de architect na de vervaardiging van 

het schetsontwerp geschreven wordt, wordt dit niet altijd tot het programma 

van eisen gerekend. 

tenslotte wordt in het rapport de vaststelling van de technische kwaliteit en 

het bestek als onderdeel van het programmeren gezien. 

Aangezien dit dee! van het programmeren niet rneer dee! uitrnaakt van de 

voorbereiding op het ontwerpen, wordt het in het algemeen niet als onderdeel 

van het programma van eisen beschouwd. 

4.4 lnhoud van het programma van eisen 

Me t behulp van interviews (zie 2.4) heeft de auteur het volgende beeld van het 

programma van eisen in de praktijk kunnen construeren. 

De basisfilosofie wordt in de praktijk verwaarloosd. Men weet dat men bepaalde 

zaken moet behandelen, doch men doet dit vaak af met "standaardkreten". Zo 

wordt in de basisfilosofie bijvoorbeeld vaak vermeld dat het ziekenhuis een 
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bepaalde religieuze signatuur dient te dragen, of dat de mondigheid van de 

patienten belangrijk is. Oak wordt vaak gesteld, dat het ziekenhuis een flexibel 

gebouw moet zijn. Deze zaken warden echter niet uitgewerkt. 

Het programme van eisen in engere zin krijgt bij het programmeren de meeste 

aandacht. Velen zien dit dee! van het programme van eisen als het totale 

programme van eisen. Het programme van eisen in engere zin moet volgens de 

toestemmingsprocedure van de Wet ziekenhuisvoorzieningen ter afsluiting van 

de programmafase goedgekeurd warden. Omdat de nadruk van de goedkeuring 

ligt op de oppervlaktes, krijgt het ruimtenprogramma veel aandacht. Doordat 

bij ziekenhuizen veel tijd verloren gaat met het verkrijgen van de officiele 

goedkeuring (zie 3.8), zijn de gegevens uit het program'.fla van eisen vaak 

achterhaald wanneer men met het ontwerpen kan beginnen. Daardoor is het 

programme van eisen van ziekenhuizen meer een goedkeuringsdocument dan een 

werkdocument. Dit vormt voor een aantal betrokkenen de aanleiciing om in het 

programme slechts de allernoodzakelijkste gegevens te verstrekken en een 

aantal wezenlijke besluiten niet in het programme van eisen op te nemen. Het 

officiele programme van eisen, dat wil zeggen het programme van eisen in 

engere zin, is verworden tot een ruimtenboek. 

Doordat tussen het opstellen van het programme van eisen in engere zin en de 

vervaardiging van het programme van uitrusting en afwerking veel tijd verloopt, 

namelijk de ontwerpfase (zie 3.4) en doordat het programme van uitrusting en 

afwerking vrij concreet is en weinig discussie of inspraak nod ig heeft, speelt bij 

dit onderdeel van het programme van eisen een geheel andere problematiek dan 

bij de eerste twee fasen van het programme van eisen. Om deze redenen wordt 

in dit proefschrift niet op de derde fase van het programme van eisen ingegaan. 

Het bovenstaande beeld wordt bevestigd door een analyse van de programme's 

van eisen van tien verschillende algemene ziekenhuizen. Deze programme's van 

eisen werden tussen 1973 en 1982 vervaardigd door een ziekenhuis en door de 

acht organisatieadviesbureaus die zich met programmeren bezig hielden (zie 

2.4). 

In de analyse kwamen verschillende aandachtspunten naar voren. Deze punten 

zijn in figuur 13 weergegeven. De mate waarin aandacht geschonken werd aan 

een punt varieerde van enkele regels tot enkele pagina's. · 

Een aantal van de in de programme's van eisen gesignaleerde aandachtspunten 

geeft informatie over de gegevens die in het formulier met betrekking tot de 
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Onderzochte aandachtspunten N• 

l.Baslsfilosofie 
a.empirische informatle 

-doelstelling 5 
-levensbeschouwing 5 
-houding t.a.v. patient 2 
-houding t.a.v. personeel l 

b.groottebepalende factoren 
-adhaerente bevolking 6 
-samenwerking instituten 3 
-samenwerking 1 e lijn 2 
-aantal/soort specialismen 8 
-bepaling personeel 4 

c.organisatie-/structuurbepalende factoren 
-samenhang polikliniek, kliniek, behandelhuis 2 
-scheiding goederen, personeel, patienten 3 
-scheiding patientenstromen 3 
-organisatie polikliniek 6 
-organisatie verpleging 6 

d. factoren die bij a, b en c horen 
-plaats onderwijs 2 
-integratie met samenleving 2 

2.Programma van eisen in engere zin 
-taak-/doelstelling 9 
-capaciteit 10 
-relaties met overige functiegroepen 9 
-ruimtenstaten 10 
-relaties in functiegroepen 7 

3.Bouw- en investeringskosten 5 

4.Exploitaitiekosten 1 

5. Tijdplanning 2 

N• Aantal programma's dat er aandacht aan besteedde. 

figuur 21, inhoudsanalyse 10 programma's van eisen 

goedkeuring door het ministerie gevraagd warden. Dit formulier, dat in het 

kader van de Wet ziekenhuisvoorzieningen opgesteld werd, is in 1981 herzien 

(Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene 1979; Ministerie van Welzijn, 

Volksgezondheid en Cultuur 1981). 

In het oorspronkelijke formulier, dat een ziekenhuis bij de aanvraag van de 

goedkeuring van het programma van eisen in 15-voud bij het ministerie moest 

indienen, moest het ziekenhuis de volgende gegevens verstrekken (Ministerie 

van Volksgezondheid en Milieuhygiene 1979): 

l. een afschrift van de onherroepelijk geworden verklaring; 

2. ruimtelijke eisen: 

- de benodigde afdelingen en relatieschema's; 

- de benodigde ruimten per afdeling; 

- een oppervlaktenindicatie in m2 netto per ruimte en een oppervlakten-

indicatie van het totale complex; 
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- algemene en functionele gegevens; 

3. overige bescheiden: 

- gegevens voor zover bekend, betreffende inhoudelijke informatie, in het 

bijzonder over die zaken welke grate invloed hebben op de kosten, zoals 

hoofdopzet gebouw(en), airconditioning, afwerkingsniveau; 

- voorstellen met betrekking tot de keuze van architect en adviseurs; 

- een specificatie van de geraamde investeringskosten; 

- een raming van de exploitatiekosten gebaseerd op de investeringskosten; 

- de voorgestelde wijze van financiering van de investeringskosten; 

- een tijdplanning (planontwikkeling en realisering). 

4. een aanvraag voor de vergunning. 

Bij de herziening van het formulier in 1981 is de nadruk meer komen te liggen 

op de gegevens die de grootte van het ziekenhuis bepalen. Volgens dit formulier 

moet een ziekenhuis tegenwoordig de volgende gegevens verstrekken bij de 

aanvraag van de goedkeuring van een programma van eisen (Ministerie van 

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1981): 

1. algemene gegevens: 

- met betrekking tot de inrichting; 

- met betrekking tot de capaciteit; 

- met betrekking tot de signatuur; 

- met betrekking tot de rechtspersoon; 

2. functionele gegevens: 

- de oorspronkelijke, huidige en toekomstige bestemming gebouwen; 

- de geprogrammeerde gegevens over de organisatie; 

- de oppervlaktes per hoofdfunctiegroep. 

De invloed van het programma van eisen op het ontwerp is onderzocht voor 

twee cases, te weten het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk en 

het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein (zie 4.5). Tevens is getracht het aan 

het begin van deze paragraaf geschetste beeld met behulp van de cases te 

controleren. 

De cases hadden gemeen, dat ondanks de discussies over het aantal bedden en 

verrichtingen, de totale vloeroppervlakte van het ziekenhuis en het aantal 

kenmerkende ruimten per soort tijdens het bouwproces constant bleven. Oat 

houdt dus in, dat de bezuiniging van vloeroppervlakte in een afdeling niet ten 

koste ging van het aantal ruimten waar de voor de betreffende afde!ing 

primaire handelingen p!aatsvinden. We! vond in verband met de goedkeuringen 
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wijziging in naamgeving van diverse ruimten plaats. 

In tegenstelling tot de grootte van het ziekenhuis was de opzet van het 

ziekenhuis bij de beide cases in het programme van eisen en in het ontwerp 

verschillend. Di t werd mede veroorzaakt door de naast het programme van 

eisen geformuleerde wensen. 

Het programme van eisen is dus wat betreft de grootte van het ziekenhuis 

zowel een goedkeuringsdocument als een werkdocument als een overeenkomst 

met de architect. Echter voor de overige aspecten vormt het programme van 

eisen slechts een eerste aanzet tot het structureren van de gedachten van de 

betrokkenen. 

4.5 Relatie met het ontwerp 

Bij de goedkeuring van de door het ziekenhuis ingediende stukken speelt de 

grootte van het ziekenhuis een belangrijke rol (zie 3.10 en 4.4). De besparing 

van investeringskosten (oppervlakte) en van exploitatiekosten (organisatie) die 

de goedkeuringen tot gevolg zouden hebben, vormt een reden voor de hand

having van de toestemmingsprocedure (zie 6.3). Met behulp van de twee cases 

(zie 2.4) is de validiteit van deze reden onderzocht. In deze paragraaf wordt een 

kart verslag gegeven van de resultaten van de evaluatie van de relatie tussen 

het programme van eisen en het ontwerp. 

De totale oppervlakte van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is in de 

diverse stadia redelijk constant gebleven: in het programme van eisen werd de 

totale bruto-vloeroppervlakte geraamd op 26.000 m2; in het gerealiseerde 

ontwerp bedraagt de vloeroppervlakte na een forse gedwongen bezuiniging 

27.073 m2• 

De besparing van vloeroppervlakte die ten behoeve van de uitbreiding van de 

polikliniek in de rest van het ziekenhuis noodzakelijk was, werd voornamelijk 

gevonden in de verkleining van de ruimte bij de entree en de versmalling van de 

hoofdgang door het terugplaatsen van de puien (zie figuur 22). 

De uitbreiding van de polikliniek werd veroorzaakt door de wijziging van de 

adhaerente bevolking per specialist tijdens het bouwvoorbereidingsproces van 

het streekziekenhuis. Hierdoor nam het aantal specialisten in het ziekenhuis toe 

van 22 in het programme van eisen tot 33 in het gerealiseerde ontwerp. 
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ontwerp gebouw 

figuur 22, een methode om vloeroppervlakte te "besparen" 

Aangezien men in het ziekenhuis gekozen had voor niet-uitwisselbare spreek- en 

werkkamers voor de specialisten en aangezien elke specialist die meer dan 

halve dagen in het ziekenhuis werkzaam is, volgens de Normenkommissie 

ziekenhuispoliklinieken recht heeft op een eigen werkkamer (Rapport Normen

kommissie ziekenhuispoliklinieken 1975), nam de polikliniek in grootte toe. 

Met uitzondering van het aantal polikliniekunits bleef het aantal verrichtingen 

en het aantal kenmerkende ruimten redelijk constant (zie figuur 23). 

verrichtingen basis- program ma ontwerp ruimten basis- program ma on twerp 
program ma van eisen programma van eisen 

specialisten 23 22 33 polikliniekunits 14 18 31 
consult en 85.000 85.000 97 .120 

bedden 350 351 350 standaard- 2 x 72 2(2xl6) 2(2xl6) 
verpleegafdeiing 

rontgen- 38.500 38.500 36.740 rontgenkamers 6 6 7 
verrichtingen 

klinische 4.500 3.750 5.032 klinische 4 5 5 
operaties operatiekamers 

verkoeverbedden 5 7 7 

partussen 700 900 720 arbeids-/verlos- 5 5 5 
kamers 

figuur 23, kerngegevens van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix 

Bij het St. Antonius Ziekenhuis was er tijdens het bouwproces veel discussie 

over de grootte van het ziekenhuis en met name over het aantal bedden en het 

aantal hartoperaties. Toch bleef het aantal kenmerkende ruimten gedurende het 
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ruimten program ma structuur- voorlopig gebouw 
van eisen ontwerp ontwerp 

spreekuurafdeling 
spreek-/werk-/onderzoekkamer 
specialist/maatschappelijk werker e.d. 60 61 57 47 
spreek/onderzoekkamer (co)assistent 37 13 15 18 
onderzoekkamer 24 49 55 52 
totaal spreek-/werk-/onderzoekkamers 121 123 127 117 

rontgenafdeling 
rontgenkamer 21 22 20 21 

functieafdeling 
functieonderzoekkamer 51 49 48 42 

nucleaire diagnostiek 
gammakamer 3 3 3 4 
B-laboratorium 1 - - 1 
C-laboratorium - - 1 1 

haemodialyse 
2-bedskamer 3 3 3 1 
1-bedskamer 2 2 2 1 
dialyseruimte - - - 1 

afnamelaboratorium 
afnamecablne 12 12 7 5 

fysiotherapie 
oefenzaal droog 3 3 3 3 
cabine droog 16 17 14 16 
oefenzaal nat 1 1 1 1 

operatieafdeling 
poliklinische operatiekamers 2 2 2 -
septische operatiekamers 1 2 1 -
gipsoperatiekamers - - - 1 
algemene operatiekamers 5 5 5 5 
cardiologische operatiekamers 4 3 4 6 
totaal operatiekamers 12 12 12 12 

daghospitaal/rustkamers 3x4-bedsk. 3x47bedsk. 3 kamers 1 zaal 
intensive care 
7-bedskamer - 1 - -
5-bedskamer - - - 5 
4-bedskamer 5 3 5 -
1-bedskamer 12 11 12 12 

totaal bedden 32 30 32 37 
logeerkamer 2 2 2 3 

hartbewaking 8-bedsk. 8-bedsk. 8-bedsk. 9 boxen 
standaardverpleegafdeling 
4-bedskamer 6 6 6 6 
2-bedskamer 4 4 4 4 
1-bedskamer 4 4 4 4 
totaal bedden 36 36 36 36 

kinderafdeling 
4-bedskamer 5 6 5 5 
1-bedskamer - 2 - -
boxen 12 12 12 12 
totaal bedden 32 38 32 32 

verlos- en oDstetrieafdeling 
4-bedskamer 1 2 1 4 
2-bedskamer 3 3 3 1 
1-bedskamer 2 2 2 2 
totaal bedden 12 16 12 20 
verloskamers 2 3 3 3 

piket-/logeerkamers 24 24 24 24 
leslokaal opleiding 7 7 7 7 

figuur 24, aantal kenmerkende ruimten van het St. Antonius Ziekenhuis 
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proces constant (zie figuur 24). Er vonden we! verschuivingen binnen de 

afdelingen en dus in naamgeving van de ruimten plaats. Duidelijke voorbeelden 

hiervan vormen de spreekuurafdeling en de operatieafdeling. 

In de spreekuurafdeling werd de vermindering van het aantal kamers voor 

specialisten en co-assistenten "opgevangen" door de toename in onderzoek

kamers. In de operatieafdeling veranderde het aantal operatiekamers we! per 

soort (poliklinisch, septisch, gips, algemeen en cardio), doch niet in totaal 

aantal. Bij slechts twee afdelingen heeft vergroting van de produktie geleid tot 

toename van het aantal kenmerkende ruimten: de afdeling nucleaire diagnostiek 

is tijdens het bouwproces in verband met de medische ontwikkelingen vergroot. 

De verlos- en obstetrie-afdeling is vergroot in verband met het grate aantal 

geboorten in Nieuwegein (jonge bevolking). Het aantal onderzoekruimten in de 

functieafdeling is tijdens het bouwvoorbereidingsproces kleiner geworden door 

de centralisatie van de vijf functieafdelingen (cardiologisch onderzoek, onder

zoek voor interne geneeskunde, longonderzoek, longbehandeling en onderzoek 

voor klinische neurofysiologie) in Mn functieafdeling. 
2 De toename van het aantal m vloeroppervlakte tijdens de planontwikkeling 

werd opgevangen door gebruik te maken van de stadsverwarming in Nieuwegein: 

men kon hierdoor 2400 m2 "besparen" aan oppervlakte ten behoeve van 

energievoorziening en techniekruimten. De vloeroppervlakte van het totale 

gebouw is hierdoor in de verschillende stadia redelijk constant gebleven (zie 

figuur 25). 

program ma structuur- voorlopig gereali-
vloeroppervlakte van eisen ontwerp ontwerp see rd 

600 bedden 600 bedden 575 bedden 564 bedden 

totaal 50.070 51. 613 48.250 52.691 
per bed 83,45 86,02 83,91 93,00 

figuur 25, vloeroppervlakte van het St. Antonius Ziekenhuis 

Bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk komt de structuur van 

het gebouw welke in het programma van eisen als uitgangspunt gekozen is, niet 

overeen met de opzet van het ontwerp. 

Het programma van eisen gaat impliciet uit van een Breitfuss-ziekenhuis met 

een beddenhuis, een polikliniek, een behandelhuis en een dienstensector. In het 

programma van eisen wordt bijvoorbeeld gesproken over een algemene hoofd

ingang voor het personeel en voor de klinische patienten en hun bezoekers 

(Berenschot 1977). Deze hoofdingang zou via de centrale wachthal en via een 
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1111111111111 ~:~=~~~~~;n ~diensten 

a. functionele verdeling annex verdeling openbaar-prive 

Iegenda: 

~~~psychiatrie 
!%%@ interne heelkunde ~ kindergeneeskunde 

11 1111111111 ij chirurgie .__ _ __,I overig 

b. verdeling near specialismen 

figuur 26, hoofdstructuur van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix 
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blok liften en trappen toegang geven tot de verpleegafdelingen, tot de directie

en administratieafdelingen en tot enige algemene ruimten. Tussen de polikliniek 

en de rest van het ziekenhuis zou volgens het programma van eisen een 

scheiding zijn: de polikliniek zou over een eigen ingang beschikken en zou een 

eigen operatieafdeling hebben. 

Het ontwerp kent een functionele onderverdeling in verpleging, onderzoek en 

behandeling en diensten (zie figuur 26). De polikliniek is geintegreerd in het 

onderzoek- en behandelgedeelte. 

Het ontwerp heeft door de hoofdgang een lineair karakter. De verpleging is aan 

de tuinzijde van de hoofdingang gesitueerd (zie figuur 26). Het gedeelte voor 

onderzoek en behandeling ligt aan de straatzijde van het gebouw (zie figuur 26). 

Ook de diensten, die gecentraliseerd zijn bij de hoofdingang van het ziekenhuis, 

liggen aan de straatzijde van het gebouw (zie figuur 26). Hierdoor is er een 

verdeling gecreeerd in prive (verpleging), semi-prive (onderzoek en behandeling) 

en openbaar (diensten). 

Tevens kent het ontwerp een onderverdeling in specialismen; te weten in: 

psychiatrie, interne heelkunde, chirurgie en kindergeneeskunde (zie figuur 26). 

Het verschil in opzet tussen het programma van eisen en het ontwerp heeft drie 

oorzaken, namelijk: 

het tijdsverschil; 

Het Breitfuss-model, dat aan het einde van de jaren zestig populair was, was 

bij de aanvang van het ontwerpen in 1978 achterhaa)d. 

de verandering van bouwcoiirdinator; 

De bouwcoiirdinator werd na het gereedkomen van het programma van eisen 

en voor de aanvang van het ontwerpen vervangen. 

de zelfstandige positie van de programmeur en de architect. 

De programmeur deed voorstellen voor het programma van eisen, die door 

de medewerkers van het ziekenhuis slecht geamendeerd konden worden (zie 

4.7). 

De ontwerper van het ziekenhuis had geen contact met de medewerkers van 

het ziekenhuis. Zij wisten zelfs niet wie de eigenlijke ontwerper op het 

architectenbureau was. 

Bij het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein was het zeer opvallend dat er 

naast het programma van eisen de volgende eisen voor de architect geformu

leerd zijn: 
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1. eisen t.a.v. de uitbreidbaarheid: 

- in de toekomst moeten vooral de medische afdelingen onafhankelijk van 

elkaar uit te breiden zijn; 

deze flexibiliteit moet al in de planfase aanwezig zijn i.v.m. de onduide

lijkheid over de toekomstige capaciteit; 

- toekomstige aanpassingen mogen geen· (grate) invloed hebben op de 

basisstructuur; 

- alle onderzoek- en behandelafdelingen dienen gesitueerd te warden op een 

niveau, bij voorkeur op de begane grand; 

2. eisen t.a.v. de verpleegafdelingen: 

- de standaardverpleegafdelingen dienen te bestaan uit 36 bedden; 

- drie of vier verpleegeenheden vormen een organisatorische eenheid; 

3. eisen t.a.v. de bouwhoogte: 

om de redenen zoals genoemd in "Ziekenhuis menselijk en modern" Iiefst 

geen hoogbouw; om de loopafstanden tussen de verschillende afdelingen 

niet te groat te laten warden en omdat het terrein daarvoor niet groat 

genoeg is, geen uitgesproken laagbouw; 

4. eisen t.a.v. uiterlijk: 

- de gevel dient te warden uitgevoerd in baksteen. 

Hoewel deze eisen met uitzondering van de eisen ten aanzien van de verpleeg

afdelingen niet in het programme van eisen opgenomen zijn, is aan deze eisen 

tijdens het ontwerpproces strikt de hand gehouden. Deze ontwerpeisen bevesti

gen de veronderstelling dat het programme van eisen slechts dient als goed

keuringsdocument voor de overheidsinstanties. 

In het programme van eisen van het St. Antonius Ziekenhuis wordt de volgende 

beschrijving van het te ontwerpen ziekenhuis gegeven (pag. I 2.3, Twijnstra & 

Gudde 1975): 

"Het ziekenhuis zal geen monoliet warden, maar zal een schaal krijgen 

waarin de mens zichzelf nag herkent. Getracht zal warden een zo vloeiend 

mogelijke overgang van maatschappij naar ziekenhuis en vice-versa te 

bereiken." 

Van dit ideaalbeeld is in het ontwerp weinig overgebleven. Het gebouw is in 

verband met de maximale uitbreidingsmogelijkheden midden op het terrein 

gesitueerd. Tevens is het gebouw van zijn omgeving geisoleerd door een 

trambaan en een verkeersweg (noordzijde), een straat (westzijde), parkeerplaat

sen en een vijver (zuidzijde) en trambaan en een vierbaansweg (oostzijde). 
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Volgens het programma van eisen is de opzet van het ziekenhuis gebaseerd op 

een Breitfuss-ziekenhuis. In het programma van eisen wordt uitgegaan van een 

beddenhuis, een onderzoek- en behandelcentrum, ondersteunende diagnostiek en 

therapie (laboratoria, apotheek, bloedbank), beheer en algemene diensten en 

overige diensten (keuken, centrale sterilisatie, technische dienst en mortua

rium). Het beddenhuis bevat vier verdiepingen met elk vier eenheden van 36 

bedden. Deze opzet is in het ontwerp gehandhaafd. Slechts de "verpleegtoren" is 

vervangen door twee aan elkaar verbonden "verpleegtorens". 

In het programma van eisen wordt onderscheid gemaakt tussen poliklinisch, 

klinisch en dienstverkeer. In het ontwerp wordt dit verschil met behulp van de 

verschillende verdiepingen verwezenlijkt. In de onderzoek- en behandelafdelin

gen zijn de primaire gangen voor de poliklinische patienten aangebracht en zijn 

de secundaire gangen bestemd voor de klinische patienten en het dienstverkeer. 

Het programma van eisen van het St. Antonius Ziekenhuis geeft geen interne 

relatieschema's voor een afdeling. Dok opstelschetsen ontbreken. 

De grate overeenkomst tussen het programma van eisen en het ontwerp van het 

St. Antonius Ziekenhuis wordt veroorzaakt door: 

de naar verhouding korte, continue procesgang; 

Het bouwproces wordt nauwelijks onderbroken voor de goedkeuringsproce

dure (zie 3.10). 

de sterke bouwleiding van het ziekenhuis; 

Doordat het bouwproces in eerste instantie niet tot de realisering van een 

gebouw leidde, had de bouwleiding vanuit het ziekenhuis veel volmacht 

gekregen en hield zij zowel de programmeur als de architect kart (zie 3.10). 

een nauwkeurige weergave van de toekomstige organisatie. 

Het geschetste beeld van de toekomstige organisatie is inderdaad verwezen

lijkt. 

Het ontwerp lijkt ontstaan te zijn door "logisch" redeneren vanuit de organisatie 

(zie 5.7). De basis daartoe werd in het programma van eisen gelegd. De 

"logische" opzet van het ziekenhuis werd mede veroorzaakt door de sterke 

begeleiding vanuit de ziekenhuisleiding. Echter de "leuke dingen" die een 

gebouw spec ifiek en dus herkenbaar, identificeerbaar en leefbaar maken, 

ontbreken in deze redenering. Zij zijn oak niet in een later stadium aan het 

ontwerp toegevoegd. 

97 



public lobby 

admissions/discharge 2 

accounting 3 

data processing 4 

medical records 5 

physicians lounge 6 

management suite 7 

social service 8 

volunteers suite 9 

personnel suite 10 

emergency 11 

special services 12 

radiology/nuclear med. 13 

surgery /delivery 14 

icu/ccu 15 

laboratory 16 

autopsy 17 

physical therapy 18 

receiving/bulk stores 19 

processed stores 20 

decontamination 21 

prep. & sterilization 22 

inhalation therapy 23 

pharmacy 24 

print shop/mail room 25 
legend: 

housekeeping 26 
essential • maintenance shops 27 
important~ 

food service 28 
desirable 0 

figuur 27, een voorbeeld van een relatiediegram (peg. 150, Hardy & Lammers 
1977) 
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4.6 Vervaardigingstechnieken 

Door middel van interviews (zie 2.4) is getracht na te gaan hoe een programma 

van eisen tot stand komt. 

Het programma van eisen van een ziekenhuis in Nederland wordt door een 

adviesbureau, een architectenbureau of het ziekenhuis zelf vervaardigd. Daarbij 

wordt gebruik gemaakt van de volgende opsteltechnieken: 

organisatie- en procesanalyses; 

studies van soortgelijke projecten; 

ontwerpvoorstudies; 

budgetonderzoeken; 

inspraak door gebruikers. 

De organisatie- en procesanalyses leiden onder andere tot proces- en relatie

schema's (zie figuur 27, 28 en 29). Uit de interviews (zie 2.4) bleek, dat de 

opstellei's van de programma's van eisen processchema's als overbodig be

schouwen, omdat de meeste architecten die de opdracht krijgen een ziekenhuis 

te ontwerpen, ervaring hebben met ziekenhuizen. Processchema's ontbreken dan 

ook meestal in programma's van eisen. De relatieschema's warden we! in 

programma's van eisen vermeld. De toekomstige gebruikers van een gebouw 

hebben echter vaak veel moeite om aan te geven welke relatie prevaleert. De 

ontwerpers hebben vaak moeite om een relatieschema goed te interpreteren. In 

verband hiermee warden relatieschema's (relatiediagrammen en ballonnen

schema's) door architecten beschouwd als een hulpinstrument om de maker van 

het schema feeling te laten krijgen met het gebouw. Behalve bij het computer

gesteund ontwerpen warden deze schema's echter als minder geslaagd be

schouwd voor het overdragen van informatie. 

Aangezien men bij het opstellen van programma's van eisen en bij het 

ontwerpen van ziekenhuizen slechts gebruik maakt van een kleine groep mensen 

met ervaring op dit gebied, warden studies van andere ziekenhuisgebouwen en 

ontwerpvoorstudies door de betrokkenen niet direct als noodzakelijk ervaren. 

Men meent voldoende ervaring te hebben. 

Doordat de kring van betrokkenen zo klein is, vindt de uitwisseling van gegevens 

plaats met behulp van informele contacten en excursies naar nieuwe gebouwen. 

Het verkrijgen van nieuwe ideeen is echter zeer moeilijk. Een paging hiertoe 

werd in 1975 gedaan door het N.Z.I. door het uitschrijven van een ontwerpprijs

vraag voor een ziekenhuis (N.Z.I. 1975-2; zie 1.3). 
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figuur 28, een voorbeeld van een processchema (pag. 37, College voor zieken-
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conference/ 
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figuur 29, een voorbeeld van een ballonnenschema (pag. 287, Porter 1982) 

Budgetonderzoeken vinden in Nederland nog te weinig plaats. Deze onderzoeken 

werden overbodig geacht, omdat plannen door de minister en zijn adviseurs 
2 slechts op het aantal m vloeroppervlakte beoordeeld werden en omdat de 

vloeroppervlakte direct aan een bouwsom gekoppeld was (zie figuur 12). 

Doordat de minister in de toekomst bij de beoordeling niet alleen meer de 

investeringskosten, maar ook de exploitatiekosten wil betrekken en doordat de 

ziekenhuizen door de budgettering gedwongen warden te bezuinigen, zal de 

belangstelling voor deze studies ongetwijfeld toenemen. 
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lnspraak van gebruikers van het toekomstige ziekenhuis neemt bij het vervaar

digen van een programma van eisen of van een ontwerp een be!angrijke plaats 

in. Gezien het belang dat de ziekenhuizen aan inspraak hechten en gezien de 

tijd en geld die hiermee gemoeid zijn, wordt de volgende paragraaf aan dit 

onderwerp gewijd. 

4. 7 Inspraak 

De inv!oed van de gebruikers, inclusief de directies varieert van project tot 

project (Vietsch 1985). Vaak is de invloed van de gebruikers zo miniem, dat men 

kan spreken van een standaardprogramma van eisen van een adviesbureau of van 

een arc hi tectenbureau met daarop aanvullingen in verband met de locatie en de 

functies. 

Oak de wijze van inspraak verschilt van project tot project. Enige gebruikelijke 

inspraakmethoden z ijn: 

het houden van brainstormvergaderingen; 

het houden van interviews met gebruikers; 

het voorleggen van voorstellen aan gebruikers; 

het voorleggen van alternatieven aan gebruikers; 

het laten opstellen van delen van het programma van eisen door gebruikers. 

Meestal warden de gebruikers verenigd in een of meer werkgroepen. Een 

werkgroep kan gevormd warden per afdeling, per soort gebruiker (bijvoorbeeld 

verpleegkundigen), per aspect (bijvoorbeeld transport), of voor het gehele 

ziekenhuis. 

Het aantal werkgroepen kan evenals de grootte en de samenstelling van een 

werkgroep tijdens het proces veranderen. Een indicatie van de werkwijze en de 

invloed van de groepen wordt gegeven door de namen van de groepen, zoals 

overleggroep, responsiecommissie, bespreekgroep en consultanten. 

Uit de interviews (zie 2.4) blijkt, dat van het ziekenhuis, de directie en de 

medische staf (specialisten) samen met het hoofd technische dienst de meeste 

invloed uitoefenen op het programma van eisen. De hoofden van de afdelingen 

en/of de vertegenwoordigers van het personeel komen op een goede tweede 

plaats. Bij het opstellen van een programma van eisen wordt vaak overlegd met 

een bedrijfskundige en een verpleegkundige van het ziekenhuis. Verder werden 

tijdens de interviews de psycho!oog, het hoofd civiele dienst, de administratie, 
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de transportdienst, de schoonmaakdienst en de ondernemingsraad genoemd als 

betrokkenen bij het opstellen van programma's van eisen. 

Opyallend is, dat een grate gebruikersgroep: de patienten, geen directe invloed 

uitoefent op het programma. Bij expliciete navraag tijdens de interviews op dit 

punt b!eek, dat men vond dat het personeel - met name de verpleegkundigen -

zich voldoende in de positie van de patient kan verplaatsen. Men was echter we! 

bereid tot eventueel overleg met bijvoorbeeld de vereniging van dialyse

patienten of met de vereniging "Kind en ziekenhuis" over de betreffende 

afdelingen. In de meeste gevallen zullen de patientenverenigingen echter net 

zoals een vereniging van klinische en poliklinische patienten en ex-patienten 

van een ziekenhuis pas na Jang aandringen inzage van de bouwplannen krijgen 

"om van het gezeur af te zijn". 

De weerstand bij de voor dit onderzoek geinterviewde personen tegen inspraak 

van gebruikers was groat. 

Men wees erop dat gebruikers gemiddeld korter in een ziekenhuis werken dan de 

tijd die met een bouwproces gemoeid is. De kans is daardoor klein dat de 

ziekenhuismedewerker die tijdens het programma van eisen inspraak uitoefent, 

werkelijk een lange periode in het nieuwe ziekenhuisgebouw zal werken. 

Aanpassing aan te specifieke eisen van de medewerkers is dus niet wenselijk. 

Het verschil is kennisniveau tussen de opstellers van het programma van eisen 

en de werkgroepen werd als zeer hinderlijk ervaren. De toekomstige gebruikers 

hebben moeite met het geven van de juiste informatie. Zij denken te vaak in 

oplossingen en zien het programma van eisen als een toezegging. Oak weten ze 

vaak niet wat er mogelijk is, waardoor ze vasthouden aan de hun bekende 

organisatiepatronen en lay-outs van het oude ziekenhuis. De opstellers van de 

programma's van eisen hebben echter door hun grotere kennis veel macht en 

warden verleid tot autoritair optreden. 

De meeste geinterviewden zagen een tweedeling van het programma van eisen 

als ideaal. De eerste fase van het programma van eisen, de basisfilosofie, zou 

volgens hen op directieniveau bepaald moeten warden. Op de tweede fase 

zouden de afdelingen via werkgroepen, dus via vertegenwoordiging, invloed 

moeten uitoefenen. 

Ter illustratie van de inspraakmethoden warden twee praktijkgevallen beschre

ven (zie 2.4). 

Voor het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk vervaardigde de 
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betrokkene van het organisatieadviesbureau een conceptprogramma van eisen 

op basis van zijn ervaring met andere ziekenhuizen. Dit concept lichtte hij per 

afdeling toe in een reeks inspraakvergaderingen. Op de vergaderingen was de 

bouwcoiirdinator van het streekziekenhuis aanwezig. Oak de directieleden van 

de vier ziekenhuizen die in het streekziekenhuis zouden opgaan, waren voor 

zover zij belangstelling hadden, aanwezig op de vergaderingen. Daarnaast 

werden voor een vergadering de betreffende specialisten, de hoofdzuster van de 

te behandelen afdeling en de bij de afdeling betrokken hoofden van dienst 

uitgenodigd. De betrokkenen hadden het concept voor de afdeling toegestuurd 

gekregen. In een tweede ronde inspraakvergaderingen kon men op het concept 

reageren of met andere voorste!len komen. lndien wijziging met het oog op de 

directie en de goedkeurende overheidsinstanties aanvaardbaar was, werd het 

concept veranderd. 

Bij het St. Antonius Ziekenhuis werd het programma van eisen opgesteld 

door het hoofd organisatie van het ziekenhuis in samenwerking met een 

medewerker van een organisatieadviesbureau. De vloeroppervlakte van het 

ziekenhuis werd uitgaande van de adhaerente bevolking berekend via het aantal 

verrichtingen, de normtijden per verrichting en het aantal arbeidsplaatsen. Dit 

concept programma van eisen werd per afdeling doorgesproken met een staflid 

en met het afdelingshoofd. 
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5. FUNCTIOl\EEL ONTWERPEN 

5.1 Inleiding 

In de diagnose, dat wil zeggen in de hoofdstukken 3 en 4, vond een analyse 

plaats vari de huidige situatie met betrekking tot het bouwproces van algemene 

ziekenhuizen, de voorgeschreven procedure en programma's van eisen. 

In hoofdstuk 6 warden een aantal voorstel!en ontwikkeld om de in de diagnose 

geconstateerde problemen op te lossen. Deze voorstel!en zijn voor een dee! 

gebaseerd op integratie van het programmeren en het ontwerpen. De wijze 

waarop het programmeren en het ontwerpen geintegreerd is, is ontleend aan de 

in dit hoofdstuk ontwikkelde afstemming tussen het ontwerpen van een gebouw 

en de eisen die voortkomen uit het toekomstig gebruik van een gebouw (zie 2.1). 

Het programmeren en het ontwerpen van een gebouw en zeker van een 

ziekenhuis, is zeer complex (zie 2.1). Door een prob!eem in deelproblemen op te 

splitsen wordt het vereenvoudigd. De Jong splitst de bouwopgave op in (pag. 24-

25, de Jong 1984): 

fysieke aspecten; 

functionele aspecten; 

sociale aspecten; 

cu!ture!e aspecten. 

Fysieke controle is noodzake!ijk in verband met de bescherming tegen k!imaat, 

ongedierte en vijanden. 

Binnen het functionele kader warden de relaties tot stand gebracht tussen de 

menselijke activiteiten en de gebouwde omgeving. 

Aangezien een groot dee! van de menselijke behoeften sociaal bepaald is, 

behoren bouwwerken tot ons sociale milieu. 

Tenslotte kunnen de religieuze, filosofische of kosmische concepten oak in 

belangrijke mate bijdragen aan de architectuur. Daardoor kan de architectuur 

het cu!turele aspect van de menselijke samenleving symboliseren. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het functionele aspect van het bouwvoor

bereidingsproces. Oat wil zeggen, dat er ingegaan zal warden op de afstemming 

tussen het ontwerp van een gebouw en de eisen die voortkomen uit het 

toekomstige gebruik van het gebouw. 
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Binnen het functionele kader wordt een niveau-indeling aangebracht voor het 

ontwerpproces. Deze niveaus zijn gekoppeld aan de te nemen beslissingen. 

Vervolgens wordt ingegaan op het territoriumprincipe. Met behulp van dit 

principe wordt het gebouw gerelateerd aan de organisatie. Daarmee wordt 

tevens een verband aangebracht tussen de ontwerpniveaus en de niveaus van de 

organ isatie. 

Analoog aan de in de organisatiekunde gebruikelijke opdeling in- primaire, 

secundaire, ondersteunende en coordinerende processen warden verschi!lende 

soorten ruimten onderscheiden. Door deze classificatie wordt het mogelijk de 

verschillende verdelings- en clusteringsprincipes voor de organisatiestructuur en 

voor de lay-out van een z iekenhuis weer te geven. 

Met behulp van de niveau-indeling, het territoriumprincipe, de class ificatie van 

ruimten naar belangrijkheid en de verdelings- en clusteringsprincipes, ontstaat 

er een beslissingsboom voor het functionele ontwerpproces. Dit wordt aan het 

einde van dit hoofdstuk geillustreerd met behulp van de twee case studies (zie 

2.4). 

5.2 Niveaus in het ontwerpproces 

Voor het hanteerbaar maken van een probleem is er volgens de systeemleer 

naast de in de vorige paragraaf genoe mde verdeling in aspec ten, oak een 

verdeling in niveaus mogelijk (Klfr & Valach 1967; de Leeuw 1973). 

Bij de verdeling naar aspecten wordt het aantal te beschouwen relaties beperkt. 

De Leeuw spreekt bij de opdeling naar aspecten over partiele of aspectsystemen 

(de Leeuw 1973). 

Bij de verdeling naar niveaus wordt er een geleding in het prob leem aange

bracht. Een niveau behelst een bepaa lde problema tiek die een zekere onaf

hankelijkheid heeft ten opzichte van de problematiek van andere niveaus. Op 

elk niveau zijn er in een systeem subsystemen te onderscheiden die slechts een 

dee! van de elementen van het systeem bevat ten, maar die we! alle relaties 

bevatten voor zover zij te maken hebben met de in beschouwing genomen 

elementen (de Leeuw 1973; zie figuur 30). 

Architecten hebben de naam "uit onpraktisch idealisme hele steden en fabri

cageprocessen te willen veranderen indien aan hen gevraagd wordt een eenvou

dig object te ontwerpen" (pag. 17, Alexander 1979). Vo lg ens deze beschuldiging 
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a system 

figuur 30, een systeem (Cappella & Strater 1976) 

a system is a set of 
interconnected parts 

but each part may be 
seen as a system 
itself ...... . 

.•.•... and the whole 
system may be regarded 
as but one part of a 
larger system ..•...• 

zouden architecten zich dus niet alleen bemoeien met andere dan bouwkundige 

aspecten van een probleem, maar zouden zij zich oak niet met het juiste niveau 

van de opdracht bezig houden. 

In de realiteit zal de architect gedwongen zijn zich aan het aspect en aan het 

niveau te houden waarvoor hij opdracht heeft gekregen. Hij zal zijn gebouw 

moeten ontwerpen binnen de kaders die de stedebouwkundige voor de bewuste 

locatie gesteld heeft. De stedebouwkundige zal op zijn beurt weer moeten 

voldoen aan de planologische eisen die voor dat gebied gelden. 

De architect is door zijn "gereedschap" (voornamelijk pen en papier) gewend 

met bepaalde niveaus te werken. Deze niveaus zijn gerelateerd aan de beslis

singen die genomen moeten warden. In Nederland zijn de schalen l : 1000 (wijk), 

l : 500 (buurt), l : 200 (straat), l : 100 (woning), l : 50 (kamers), l : 20 

(interieur) en l : 10, l : 5, l : l (detaillering afbouw) zeer gebruikelijk. 

Bij het ontwerpen van een ziekenhuis maken de ontwerpers gebruik van de 

bovengenoemde tekenschalen. Echter de gebruikelijke niveau-indeling zal gewij

zigd warden. Binnen het ziekenhuisgebouw zullen in verband met de complexi

teit van het ziekenhuis meer niveaus te onderscheiden zijn. De volgende 

indeling zou bijvoorbeeld gehanteerd kunnen warden (Vietsch & Mercx 1986): 

gebouw, gebouwdeel, hoofdafdeling, afdeling, groep ruimten, ruimte met neven

ruimte, kamer, plek. Tevens is een ziekenhuis van belang voor de wijk, de stad 

en de regio waarin het gebouwd wordt en kan het superregionale een Jandelijke 

betekenis hebben. Oak deze niveaus zullen dan bij het ontwerp bekeken moeten 
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warden. 

De beslissingen voor het ontwerp op een bepaald niveau mogen niet in strijd zijn 

met de besluiten op een ander niveau. In verband hiermee wordt het ontwerp

proces als een cyclisch proces omschreven. 

5.3 Territoria 

Hertzberger onderkent in de gebouwde omgeving een territoriale spanningsreeks 

welke varieert tussen openbaar en prive (Hertzberger 1982). 

Onder een openbaar gebied wordt verstaan een gebied dat te alien tijde voor 

iedereen toegankelijk is en waarbij de verantwoordelijkheid en verzorging 

berusten bij het collectief. 

Een prive gebied is een gebied waarvan de mate van toegankelijkheid wordt 

bepaald door een beperkte groep of door een persoon, bij wie de verantwoorde

lijkheid en verzorging berust. 

De mate van openbaarheid van een gebied hangt dus af van de toegankelijkheid 

van het gebied, de verantwoordelijkheid en de eigendoms- en beheerverhouding. 

Naarmate de gebruikers zich meer direct verantwoordelijk voelen voor "hun" 

ruimte, zullen zij daarop meer invloed gaan uitoefenen en zullen zij zich er 

sterker bij betrokken voelen. De gebruikers zullen bewoners van een gebied 

warden (Hertzberger 1982). 

De (informele) verantwoordelijkheid voor een gebied kan de ontwerper stimu

leren door met behulp van vormen, licht, kleuren en materialen een ordening te 

introduceren in gebieden met verschillende sferen. Door zo'n ordening zal het 

gebouw een duidelijke structuur verkrijgen. Hierdoor zal onder andere het risico 

op verdwalen, iets dat in ziekenhuizen als ee n probleem ervaren wordt 

(Spillebeen & Venemans 1981), verminderen. 

Deze orientatiemethode, die weinig financiele consequenties heeft, wordt in de 

Nata 2000 onderschreven (pag. 278, Nata 2000 1986): 
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"Het bieden van goede orientatiemogelijkheden binnen een gra te instelling 

door middel van herkenbaarhe id van bijvoorbeeld de e igen afde ling en he t 

scheppen van mogelijkheden voor het vormen van een "eigen plek", die a ls 

territoriumfunctie kan dienen voor een patient, zijn oplossingen waarvoor 

niet veel geld nodig hoeft te zijn." 



Aangezien men slechts affectieve banden kan hebben met dingen waarin men 

zichzelf kan interpreteren, dient het ontwerp niet te uitgesproken naar een 

ondubbelzinnig doe! te verwijzen (Hertzberger 1984). Dit roept namelijk bij de 

gebruiker van de ruimte een gevoel van incompetentie op, die de passiviteit 

versterkt (Carstens 1986). 

Echter een te grate neutraliteit, waarin alles mogelijk is, zal verlammend 

werken op de creativiteit van de "bewoners" (Hertzberger 1984). Zij zullen in 

dat geval hun "territorium" niet of nauwelijks inrichten. Tevens zullen zij zich 

niet verantwoordelijk voelen voor het gebied. 

De te grate neutraliteit is ook een probleem van flexibele en multifunctionele 

ruimten (Hertzberger 1984). Door het zeer tijdelijke karakter van het gebruik 

van zo'n ruimte, zal de ruimte niet tot het territorium van een beperkte groep 

of van een persoon gaan behoren. 

Indien een flexibele of een multifunctionele ruimte we! door een groep 

"geannexeerd" wordt, zal de groep de ruimte voor zijn gebruik gaan inrichten. 

Door overheersing van een soort gebruik van de ruimte verliest de ruimte zijn 

flexibele of multifunctionele karakter. De overige gebruikers zullen slechts 

geduld warden. Er zullen beheerproblemen ontstaan. 

De "bewoners" van een gebied zullen met elkaar informele contacten hebben. 

Bekende voorbeelden van informele contacten zijn onder andere koffie drinken 

en bij elkaars afwezigheid plantjes water geven en telefoon opnemen. Doordat 

men zich bij elkaar betrokken voelt, ontstaat er ook sociale controle. Lammers 

noemt deze verschijnselen de informele organisatie (Lammers 1983). 

De formele organisatie, ofwel de organisatiestructuur wordt door Mintzberg 

omschreven als het geheel van gedocumenteerde officiele relaties tussen de 

I eden van een organisatie (pag. 9, Mintzberg 1979). 

De formele organisatie van een ziekenhuis wordt meestal gevormd door de 

volgende piramide (Vietsch & Mercx 1986). Personeelsleden die eventueel in 

teams of groepen zijn ondergebracht, vormen afdelingen. Afdelingen warden 

gegroepeerd in diensten en/of blokken. Een aantal diensten/blokken valt onder 

de verantwoordelijkheid van een directie!id. De directie rapporteert aan het 

bestuur van het ziekenhuis. 

Een organisatie functioneert optimaal, indien de formele organisatie zoveel 

mogelijk samenvalt met de informele organisatie (Lammers 1983). 

Een manier om dit te bereiken is door bij het ontwerpen van een gebouw voor de 
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formele organisatorische eenheden op de verschillende niveaus gebieden te 

ontwerpen die de organisatorische eenheden als territoria kunnen annexeren. 

Door de aanwezigheid van zulke gebieden zullen de informele contacten tussen 

de personen van een organisatorische eenheid gestimuleerd warden en zal de 

betrokkenheid tussen de !eden van de eenheid toenemen. Dit zal ondersteunend 

werken voor de formele organisatie. 

lndien het niet mogelijk is om aan een organisatorische eenheid op een bepaald 

niveau een territorium toe te kennen, dient men te overwegen de formele 

organisatie aan te passen. Immers, de mens vormt niet alleen zijn omgeving 

naar zijn behoeften, maar de gekozen vorm beinvloedt omgekeerd oak de 

activiteiten die tot die behoefte geleid hebben (pag. 25, de Jong 1984). 

Een architect kan in een gebouw op verschillende niveaus ruimtelijke eenheden 

aanbrengen door de introductie van sferen en gevoelsmatige drempels. De 

organisatorische groep waarvoor de ruimtelijke eenheid bestemd is, zal het 

gebied echter als haar territorium moeten accepteren. 

Door de groep bij het ontwerpproces te betrekken, zal de kans op acceptatie 

vergroot warden. Tevens kan de ontwerper dan inspelen op de eisen van de 

groep. Deze werkwijze mag niet leiden tot een zeer specifiek gebouw dat niet 

te veranderen valt. Oak mogen de wensen en eisen die uit de inspraak naar 

voren komen, niet (te) persoonsgebonden zijn. Immers, oak de opvolgers van 

degenen die inspraak krijgen, moeten in het gebouw kunnen functioneren. Dit 

laatste mag geen argument zijn om van alle inspraak af te zien. lnspraak dient 

niet alleen voor de behartiging van belangen van een groepering, maar zij vormt 

tevens een middel om specifieke informatie te verkrijgen. Bovendien zullen 

veranderingen in het personeel normaliter geleidelijk geschieden, waardoor de 

informele organisatie zich kan aanpassen. Echter na rea!isatie van de bouw, die 

vaak gepaard gaat met reorganisatie (zie 4.2), zal de informele organisatie zich 

abrupt m.oeten wijzigen. lndien dat niet gebeurt, zal de informele organisatie in 

de nieuwe situatie storend werken. 

Bij het binnen gaan van een bepaald territorium, zal een buitenstaander zich 

onzeker voeien. , Hij zal willen weten of hij "goed zit". Een goed ontwerp zal 

hem daartoe orienterings- en herkenningsmiddelen bieden. Deze middelen 

kunnen bewust herkenbaar zijn, zoals wegwijzers, pictogrammen, beelden, schil

derijen, receptie- en administratiebalies. Sams nemen zij echter een subtielere 

vorm aan. Lichtplekken en uitzichtspunten zijn hier voorbeelden van. Een 
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buitenstaander zal slechts zonder bevestiging verder durven gaan, indien de 

sinds het laatste orienteringspunt gevolgde route niet ingewikkeld is. Algemeen 

wordt door architecten aangenomen, dat een bezoeker in verband met de 

orientering tot niet meer dan drie mag tellen op zijn route (derde gang, derde 

deur, derde herkenningspunt). Of dat een te volgen route slechts rechte hoeken 

mag maken. Bewegwijzering zal zeker voor de mensen die voor het eerst in het 

ziekenhuis komen, nodig blijven. Echter door het creeren van herkenningspunten 

zal de bewegwijzering minder belangrijk warden voor de personen die al eerder 

in het ziekenhuis geweest zijn. 

Een "buitenstaander" in een ziekenhuis is meestal een patient. Doordat een 

patient ziek is en vaak zenuwachtig, zal hij zich in het algemeen minder goed 

kunnen orienteren (van Weert 1984). In verband hiermee zijn de middelen voor 

orientering en herkenning in een ziekenhuis zeer belangrijk. Het aanbrengen van 

deze middelen is niet alleen noodzakelijk uit "patient-vriendelijke" overwe

gingen, maar oak uit organisatorische motieven: verdwaalde patienten zullen 

door hun gezoek storen en zullen te laat komen op hun afspraken, 

5.4 Classificatie van ruimten 

Door ruimten te classificeren wordt het mogelijk aan te geven, welke ruimten 

op welk niveau gecentraliseerd moeten warden, zodat er een territorium 

gecreeerd kan warden voor een organisatorische eenheid op een bepaald niveau. 

De meest gebruikte classificatie van ruimten is de verdeling van de vloer

oppervlakte van een gebouw in bruto- en netto-vloeroppervlakte (N.N.I. 1979). 

De bruto-vloeroppervlakte bestaat uit de constructieoppervlakte en de netto

vloeroppervlakte. 

De constructieoppervlakte van een gebouw is de oppervlakte van de horizontale 

doorsnede van de verticale opgaande bouwdelen, zoals wanden, kolommen, 

borstwering en niet toegankelijke schachten (N.N.I. 1979). 

De netto-vloeroppervlakte wordt volgens het N.N.I. bij ziekenhuizen gevormd 

door de netto-vloeroppervlakte die dient voor de verkeersontsluiting of voor de 

verkeersontwikkeling van het gebouw (verkeersruimte) en door de netto

vloeroppervlakte die gericht is op de doelstelling en het gebruik van het gebouw 

(nuttige ruimte). 

Verkeersruimten ontsluiten en verbinden de nuttige ruimten. De grootte van de 

te onderscheiden verkeersruimten op een bepaald niveau is zeer afhankelijk van 
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het antwerp. Met behulp van toeslagen op de nuttige ruimten van lagere niveaus 

zullen de ontwerpers rekening houden met de verkeersruimten die niet op dat 

niveau maar wei op de lagere niveaus onderscheiden worden. Dit geldt ook voor 

de constructieoppervlakten. 

Per niveau zaJ er bepaald moeten worden welke verschillende soorten verkeer 

gescheiden moeten worden. Afhankelijk van de verkeerssoorten (goederen, 

personeel, klinische en poliklinische patienten, bezoekers, enz.) zijn de ver

keersruimten van dat niveau te classificeren. 

Op elk ruimtelijk niveau zijn er in de nuttige ruimte van een eenheid, 

subeenheden te onderscheiden die functioneel van primair belang zijn. Deze 

subeenheden vormen de primaire ruimten van de eenheid. In de primaire 

ruimten worden de primaire activiteiten van de eenheid verricht. Oat wil 

zeggen de activiteiten die direct noodzakelijk zijn voor het bereiken van de 

doelstelling van de eenheid. Vaak komen deze activiteiten al tot uiting in de 

naam van de eenheid. 

Bij de primaire subeenheden kunnen secundaire subeenheden horen. In de 

secundaire ruimten worden handelingen verricht die ter directe ondersteuning 

dienen van de activiteiten in de primaire ruimten. De secundaire subeenheden 

moeten vanuit de primaire subeenheden goed bereikbaar zijn en onnodig 

tijdverlies door lange loopwegen dient voorkomen te worden. Oat betekent dat 

de secundaire ruimten vaak naast of annex hun primaire ruimten gesitueerd 

zijn. In het spraakgebruik worden deze ruimten vanwege hun Jigging nevenruim

ten of annexen genoemd. 

Tenslotte is er nag een derde groep ruimten te onderscheiden binnen de nuttige 

ruimte van een eenheid. In de ruimten van deze groep spelen zich de activi

teiten af die nodig zijn om het geheel te Iaten functioneren en die ten dienste 

staan van de primaire en secundaire processen, het management en het 

personeel. Deze activiteiten worden de ondersteunende activiteiten genoemd. 

Analoog hieraan zullen deze ruimten in dit proefschrift ondersteunende ruimten 

genoemd worden. In het spraakgebruik worden zij oak aangeduid met de termen 

dienstruimten en voorzieningen. 

Naast de primaire, secundaire en ondersteunende processen worden er in de 

organisatiekunde coi:irdinerende processen onderscheiden. Deze processen ver

zorgen en bewaken de onderlinge afstemming van de andere processen ten einde 

de doelstelling van de organisatie binnen de gegeven mogelijkheden zo goed 

mogelijk te realiseren. De grootte van de coi:irdinerende processen op een 
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bepaald niveau is afhankelijk van de organisatie. De ontwerpers van organisaties 

zullen met behulp van toeslagen op de benodigde arbeidskrachten voor de 

overige processen rekening houden met de benodigde medewerkers voor de 

coordinerende processen, die niet op dat niveau maar wei op een lager niveau 

onderscheiden worden. De coordinerende processen hebben dus voor de organi

satie dezelfde functie als het verkeer voor het gebouw vervult. 

Door op elk niveau telkens de primaire ruimte te nemen, zal men op het laagste 

niveau uitkomen bij de kenmerkende ruimten. Oat wil zeggen, de ruimten die 

nodig zijn om een apparaat of meubel te plaatsen en te gebruiken voor de 

kenmerkende activiteiten: de activiteiten die de capaciteit van het ziekenhuis 

weergeven en die dus kenmerkend zijn voor het ziekenhuis (zie 4.5). 

De kenmerkende ruimten zijn zeer belangrijk voor de diverse goedkeuringen van 

de bouwplannen. Door het aantal kenmerkende ruimten te controleren, beheerst 

de overheid de aanbodzijde van de gezondheidszorg en daarmee de kosten van 

de gezondheidszorg. Dit is een van de redenen voor de handhaving van de 

overheidscontrole op het bouwproces (zie 6.1). Het aantal kenmerkende ruimten 

blijft dan ook tijdens het bouwproces redelijk constant (zie figuur 23 en 24). 

De totale grootte van de vloeroppervlakte van het ziekenhuis kan via de 

adhaerente bevolking en het aantal bedden van het ziekenhuis berekend worden 

(zie 3. 7). In verband met de directe koppeling van de investeringskosten a an de 

vloeroppervlakte (zie 3.7) wordt de grootte van de vloeroppervlakte bij de 

verschillende goedkeuringen gecontroleerd. Zij blijft tijdens het proces onge

veer gelijk (zie 4.5). 

Bij het ontwerpen van een ziekenhuis zal vanuit de top-down benadering, ofwel 

van grof naar fijn (zie 4.2), besloten moeten worden op welk niveau welke 

activiteiten organisatorisch en ruimtelijk gecentraliseerd moeten worden. Of 

bijvoorbeeld de garderobe voor het ziekenhuis gecentraliseerd moet worden, zal 

op het hoogste niveau beslist moeten worden. Indien men besluit, dat ze 

gedecentraliseerd wordt in de ruimtelijke subeenheden, zal de centralisatie 

vraag op het niveau van de subeenheid beantwoord moeten worden. 

De centralisatie van de activiteiten en de ruimten zal via een aantal cluste

ringsprincipes kunnen gebeuren. Op deze principes zal in de volgende paragraaf 

ingegaan worden. 
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5.5 Verdelings- en clusteringsprincipes 

Een ruimtelijke eenheid is op te splitsen in primaire, secundaire en ondersteu

nende subeenheden. 

Daarnaast echter kan een ruimtelijke eenheid verdeeld warden naar zijn 

gebruikers. Jn een ziekenhuis leidt dit tot patientgebonden ruimten, personeels

gebonden ruimten en tot ruimten die zowel voor de patient als het personeel 

bestemd zijn. 

De ruimten kunnen echter ook overeenkomstig het proces gegroepeerd zijn. Een 

proces kan opgespli tst warden in: 

volgtijdige eenheden; 

naast elkaar lopende deelprocessen op basis van de activiteit; 

naast elkaar lopende deelprocessen op basis van de patient. 

De activiteiten zijn op verschillende manieren onder te verdelen; bijvoorbeeld 

naar het benodigde personeel (opleiding), naar de benodigde soort apparatuur, 

naar het aantal gebruikers van de apparatuur en naar de tijdsduur van de 

activiteit. 

De patienten zijn onder te verdelen naar geslacht (man, vrouw), leeftijd 

(bijvoorbeeld: baby, kind, teenager, volwassene), medisch specialisme, ver

zekeringsklasse en lengte verblijf (klinisch, poliklinisch, dagverpleging, e tc.). 

Het scheiden van patienten op basis van hun geslacht of van hun verzekerings

klasse komt door de veranderende opvattingen hierover in Nederland steeds 

minder voor. In het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam warden 

bijvoorbeeld op een kamer zowel mannelijke als vrouwelijke patienten ver

pleegd. Ook wordt er daar bij de indel ing van de kamers geen rekening meer 

gehouden met de verzekeringsklassen van de patienten. Het wegvallen van deze 

scheidingen kan leiden tot een aanzienlijke besparing van ru imte in het 

ziekenhuis. 

Op elk niveau zal gekozen moeten warden voor een bepaalde clustering van de 

ruimten als functioneel uitgangspunt voor het ontwerp op dat niveau. Niet 

iedere willekeurige combinatie van de genoe mde principes zal op elk niveau een 

zinvolle verdeling van een ruimtelijke eenheid geven. 

Het kiezen van een bepaald functioneel uitgangspunt op een bepaald niveau 

behoort niet tot de taak van de architect. Deze keuze zou via het programma 

van eisen aan de architect aangereikt moeten warden. Jn het programma van 

eisen zal bijvoorbeeld aangegeven moeten staan voor welk verdelingsprincipe , 
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of combinatie daarvan, gekozen is voor de rontgenafdeling. 

Er zijn voor deze afdeling de volgende principes: 

de verdeling van ruimten op basis van belangrijkheid in: 

primaire ruimten (rtintgenonderzoekkamers); 

secundaire ruimten (bijvoorbeeld kleedruimten en schakelruimten); 

ondersteunende ruimten (o.a. wachtruimten, kleedruimten personeel, kof

fieruimte personeel); 

de verdeling van ruimten op basis van de gebruikers in: 

patientgebonden ruimten (wachtruimten, kleedruimten); 

personeelgebonden ruimten (koffieruimte, bekijk- en verslagruimten, 

werkruimten, etc.); 

ruimten die zowel patientgebonden als personeelsgebonden zijn (onder

zoekruimten); 

de volgtijdige verdeling (bijvoorbeeld wachtruimten, kleedruimten, onder

zoekruimten, ontwikkelruimten, bekijk- en verslagruimten); 

de verdeling naar activiteiten, bijvoorbeeld per: 

soort apparatuur: algemeen (doorlichting en opname, bucky-opname, pla

nigrafisch onderzoek) en bijzonder onderzoek (mammografie, mondheel

kunde/kaakchirurgie, algemene angiografie en cardio-angiografie, compu

tertomografie, echografie, thermografie, overig); 

lengte onderzoek; 

het aantal gebruikers van de apparatuur per dag; 

de gespecialiseerde verdeling naar patienten, onder andere per: 

ziektebeeld (specialismen); 

verblijfsduur (klinisch, poliklinisch, dagverpleging, spoedeisende hulp); 

leeftijd (kinderen en volwassenen). 

Een relevante combinatie van de genoemde verdelings- en clusteringsprincipes 

kan een patroon van relaties geven tussen de e!ementen op een bepaald niveau. 

Bij de ondersteunende ruimten leiden de combinaties van clusteringsmogelijk

heden tot vier categorieen. Er zijn ondersteunende ruimten ten behoeve van: 

de patienten (onder andere ingang, receptie, wachtruimte, rustruimte, 

restaura tieve voorz iening); 

het beheer (bijvoorbeeld medische en niet-medische administratie en archi

vering, ruimte hoofd, planningsruimte); 

het personeel (zoals ingang, garderobe (inclusief w.c.'s en douches), ver

gaderruimte, bespreek-/bekijkruimte, instructie-/lesruimte, bibliotheek, 
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a. enkele corridor 

b. dubbele corridor met schone en vuile gang 

c. dubbele corridor met pr~- en postoperatieve gang 

d. perifere corridor 

legenda: 

~ entreegebied operatie-"blokken" 

Dgang ~recovery 

figuur 31, functionele typen operatieafdelingen 
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recreatieruimte (personeels-/koffiekamer), pantry, restaurant, ruimte voor 

de nachtdienst); 

materiaal en materieel (algemene berging en bergingen voor apparatuur, 

linnen, afval, schoonmaak (werkkast), brancards, enz.). 

Een relevante combinatie van de genoemde principes kan zelfs een type 

vormen. Een type houdt een aantal uitspraken in over het aantal elementen en 

de relaties tussen de elementen (Bax 1975). Aan de hand van de operatieafdeling 

zal het typebegrip verduidelijkt warden. 

In verband met de sterke hygienische eisen is het aantal mogelijke relatie

patronen in een operatieafdeling beperkt tot vier types; te weten (College voor 

ziekenhuisvoorzieningen 1981; Delrue 1983): 

het operatiecomplex met een enkel-corridor systeem (zie figuur 31 a); 

het operatiecomplex met een dubbel-corridor systeem met een schone en 

een vuile gang (zie figuur 31 b); 

het operatiecomplex met een dubbel-corridor systeem met een pre- en een 

postoperatieve gang (zie figuur 31 c); 

het operatiecomplex met een perifeer corridor systeem (zie figuur 31 d). 

Op een lager niveau zijn binnen de groep primaire ruimten, in casu de operatie

"blokken" drie types te herkennen; namelijk (College voor ziekenhuisvoor

zieningen 1981; Delrue 1983): 

schakelbare operatie-"blokken" (zie figuur 32 a); 

operatie-"blokken" volgens het trossysteem (zie figuur 32 b); 

schakelbare operatie-"blokken" volgens het trossysteem (zie figuur 32 c). 

Op een hoger niveau valt de operatieafdeling te clusteren met bijvoorbeeld de 

spoedeisende hulp (E.H.B.O.), de intensive-care, de dagverpleging, de centrale 

sterilisatie. 

5.6 Afstemming van het gebouw op de organisatie 

Alexander beschrijft in zijn boek "Notes on architecture", hoe de gemiddelde 

architect gegevens verzamelde (pag. 4, Alexander 1979): 

"the average designer scans whatever information he happens on, consult a 

consultant now and then when faced by extra-difficulties, and introduces 

this randomly selected information into forms otherwise dreamt up in the 

artist's studio of his mind". 
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I I I I 
fonder uitleldingsruimte •. met uitleidingsruimte 

; geen scheidin!J pr~- en postoperatief 

jzonder uitleidingsruimte: met uitleidingsruimte 

we! scheiding pr!!- en postoperatief 

a. schakelbare operatie-"blokken" 

b. operatie-''blokken" volgens troBBysteem 

I 
c. combinatie: schakelbare operatie-"blokken" volgens trossysteem 

legends: 

~ inleidings
~ rulmte 

~wasruimte 

operatlekamer IIIIIIIII bvuilei erg ng 

~ uitleidings
~ ruimte D schone 

berging 

figuur 32, functionele typen operatie-"blokken" 
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In plaats van lukraak gegevens te verzamelen, kan de architect gebruik maken 

van de in de voorgaande paragrafen beschreven principes. Samengevat betekent 

dit dus het volgende: 

Bij het ontwerpen van een ziekenhuis kunnen het aantal en soort kenmerkende 

activiteiten en ruimten via de adhaerente be volking berekend worden. Ver

volgens kan vanuit deze gegevens via een normering de totale grootte van het 

ziekenhuis berekend worden. Daarna dient van grof naar fijn vastgesteld te 

worden welke activiteiten (organisatie) en welke ruimten (gebouw) op een 

bepaald niveau geclusterd zijn. 

De clustering van ruimten kan geschieden op basis van (zie 3.5): 

belangrijkhe id (primair, secundair, ondersteunend en verkee r); 

de gebruikers van de ruimten (patienten, personeel en gecombineerd); 

de processen (volgtijdig, gespecialiseerd naar activiteiten en gespecialiseerd 

naar patienten). 

Niet elke combinatie van deze principes zal een zinvolle verdeling van een 

ruimtelijke eenheid op een bepaald niveau geve n. Sommige combinaties zulle n 

typen vormen. Tussen de verschillende clusteringscombina ties en de eventueel 

gevormde typen zal gekozen moeten worden. 

De keuzen van de verdelings- en clusteringsprincipes op de verschillende 

niveaus, dus de functionele uitgangspunten, zouden de architect aangereik t 

moeten worden in het programma van eisen. 

De uitgangspunten van een niveau zouden niet aileen door de door het 

ziekenhuis in dienst genomen experts gesteld moeten worden, maar oak zou 

hierbij geprofiteerd moeten worden van de bij de ziekenhuismedewerkers 

aanwezige kennis. 

Ter onderste uning van de formele organisatie za l e en groep geclusterde ruimten 

op een niveau in he t gebouw een gebied vormen, dat als territorium van een 

bepaalde organisatorische eenheid dient (zie 5.3). 

Dit betekent dat de ruimtelijke en organisatorische niveaus met elkaar overeen 

moeten komen. Afhankelijk van de verschillende verdelings- en clusterings

keuzen zou men in een ziekenhuis bijvoorbeeld de in figuur 33 ve rmelde niveaus 

kunnen ondersche iden (Vietsch & Mercx 1986). 

Inspraak bij het ontwerproces zou gedaan moe ten worden door een vertegen

woordiging van de organisatorische eenheid die de ruimtelijke eenheid tot 

territorium heeft. Daarmee zou niet aileen specifieke informatie verkregen 

kunnen worden, maar daardoor zou tevens de accepta tie van de ruimtelijke 
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eenheid als territorium door de organisatorische eenheid bevorderd kunnen 

worden. Daarnaast speelt natuurlijk bij inspraak de behartiging van de belangen 

van de eenheid een rol. 

orqan isatie niveau 

bestuur complex 

directie co6rdinerend gebouw 

dienst/blok gebouwdeel 

blok/hoofdafdeling 

afdeling afdeling 
afdeling 

hoofdafdelin 

team/groep groep ruimten 

uitvoerend 
ruimte met nevenruimte 

personeelslid kamer 

plek 

figuur 33, samenhang niveaus 

Door gebruik te maken van de bovenstaande methode zullen het programmeren 

en het ontwerpen geen gescheiden fasen in het ontwerpproces vormen, maar 

zullen ze dee! uitmaken van een geintegreerd proces. Daardoor behoeft er over 

dezelfde zaken niet en bij het programmeren en bij het ontwerpen overleg 

gepleegd te worden met de gebruikers van het ziekenhuisgebouw. Dit zal een 

aanzienlijke besparing van tijd en kosten geven. 

Door de toepassing van de beschreven methode zal de omvang van de inspraak 

beperkt worden. Doch deze zal wei effectiever geschieden. De betrokkenen 

zullen meteen resultaat zien. Dit zal tot gevolg hebben, dat ze beter gemoti

veerd zullen blijven om antwoord te geven op de vragen die aan hen gesteld 

worden. 

5.1 De relatie tussen organisatie en gebouw 

Uit de analyse (zie 2.4) van zowel het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te 

Winterswijk als van het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein blijkt duidelijk, 

dat er op de verschillende niveaus ruimtelijke eenheden als territoria van 

organisatorische eenheden aan te wijzen zijn. Ook krijgen de territoria meer 

een prive karakter naarmate de niveaus gedetailleerder worden (zie 5.3). 

Bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is er op de verschillende niveaus 

gekozen voor combinaties van de diverse clusteringsprincipes. 
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Bij het St. Antonius Ziekenhuis is er bij het ontwerpen van het gebouw 

uitgegaan van de organisatie. De organisatie is hoofdzakelijk gebaseerd op de 

produktie (zie 4. 7). In de organisatie zijn de niveaus aangebracht op basis van 

de omvang van de coordinerende processen. Dit had tot gevolg, dat de structuur 

van de organisatie zeer hierarchisch is. Door deze hierarchie is de relatie tussen 

de organisatie en het gebouw duidelijk aanwezig. Het St. Antonius Ziekenhuis 

lijkt daardoor een zeer "logisch" gebouw (zie 4.5). 

De methode om de organisatie en het gebouw op elkaar af te stemmen zal 

toegelicht worden aan de hand van de analyse van de twee ziekenhuizen. 

Bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is er gekozen voor een top-down 

analyse met het spreekuur, een kenmerkende activiteit van het ziekenhuis, als 

leidraad. 

De verschillende clusteringen zijn per niveau weergegeven (zie figuur 34): 

gebouwniveau; 

Op het niveau van het gebouw wordt er gebruik gemaakt van drie verdelings

principes (zie 4.5): 

de eerste en de voornaamste verdeling is gebaseerd op de belangrijkheid van 

de in de delen verrichte activiteiten; 

Dit leidde tot de delen: behandelhuis met de poliklinieken (primaire activi

teiten), verpleging (primaire activiteiten), "diensten" (ondersteunende activi

teiten). 

de tweede verdeling geschiedt op basis van de specialisatie van het proces in 

medische specialismen; 

Hierdoor zijn in het ziekenhuis de eenheden psychiatrie, chirurgie, interne 

heelkunde en kindergeneeskunde te onderkennen. 

de derde verdeling is gefundeerd op het onderscheid in gebruikers. 

De verpleegafdelingen, die een prive karakter hebben, zijn aan de tuinzijde van 

het ziekenhuis gelegen. De overige afdelingen zijn aan de straatzijde gesi

tueerd. 

De hoofdgang op de begane grand wordt gebruikt door externe personen, dat wil 

zeggen door de poliklinische patienten en de bezoekers van de klinische 

patienten. De klinische patienten en het personeel maken gebruik van de gang 

op de eerste verdieping. Het transport van goederen vindt voornamelijk plaats 

in de kelder. 

behandelhuis met poliklinieken; 

Het spreekuurgedeelte annex behandelhuis is ondergebracht in vier gebouw-
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vleugels. De vleugels zijn ruwweg toe te kennen aan de specialismen: psychia

trie/gynaecologie, interne heelkunde, chirurgie en kindergeneeskunde. Deze 

onderverdeling maakt dee! uit van de eerder genoemde verdeling naar medische 

specialismen op het gebouwniveau. 

gebouwvleugel; 

Een gebouwvleugel heeft twee verdiepingen. In een gebouwvleugel zijn op de 

begane grand de afdelingen met veel extern verkeer (goederen en poliklinische 

patienten) gesitueerd. Op de eerste verdieping zijn de afdelingen gelegen waar 

slechts een beperkt aantal patienten behoeven te zijn. Deze opdeling maakt 

deel uit van de op het gebouwniveau gesignaleerde verdeling naar gebruikers. 

v Jeugelverdieping; 

In elke vleugel bevindt zich op de begane grand een spreekuurgedeelte en een 

_onderzoek- en behandelgedeelte. Er is dus een verdeling op basis van het 

gespecialiseerde proces naar activiteiten. 

spreekuurgedeelte; 

In het spreekuurgedeelte bevinden zich drie spreekuurgroepen. Een spreekuur

groep bevat een of twee samenhangende medische specialismen. De spreekuur

groepen warden ontsloten via een min of meer openbare gang in de vleugels. 

spreekuurgroep; 

De spreekuurgroep kent een verdeling op basis van: 

belangrijkheid van de in de delen te verrichten activiteiten; 

Dit leidde tot een groep primaire ruimten (de werk- en spreekkamers van de 

specialisten), een groep secundaire ruimten (de onderzoekkamers van de specia

listen) en een groep ondersteunende ruimten (de werkruimte van de dokters

assistente, c.q. de secretaresse en de wachtruimte voor de patienten). 

de soort hoofdgebruiker; 

Dit betekent dat de spreekuurgroep op te delen is in een groep ruimten waar de 

patienten en de doktersassistentes, c.q. de secretaresses de hoofdgebruikers zijn 

en in een groep ruimten waar de specialisten de "baas" zijn. 

de gebruiksduur van de ruimten; 

Het ziekenhuis heeft de eis gesteld, dat alle werkruimten waarin mensen het 

grootste dee! van hun tijd moeten doorbrengen, door daglicht verlicht warden. 

Dit leidde tot een strook werkkamers en een strook onderzoekruimten en 

wachtruimten. De beide stroken zijn evenwijdig aan de gevel gelegen. 

de specialisatie van het proces in medische specialismen; 

In de spreekuurgroep is verdeeld in twee gebieden die elk aan een medisch 

specialisme toegekend zijn en in een gebied waarvan beide specialismen gebruik 
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maken. Deze verdeling komt dus voor een groat dee! overeen met de eerste 

twee verdelingen. 

Doordat de verdeling op basis van belangrijkheid van de in de delen te 

verrichten activiteiten door de drie andere verdelingen ondersteund wordt, is 

deze het belangrijkst. 

groep spreek-/werkkamers specialisten; 

Een groep spreek-/werkkamers van de specialisten bestaat meestal uit twee 

kamers. Deze kamers zijn in tegenstelling tot de onderzoekkamers niet uitwis

selbaar (zie 4.5). 

Bij het St. Antonius 'Ziekenhuis is gekozen voor een weergave van de belangrijk

ste clusteringsprincipes van grof naar fijn met de verpleging, een kenmerkende 

activiteit van het ziekenhuis, als leidraad (zie figuur 35): 

gebouwniveau; 

De ziekenhuisleiding van het St. Antonius Ziekenhuis wilde een sterke scheiding 

tussen de klinische en poliklinische patienten van het ziekenhuis. 

In verband hiermee is de verpleging zowel organisatorisch als ruimtelijk 

zelfstandig. De verpleegafdelingen zijn in een bovenbouw op de rest van het 

ziekenhuis gesitueerd. Naast de verpleging vormt het onderzoek- en behan

delcentrum een primaire eenheid in het ziekenhuis. Het onderzoek- en behan

delcentrum is in verband met eventueel noodzakelijke uitbreidingen op de 

begane grand gehuisvest. De verpleging en het onderzoek- en behandelcentrum 

warden ondersteund door diensten. Deze diensten zijn met uitzondering van het 

mortuarium en de technische dienst op de eerste verdieping gelegen, dus tussen 

de twee primaire eenheden in. 

verpleeggedee I te; 

Ten behoeve van het management is het verplegingsgedeelte in verband met de 

omvang - 564 bedden - in tweeen gesplitst. De tweedeling uit zich ruimtelijk in 

twee verdiepingen. Organisatorisch blijkt de tweedeling door de aanstelling van 

twee floor-managers. 

verpleegverdieping; 

Op een verdieping bevinden zich twee groepen verpleegafdelingen. Deze 

clustering stamt nag uit het programma van eisen, waarin zo'n groep als een 

verdieping van de "verpleegtoren" gezien werd. Naast de twee groepen ver

pleegafdelingen is er op een verdieping de kamer van de floor-manager als 

ondersteunende ruimte aanwezig. 

groep .verpleegafdelingen; 
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Een groep afdelingen bestaat uit twee hoofdafdelingen (primair) en een groep 

ondersteunende ruimten. Een hoofdafdeling vormt 's nachts een organisatorische 

eenheid: per hoofdafdeling is een nachthoofd aanwezig. In de groep ondersteu

nende ruimten bevinden zich spreekkamers, een badkamer, een werkkast en een 

onderwijsruimte. 

hoofdafdeling; 

Overdag hebben de twee verpleegafdelingen, waaruit de hoofdafdeling bestaat, 

elk een eigen hoofd. Naast de twee verpleegafdelingen zijn in een hoofdafdeling 

ondersteunende ruimten te onderkennen. Deze ruimten bestaan uit een wachthal 

en een recreatieruimte. 

verpleegafdeling; 

Een verpleegafdeling bestaat primair uit twee verpleeggroepen. In een ver

pleeggroep werkt een team verpleegkundigen. De personeelsleden en de patien

ten van de verpleegafdeling kunnen gebruik maken van een aantal secundaire en 

ondersteunende ruimten: de dienkeuken, de aseptische werkruimte, de spoel

ruimte, de garderobe en de toiletten voor het personeel, het dagverblijf, de 

huishoudelijke berging, de kamer van het hoofd van de afdeling, de administra

tieruimte, een onderzoekkamer en een kamer voor de arts of zijn assistent. 

verpleeggroep; 

Een verpleegeenheid kent personeelsgebonden ruimten en twee groepen 

patientgebonden ruimten. De personeelsgebonden ruimten worden gevormd door 

de zusterpost en bergingen. Zij zijn ondersteunend. 

patientgebonden ruimten; 

Een groep patientgebonden ruimten heeft de patientenkamers als primaire 

ruimten en de natte cellen als secundaire ruimten. Een natte eel behoort in 

principe bij een patientenkamer. 
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6. EEN VERBETERD BOUWPROCES 

6.1 Inleiding 

Hoewel ziekenhuizen geen overheidsinstellingen behoeven te zijn en de overheid 

de bouw in de gezondheidszorg niet financiert, oefent de overheid controle uit 

op de bouw van gezondheidsinstellingen (zie hoofdstuk 3). Deze overheids

controle staat ter discussie door de toenemende tendens tot privatisering, welke 

onder andere in de nota van de commissie Dekker tot uiting komt (Commissie 

Structuur en Financiering Gezondheidszorg 1987). 

Voor de continuering van het overheidstoezicht op de bouw zijn de volgende 

redenen aan te voeren. 

De overheid oefent de controle uit op tarieven in de gezondheidszorg, om de 

premiehoogte voor de verplichte ziekenfondsverzekering te kunnen beheersen 

(zie 3.2). De bouwkosten warden sinds de afschaffing van de rijksfinancierings

regeling voor verpleeg- en behandelinrichtingen in 1958 doorberekend in de 

tarieven. Een verdubbeling van de tarieven ten gevolge van bouwinvesteringen 

vormde volgens staatssecretaris Van der Reijden geen uitzondering (Staats

secretaris snijdt fors in bouwkosten ziekenhuizen 1983). In verband hiermee wil 

de overheid controle uitoefenen op de bouwkosten. 

Een andere reden voor de handhaving van de controle op de bouwkosten 

wordt gevormd door het beslag op de kapitaalmarkt. Hierop wil de overheid via 

de controle op de bouw invloed uitoefenen. 

Overheidstoezicht wordt ook noodzakelijk geacht voor een goede spreiding 

van de voorzieningen in verband met de beperkt beschikbare middelen en 

mankracht in de gezondheidszorg (zie 3.2). 

De eigenschap van ziekenhuizen om grater te willen bouwen dan economisch 

verantwoord is, vormt een vierde reden. In het verleden leidde deze eigenschap 

onder andere tot de bouw van enkele honderden "zwarte" bedden (pag. 886, 

Wijziging van de Wet ziekenhuisvoorzieningen 1972). Door een einde te maken 

aan het "bandeloze bouwen" (pag. 7, Voorlopig verslag 1969) tracht de overheid 

de aanbodzijde te beheersen en daarmee de kosten van de gezondheidszorg te 

beperken. In verband hiermee is het exploitatieplafond ingevoerd (zie 3.3). 

Ziekenhuizen hebben tevens de neiging om luxueuzer te bouwen dan verant

woord geacht wordt. De gemiddelde oppervlakte van een ziekenhuis steeg 
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van ongeveer 55 m2 per bed in de jaren vijftig naar soms 100 m2 per bed in de 

loop van de zeventiger jaren (Wessels 1985). Door de in verband met de bezuini

gingen vergrote concurrentie tussen de ziekenhuizen zal de neiging tot Juxueu

zere bouw ondanks de budgettering toenemen. 

De onervarenheid van ziekenhuizen met de bouw wordt oak als reden 

genoemd voor de handhaving van het overheidstoezicht. Doordat een ziekenhuis 

slechts een maal in de 50 jaar nieuwbouw en eens in de 20 jaar renovatie mag 

plegen, is het niet ingesteld op bouwen. De ziekenhuisinstelling zal deskundigen 

in di en st nemen om het bouwpro ject voor haar te realiseren. De overheids

controle op de resultaten van deze deskundigen kan gezien warden als bescher

ming van de ziekenhuizen. 

Een aantal andere in het verleden aangevoerde redenen is achterhaald (zie 3.2 

en 3.3). Zo kampt de bouw niet meer met een tekort aan arbeidskrachten en 

materialen. Oak vormt de budgettering een eigenlijker instrument om de kosten 

en het volume in de gezondheidszorg te beheersen dan de toestemmings

procedure voor de bouw van ziekenhuisvoorzieningen. Het argument dat een 

continue bouwstroom nodig is voor de werkgelegenheid in de bouwnijverheid, 

pleit gezien de bouwstops eerder tegen dan voor overheidscontrole op de bouw 

van ziekenhuizen. 

Uit de analyse van het huidige bouwproces van algemene ziekenhuizen (zie 

hoofdstuk 3) blijkt, dat de huidige bouwprocedure niet optimaal is. De voor

naamste kritiek betreft de tijd die met het bouwproces gemoeid is (zie 3.9). 

Daarnaast is er kritiek op de onduidelijkheid over de normen en criteria die door 

de diverse instanties gehanteerd warden bij de beoordeling van de bouwplannen 

in de gezondheidszorg. 

In dit hoofdstuk warden voorstellen gedaan tot verbetering van het bouwproces 

en van de door de overheid te hanteren procedure. Expliciet warden daarbij aan 

de orde gesteld de termijnstelling in verband met het bouwplafond, de beoor

delingsnormen en -criteria, de beslissingsbevoegdheid van de diverse instanties 

en de fasering van het bouwproces. 

Deze voorstellen berusten op de in dit proefschrift beschreven ontwikkeling van 

het bouwproces van ziekenhujzen en het programma van eisen (hoofdstuk 3 en 

4). Tevens wordt er gebruik gemaakt van de functionele ontwerpmethodiek, 

zoals die in hoofdstuk 5 beschreven is. 

Bij deze voorstellen wordt ervan uitgegaan dat toezicht op de ziekenhuisbouw 
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om de in het begin van deze paragraaf genoemde redenen gecontinueerd blijft. 

6.2 Prioriteit- en termijnstelling 

Hoewel de kosten van de gezondheidszorg ten gevolge van de volumegroei door 

de invoering van het exploitatieplafond beter beheerst kunnen warden (zie 3.3), 

zal het bouwplafond volgens de Nota 2000, in verband met de economische 

recessie gehandhaafd blijven (Nota 2000; 1986). 

Volgens de nota zijn er door de huidige economische recessie onvoldoende 

middelen beschikbaar om de behoefte aan verbeterir.ig van het ·huidige gebou

wenbestand te vervullen. Dit zal leiden tot een achterstand in renovatie en 

nieuwbouw tegen het einde van deze eeuw. Er zal dan "een niet onaanzienlijke 

hoeveelheid bouw" gerealiseerd moeten warden (pag. 277, Nota 2000 1986). 

De redenering dat het beslag op de kapitaalmarkt door het bouwplafond beperkt 

moet blijven, wordt doorkruist door de exploitatieverlagende initiatieven, de 

zogenaamde evi-projecten (zie 3.3). Voor de evi-projecten wordt immers ge

deeltelijk buiten het bouwplafond om op de kapitaalmarkt geld geleend. 

Loskoppeling van evi-projecten van het bouwplafond is een aantal malen 

voorgesteld (Nota Volksgezondheid 1983; Verslag v·an een mcindeling overleg 

1985; Begroting 1987 voor zover betreft het dee! Volksgezondheid 1986). lndien 

dat, zoals in de bedoeling ligt, na 1990 geschiedt (Begroting 1987 voor zover 

betreft het dee! Volksgezondheid 1986), vormt het beslag op de kapitaalmarkt 

geen argument meer voor de continuering van het bouwplafond en ·heeft het 

bouwplafond geen bestaansrecht meer. 

lndien het bouwplafond gecontinueerd wordt, zal ook de prioriteitenlijst gehand

haafd blijven. Het stellen van prioriteiten in de gezondheidszorg ligt politiek 

erg gevoelig. Men zal trachten door "lobbyen" of door het activeren van de 

publieke opinie pressie uit te oefenen. De heroverweging van de locatie voor het 

Streekziekenhuis Koningin Beatrix naar aanleiding van een spreekbeurt van de 

toenmalige staatssecretaris in Groenlo en de vergroting van het toegestane 

aantal open-hartdperaties in het St. Antonius Ziekenhuis zijn hier voorbeelden 

van (zie 3.10). 

Door de jaarlijks toegestane investeringen over de provincies te verdelen, kan 

de besluitvorming evenwichtiger plaatsvinden. De provincies ' kunnen rekening 

houden met regionale bijzonderheden die niet centraal bekend zijn. 
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Als de Wet voorzieningen gezondheidszorg ingevoerd wordt, zullen de 

Gedeputeerde Staten de verklaringen mogen afgeven. De combinatie van de 

verklaringen met de provinciale prioriteitenlijsten ligt dan voor de hand. Op 

deze combinatie wordt in de Wet voorzieningen gezondheidszorg gezinspeeld: in 

artikel 63.1 wordt gesteld, dat de Gedeputeerde Staten b ij de goedkeuring van 

het initiatief een verklaring moeten geven dat de financiering niet zal leiden 

tot overschrijding van het beslag op de financiele middelen. Zo'n verklaring kan 

alleen verstrekt warden indien bekend is wanneer er met de bouw zal warden 

aangevangen. Dit pleit ervoor om de termijnstelling naar voren te verplaatsen 

van de afgifte van de vergunning naar de afgifte van de verklaring. 

Door de termijnstelling te verplaatsen kunnen recente ontwikkelingen in de 

medische wetenschap en in de technologie en veranderende opvattingen over de 

zorgverlening direct in de plannen verwerkt warden. Het wijzigen van de 

plannen vlak voor men daadwerkelijk gaat bouwen en de kosten die daarmee 

verbonden zijn, kunnen hierdoor tot een minimum beperkt warden. Dok wordt de 

kans verkleind dat .het gebouw volgens een verouderd concept vervaardigd 

wordt. 

Naast de vergroting van de kwaliteit en de beperking van kosten ten gevolge 

van het wijzigen van de plannen, heeft de verschuiving van de termijnstelling 

tevens het voordeel dat de renteverliezen over de in de bouwvoorbereiding 

gemaakte kosten kleiner warden. 

Door het verplaatsen van de termijnstelling kunnen tevens de initiatiefnemer, 

de adviesbureaus, het architectenbureau en de uitvoerende bouwbedrijven hun 

werkzaamheden beter plannen. Dok dit zal kostenverlagend werken. 

De termijnstelling is echter tot nu toe niet verplaatst in verband met de 

moeilijkheden van lange termijnplanning. Verkorting van het bouwproces zal de 

verplaatsing vergemakkelijken. Men zou het probleem verder kunnen vereen

voudigen door de initiatiefnemers te verdelen in bijvoorbeeld drie groepen: 

1. ziekenhuizen die op korte termijn mogen bouwen; 

Zij kunnen direct of na een korte periode hun plannen verder ontwikkelen. 

2. ziekenhuizen die op middellange termijn mogen bouwen; 

Na een in de "goedkeuring" genoemde periode moet het ziekenhuis het aan 

de gewijzigde omstandigheden aangepaste initiatief opnieuw ter goedkeuring 

aanbieden. In de planning op lange termijn wordt echter rekening gehouden 

met een eventueel te reserveren bedrag binnen het bouwplafond. 

3. ziekenhuizen die niet of op lange termijn mogen bouwen; 
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Deze ziekenhuizen mogen binnen een in de "afwijzing" genoemde periode 

geen nieuw initiatief indienen. Daardoor zal het aantal aanvragen beperkt 

warden en zullen de aanvragen beter onderbouwd warden. 

Een vergelijkbare driedeling is te herkennen in de nota "Bouwbeleid, bedden

reductie en budgettering" (Nata 1984). Deze nota gaat uit van een prioriteiten

Iijst met een bindend karakter voor de periode tot de kabinetswisseling. Voor de 

daarop volgende regeringsperiode zou de prioriteitenlijst een indicatief karakter 

bezitten. De verklaringen van projecten die na deze tweede periode gereali

seerd zouden warden, zouden komen te vervallen (zie 3.3). lndien men echter 

moet rekenen op een gemiddelde projectduur van meer dan 10 jaar (Nata 2000 

1986), is een planning van maximaal 8 jaar te kart. De lange-termijnplanning 

zal, zoals Querido reeds constateerde (Berman 1987), in verband met zijn 

continuiteit boven de kabinetstermijnen uit moeten stijgen. Zelfs bij aanzienlij

ke verkorting van de bouwprocesduur, zal dit noodzakelijk blijven. 

6.3 Beoordelingsnormen 

Gezien de in paragraaf 6.1 genoemde redenen zal de goedkeuring van de voor de 

bouw benodigde stukken waarschijnlijk gehandhaafd blijven. 

Het College voor ziekenhuisvoorzieningen stelde dat door haar advieswerk de 

investeringskosten met meer dan 10 % verlaagd zijn (CvZ zorgde voor besparing 

op nieuwbouwplannen 1985). Echter, indien men zich realiseert, dat de tijd die 

tijdens het bouwvoorbereidingsproces gemoeid is met de goedkeuring van de 

stukken ongeveer even Jang is als de periode die nodig is voor het maken van de 

stukken (zie 3.8), rijst de vraag of de goedkeuringen werkelijk de kwaliteit van 

de gebouwen ten goede komen en de kosten doen verminderen. Zeker indien de 

kosten van de adviserende instanties op de bouwprojecten doorberekend zouden 

warden. 

De normen, die de minister en de aan hem adviserende instanties voor de 

goedkeuring aan bouwplannen stelt, zijn nag steeds onvoldoende bekend. 

Ondanks hun "grate ervaring" was niet een van de bij de interviews betrokken 

advies- of architectenbureaus op de hoogte van het bestaan van alle normen

publicaties. Onder andere daardoor waren hun bibliotheken in dit opzicht niet 

volledig. Het gevolg is, dat het "wiel" telkens opnieuw uitgevonden wordt. De 

onbekendheid van de normen bij een bouwproces veroorzaakt ook overbodige 
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discussies en verschillen van mening, onnodig tijdverlies en geldverlies, frustra

ties en machtsmisbruik (zie 3.9). 

Naast de officiele gepubliceerde normen hanteren de beoordelaars objectieve, 

oncontroleerbare ervaringscriteria (zie 3.7). Deze criteria varieren met de 

ervaringen van beoordelaars. Slechts door publicatie van de te gebruiken 

beoordelingscriteria kan deze rechtsongelijkheid ongedaan gemaakt warden. 

Door de publicatie van de criteria wordt het mogelijk zowel de criteria als de 

beoordeling van een instantie aan te vechten. Aangezien de meeste criteria op 

subjectieve waarnemingen en niet op objectieve studies gegrond zijn en 

daardoor dus discutabel zijn, zal men voor het openbaar maken van de criteria 

onderzoek moeten verrichten. De adviserende instanties zien, volgens de bij hen 

geinterviewde personen (zie 2.4), evenals de andere betrokkenen wel de nood

zaak in van het verder ontwikkelen van normen. Heldere normen kunnen er voor 

zorgen, dat de plannen beter aan de gestelde eisen zullen voldoen. Tevens zullen 

de beoordelingen door duidelijkere normstellingen eenvoudiger warden en min

der tijd kosten. 

De tot nu toe verrichte onderzoeken hebben hoofdzakelijk betrekking gehad op 

oppervlaktenormen (zie 1.5). Hoewel deze normen kritisch getoetst moeten 

warden (pag. 280, Nata 2000 1986), zullen de onderzoeken zich voornamelijk 

moeten richten op het ontwikkelen van capaciteitsnormen, functionele normen, 

referentie-ruimtenlijsten en afwerkingseisen. Dit komt neer op het uitwerken 

van de relatie tussen kenmerkende activiteiten en kenmerkende ruimten (zie 

5.4), de verdeel- en clusteringsprincipes (zie 5.5) en op het verder ontwikkelen 

van de bouwstenen (zie 1.5) en NEN-normen over afwerkingseisen. Deze normen 

moeten natuurlijk niet slechts naar de letter toegepast warden. 

Een van de bezwaren tegen het ontwikkelen van beoordelingsnormen en 

beoordelingscriteria is, dat hun toepassing nieuwe ideeen in de weg zal staan. 

Dit risico is echter nu veel groter: doordat een beoordelaar nu op basis van zijn 

persoonlijke ervaring normeert, weten de vervaardigers van de stukken niet 

precies waar zij aan toe zijn en spelen zij in het algemeen "op safe". 

De veroudering vormt een ander bezwaar tegen normering. Normen moeten 

doorlopend worden aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen. Centrale normen 

zullen echter sneller aangepast kunnen warden dan persoonlijke ervarings

criteria van meerdere beoordelaars in verschillende beoordelingsinstanties. 

Indien een ziekenhuis haar plannen in overeenstemming met de ontwikkelde 

normen heeft laten maken, zou zij een redelijke zekerheid moeten hebben, dat 
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de plannen goedgekeurd zullen worden. Hierdoor zou het ziekenhuis haar 

plannen tijdens de goedkeuringsperiode verder kunnen ontwikkelen. 

Zelfs bij een gedeeltelijke goedkeuring van de plannen die in overeenstemming 

met de ontwikkelde normen vervaardigd zijn, zal het voor de volgende en voor 

de afgesloten fase gedane werk nooit erg veranderd behoeven te worden. Dit 

betekent dat het bouwproces tijdens een goedkeuringsperiode niet stilgelegd 

behoeft te worden (zie ook 6.4). 

6.4 Beslissingsbevoegdheid 

Publicatie van de beoordelingsnormen van de verschillende instituten maakt 

afstemming tussen die normen onvermijdelijk. De planbeoordelingen van de 

diverse instanties zullen daardoor minder uiteen !open en de minister zal minder 

tijd nodig hebben om op grand van de adviezen tot een oordeel over de stukken 

te komen. 

Indien de goedkeuring verleend wordt op basis van de door de minister en de aan 

hem adviserende instanties algemeen aanvaarde normen, is het niet Ianger 

zinvol om meerdere instanties bij een goedkeuring te betrekken. 

Het creeren van een instelling waar het hele voorzieningenbeleid wordt 

geinitieerd, gecoordineerd en geevalueerd (Me. Kinsey & Company 1972), bleek 

in het verleden door de historisch gegroeide situatie niet haalbaar (zie 3.6). 

Juist door de huidige bezuinigingen in de gezondheidszorg en bij de overheid 

zullen de adviesorganen meer in een positie gedrongen zijn "van belangenbehar

tiging van het eigen adviesorgaan" (pag. 98, Commissie Structuur en Finan

ciering Gezondheidszorg 1987) en zullen zij minder geneigd zijn taken af te 

staan aan een andere organisatie. Daardoor zal het creeren van een instelling nu 

nag minder haalbaar zijn dan in 1972. 

De huidige adviesinstanties beoordelen een project uit verschillende invals

hoeken (zie 3.6). De Gedeputeerde Staten bekijken een plan vanuit de plan

ningsoptiek (zie 6.2). Het College voor ziekenhuisvoorzieningen beoordeelt de 

plannen op functionaliteit (Behandeling van de Wet ziekenhuisvoorzieningen 

1970). De Rijksgebouwendienst toetst de grate projecten vanuit bouwtechnisch 

oogpunt op verantwoorde soberheid (Memorie van antwoord 1976). Het Staats

toezicht op de Volksgezondheid beoordeelt de plannen op medisch-technische 

aspecten (Memorie van antwoord 1976). 

De invalshoeken van de verschillende instanties zijn met uitzondering van het 
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Staatstoezicht in verschillende fasen van het bouwproces aan de orde. Door in 

de ontwikkelde normen rekening te houden met de medisch-technische aspec

ten, valt de noodzaak weg om het Staatstoezicht op de Volksgezondheid bij de 

bouwplannen te betrekken. Hierdoor wordt het mogelijk om de goedkeurings

bevoegdheid van de stukken uit een fase van het bouwproces aan een instantie 

toe te kennen. 

De minister zou de beroepsmogelijkheid tegen een beslissing van zo'n instantie 

kunnen vormen. Hij zou, indien daarvoor goede redenen aanwezig zijn, op 

verzoek van een van de huidige instanties of in verband met zijn politieke beleid 

kunnen ingrijpen. 

Door de geschetste verandering wordt de goedkeuringstijd aanzienlijk verkleind. 

De maand die de minister per fase nodig heeft om de aanvragen te ontvangen en 

om aan de instanties advies te vragen en de drie maanden die de minister per 

fase no dig he eft voor het nemen van een beslui t, zouden komen te vervallen. 

Dit Ievert een tijdwinst van 16 maanden op ten opzichte van de huidige 

procedure. 

Door de aanwezigheid van heldere normen zal er na de invoering van de 

verandering minder tijd nodig zijn voor het vervaardigen en het beoordelen van 

de stukken (zie 6.3). Het ziekenhuis zou in een bepaalde fase met de bewuste 

beslissende instantie kunnen overleggen. Daardoor zou het de zekerheid kunnen 

verkrijgen dat zijn plannen voldoen en zou het de werkzaamheden aan de 

plannen tijdens de verkleinde goedkeuringsperiodes niet stil behoeven te leggen 

(zie ook 6.3). 

Van de eenmaal goedgekeurde gegevens zou men in tegenstelling tot de huidige 

situatie (zie 3.7) niet mogen afwijken, tenzij daarvoor de goedkeuring van de 

betreffende instantie en van het ziekenhuis is verkregen, of wanneer de 

minister dit wegens het beroepsrecht eist binnen een korte termijn, bijvoorbeeld 

drie maanden. Bij deze laatste mogelijkheid zouden de door de verandering 

veroorzaakte extra investerings- en exploitatiekosten in overweging genomen 

moeten worden en zou de mogelijkheid tot doorberekening van de kosten 

gegeven moeten worden. Op afwijking van de verleende goedkeuringen zonder 

de vereiste toestemmingen zouden zware boetes moeten staan. 
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6.5 Voorstel voor een nieuwe procedure 

Op het moment is het bouwvoorbereidingsproces van ziekenhuizen gespeciali

seerd opgedeeld in de initiatieffase met het ziekenhuis zelf als vervaardiger van 

de stukken, de programmafase met het organisatieadviesbureau of het architec

tenbureau of het ziekenhuis zelf, de ontwerpfase met het architectenbureau en 

de fase van het bestedingsgereed maken, waarin de plannen voorbereid worden 

voor de uitvoerende bouwbedrijven. De verschillende fasen van het bouwproces 

vormen zelfstandige periodes die door goedkeuringsperiodes van elkaar geschei

den worden (zie 3.4). 

Behalve volgens de bovenstaande fasering, kan het bouwvoorbereidingsproces 

oak opgesplitst worden naar de ruimtelijke en organisatorische niveaus van het 

ziekenhuis, welke onderscheiden worden aan de hand van de gedetailleerdheid 

van informatie die zij bevatten (zie 5.2). 

De bouwprocessen van de academische ziekenhuizen te Amsterdam, Utrecht, 

Maastricht zijn gedeeltelijk volgens dit principe ver!open. Tijdens de uitvoering 

van de ruwbouw, die volgens het structuurplan vervaardigd werd, werden nota's 

van divergentie, de feitelijke programma's van eisen voor de lagere ruimtelijke 

niveaus, geschreven. Hierdoor kon de bouwprocestijd verkleind worden. Helaas 

had deze werkwijze in een aantal gevallen tot resultaat, dat de bouwuitvoering 

moest wachten tot er besluiten over bijvoorbeeld de aanschaf van bepaalde 

apparatuur genomen werden en tot de architect deze besluiten in zijn tekenin

gen verwerkt had (Mierlo & Timmers 1987). 

Voor de algemene ziekenhuizen lijkt een combinatie van de huidige fasering van 

het bouwproces en de verdeling naar niveaus optimaal. De combinatie van de 

bovenstaande faseringen leidt tot een bouwvoorbereidingsproces zoals dat in 

figuur 36 is weergegeven. Het bouwvoorbereidingsproces bestaat uit twee delen. 

In het eerste dee! van het bouwvoorbereidingsproces vindt de bepaling van 

de locatie en van de functies en hun capaciteit plaats aan de hand van 

planningsnormen en regionaal overleg. Hierdoor wordt het aantal kenmerkende 

ruimten, dus het aantal operatiekamers, rontgenkamers, functieonderzoek

kamers, spreekuurunits, patientenkamers en dergelijke, bepaald. Dit dee! van 

het bouwproces komt overeen met de initiatieffase. 

De resultaten van dit dee! van het bouwproces moeten voor het verkrijgen van 

de verklaring van geen bezwaar door de Gedeputeerde Staten van de betreffen

de provincie goedgekeurd worden (zie 6.4). Bij de goedkeuring zal tevens 
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aangegeven moeten warden op welke termijn het ziekenhuis mag aanvangen met 

de volgende fase van het bouwproces. 

Het tweede dee! van het bouwvoorbereidingsproces komt in de plaats van de 

programmafase, de ontwerpfase en de fase van het bestedingsgereed maken. 

Het programma van eisen is niet verzelfstandigd in een aparte fase die 

voorafgaat aan de ontwerpfase. Hierdoor kunnen het programmeren en het 

ontwerpen een geintegreerd proces vormen. 

In het begin van het tweede dee! van het bouwproces wordt de opzet van het 

ziekenhuis bepaald. Hierbij moet men denken aan het onderscheiden en clus

teren van groepen afde!ingen, afdelingen en groepen ruimten binnen een 

afdeling (zie 5.5). Dit zal resulteren in een structuurplan. Vervolgens warden 

ruimtenlijsten opgesteld op basis van de verder ontwikkelde "bouwstenen" (zie 

6.3). Met behulp van deze lijsten kan het structuurplan verfijnd warden tot een 

schetsontwerp. Tens!otte warden de afwerkingseisen op basis van de "bouw

stenen" en de NEN-normen vervaardigd (zie 6.3). De combinatie van deze eisen 

met het schetsontwerp leidt tot de bestedingsgerede stukken. 

Tijdens het tweede dee! van het bouwproces zullen de belangrijkste stukken 

goedgekeurd moeten warden (zie 6.1). Dit zijn de bepaling van de opzet van het 

ziekenhuis, het schetsontwerp en de bestedingsgerede stukken. Deze stukken 

komen voor een groat dee! overeen met de stukken die volgens de huidige 

procedure goedgekeurd moeten warden. Dach in de nieuwe situatie zal een 

goedkeuring geschieden door een instantie aan de hand van openbare, algemeen 

aanvaarde normen (zie 6.3). Gezien de verschillende invalshoeken waaruit de 

instanties nu de plannen moeten beoordelen, ligt het voor de hand de goed

keuringsbevoegdheid voor de opzet van het ziekenhuis aan het College voor 

ziekenhuisvoorzieningen toe te kennen en voor de bestedingsgerede stukken aan 

de Rijksgebouwendienst (zie 6.3). Deze goedkeuringen behoeven het bouwproces 

niet te onderbreken (zie 6.3 en 6.4). 

Ter indicatie van de mogelijke verkorting van de procestijd zijn in figuur 36 

termijnen aangegeven. 

De totale periode die intensief besteed wordt aan het maken van het program

ma van eisen is geraamd op 18 maanden. De tijd die het architectenbureau 

intensief bezig is met het ontwerpen is geschat op H jaar. Indien deze periodes 

elkaar niet zouden overlappen, zouden zij dus 36 maanden duren. Oat wil zeggen 

even Jang als de tijd die in de huidige regeling voor het maken van het 

program ma van e isen, het schetsontwerp en de bestedingsgerede stukken is 
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uitgetrokken (Besluit toestemmingsprocedures Wet ziekenhuisvoorzieningen 

1979; zie 3.8). 

Door overlapping van de twee activiteiten qua tijd kunnen afstemmings

problemen ontstaan. De tijd die met deze problemen gemoeid kan zijn, wordt 

ruimschoots teruggewonnen. Het maken van de benodigde stukken zal in 

verband met de ontwikkelde normen minder tijd kosten (zie 6.3). Door de 

ontwikkelde normen en de geringere procesduur zal er minder gewijzigd 

behoeven te warden (zie 6.3). En ten gevolge van de sterkere relatie tussen de 

verschillende stukken en de geringere procesduur, zal er in totaal minder tijd 

besteed behoeven te warden aan inspraak van de gebruikers van het ziekenhuis 

(zie 5.6). 

De totale tijd die nodig is voor het goedkeuren van de plannen, is ten opzichte 

van de goedkeuringstijd volgens de huidige regeling teruggebracht met 31 

maanden. 

De grootste tijdbesparing (16 maanden) wordt verkregen door het toekennen van 

de beslissingsbevoegdheid aan een instantie (zie 6.4). Daarnaast is de tijd die 

gemoeid is met een beoordeling teruggebracht tot de in de Wet ziekenhuisbouw 

en de in de Wet ziekenhuisvoorzieningen genoemde periode voor de beoordeling 

door de adviserende instanties (Ontwerp van wet 1968; Wet ziekenhuisvoorzie

ningen 1971). In deze regelingen was de periode voor de beoordeling van het 

initiatief gesteld op twee maanden en voor de beoordeling van het programma 

van eisen en het ontwerp samen op vier, dus twee maal twee maanden. 

Door de aanwezigheid van normen zullen de beoordelingen gerichter kunnen 

geschieden en zullen de plannen beter voldoen. Dit zal een tijdwinst tijdens een 

beoordeling opleveren ten opzichte van de huidige situatie. 

Tevens zullen door het verplaatsen van de wachttermijnen alleen plannen 

voorgelegd warden die spoedig gerealiseerd zullen warden en die niet op 

verouderde gegevens gebaseerd zijn. Hierdoor zullen minder stukken ter beoor

deling voorgelegd warden en zullen de te beoordelen stukken meer "up to date" 

zijn. 

In het bouwvoorbereidingsproces zoals dat in figuur 36 is weergegeven, is 

r ekening gehouden met de mogelijkheid, da t het uitvoere nd bouwbedr ijf betrok

ken is bij het vervaardigen van de bestedingsgerede stukken. Deze betrokken

heid, die in strijd is met de voorgeschreven openbare aanbesteding, zou bij de 

bouw van ziekenhuizen kosten en tijd kunnen besparen. 
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De besparing van de proceduretijd lijkt aanzienlijk. Echter wanneer we dit 

voorstel qua tijd vergelijken met oudere regelingen (zie figuur 13), blijkt dat de 

totale procestijd die volgens dit voorstel met de bouw van een ziekenhuis 

gemoeid is, ongeveer overeenkomt met de procestijd uit de Wet z iekenhuisbouw 

(Ontwerp van wet 1968). Enigszins ironisch is in dit verband het volgende citaat 

van de toenmalige staatssecretaris Kruisinga (pag. 7, Memorie van antwoord 

1969): 

"Gezien het grate belang, dat gemoeid is met een kart tijdsverloop van de 

administratieve procedure, staat de ondergetekende welwillend tegenover 

elke suggestie tot verdere verkorting hiervan." 

De verkleining van de procestijd heeft een aantal voordelen: 

Door de verkorting van de procestijd zullen de plannen meer "up to date" 

zijn en zullen kosten ten gevolge van planveranderingen in verband met 

nieuwe ontwikkelingen voor een groat dee! voorkomen warden. 

De renteverliezen over in de bouwvoorbereiding gemaakte kosten zullen 

kleiner z ijn. 

De verkorting van het bouwproces maakt planning op lange termijn mogelijk. 

Door het verplaatsen van de termijnstelling en door lange-termijnplanning 

met behulp van prioriteitencategorieen weten de ziekenhuizen en de andere 

betrokkenen waar ze aan toe zijn en zal het aantal bouwaanvragen beperkt 

blijven. Door het bouwproces niet of nauwe lijks te doorbreken door wacht

perioden in verband met de termijnstelling en door de procestijd aanzienlijk 

in te korten, zal de kwaliteit van de bouwplannen toenemen. 

Tevens is het terugbrengen van de minimale officiele procestijd van 12,5 % 

naar 5 % van de te bereiken levensduur van het gebouw een aanzienlijke 

mogelijkheid om de kosten voor de benodigde bouw voor de gezondheidszorg 

te beperken. 

6.6 Realisatiekansen voorstel 

Het huidige vergunningenstelsel voor de bouw in de gezondhe idszorg is ge ba

see rd op de fasering van het bouwproces, die zeer doordacht en nag s teeds 

modern is. Oat blijkt onder andere uit rapporten van de Stichting Bouwresearch 

waarin het faseringsmodel aanbevolen wordt (S.B.R. 1985-1). 

De poli tiek en de bureaucratie spelen echter een negatieve rol in het huidige 
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stelsel. Vee! beslissingen zijn beinvloed of warden doorkruist door "pressie

groepen" uit de samenleving of door "lobbyen" in politieke kringen. 

De wanverhouding in tijd tussen het maken en goedkeuren van stukken is 

ongeveer een op een. Onder andere hierdoor is de bouwprocestijd voor een 

algemeen ziekenhuis minstens 10 jaar (Nata 2000 1986). Ziekenhuizen met een 

veel langere bouwhistorie zijn echter geen uitzondering. De eerste initiatieven 

voor nieuwbouw in de Oost-Achterhoek stammen uit 1964; pas in 1984 kon het 

Streekziekenhuis Koningin Beatrix in gebruik genomen warden. Het St. Antonius 

Ziekenhuis began in 1956 met bouwplannen; in 1983 werd de nieuwbouw te 

Nieuwegein geopend. Hoewel het Ignatius Ziekenhuis te Breda reeds in 1956 

plannen maakte, is met de nieuwbouw pas in 1987 aangevangen. 

Over de normen die de goedkeurende instanties hanteren, heerst veel onduide

lijkheid. Ondanks dat er reeds 16 jaar geleden in de Tweede Kamer over de 

normering vragen gesteld werden, weten de meeste initiatiefnemers nag steeds 

niet waar zij aan toe zijn en waaraan zijn hun plannen moeten toetsen 

(Behandeling van de Wet ziekenhuisvoorzieningen 1970). Aan het ontwikkelen en 

publiceren van normen wordt te weinig aandacht besteed. 

Of een voorstel voor aanpassing van het bouwproces zoals in dit proefschrift 

beschreven is, ooit ingevoerd zal warden, hangt in hoge mate af van de 

medewerking van de betrokken instanties. Zij zullen eerst hun normen openbaar 

moeten maken en eventueel verder moeten ontwikkeleri. Vervolgens moeten zij 

bereid zijn een stuk macht over te dragen. Daartoe waren zij in het verleden 

niet bereid (zie 3.6). 

De Wet voorzieningen gezondheidszorg geeft een aanzet tot verbetering van de 

procedure door de provinciale besturen de beslissingsbevoegdheid over het 

initiatief te verlenen en door de termijstelling bij de afgifte van de verklaring 

mogelijk te maken (z ie 6.2). De provinciale besturen zullen, als deze wet 

ingevoerd wordt, genoeg politieke moed moeten hebben om knopen door te 

hakken. Gezien het aantal niet doorgevoerde veranderingen in de wetgeving (zie 

3.2) en gezien het advies van de Commissie Dekker om de Wet voorzieningen 

gezondhe idszorg niet in te voeren (Commissie Structuur en Financiering Ge

zondheidszorg 1987), lijkt de vrees gerechtvaardigd dat oak deze verbetering 

niet doorgevoerd zal warden. 

Jongerius stelt dat de huidige situatie gehandhaafd zal blijven, omdat de 

betrokkenen bij het bouwproces de volgende belangen daarbij hebben (pag. 47, 
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Jongerius 1986): 
II De opdrachtgever die geen visie kan produceren, kan het feit dat de 

gebouwen later niet blijken te vo!doen wijten aan eigenzinnigheid en 

onbegrip van de ontwerper. 

- De ontwerper kan zich zijnerzijds te alien tijde beroepen op een te 

lacunaire instructie van zijn opdrachtgever. 

De beoordelende overheid behoeft niet voor de dag te komen met zijn 

gebrek aan werkelijke know-how op het gebied van de onderliggende 

behande lpr inc ipes. 11 

De auteur van dit proefschrift ziet het minder somber in, aangezien wijziging 

van de huidige situatie kan !eiden tot besparingen in de gezondheidszorg die niet 

ten koste gaan van de kwaliteit van de patientenzorg. Daartoe dienen dus de 

volgende voorstellen gerealiseerd te warden: 

de termijnstelling in verband met het bouwplafond zal gekoppeld warden aan 

de goedkeuring van de initiatieffase; 

objectieve en geaccepteerde normen zullen ontwikkeld warden; 

de beoordelingsbevoegdheden zullen per fase aan een instantie toegekend 

word en; 

de officiele fasering van het bouwproces zal aangepast warden. 

Aan deze besparingsmoge!ijkheden, die de gedwongen bezuinigingen in de 

gezondheidszorg zouden kunnen verlichten, mag niet voorbijgegaan warden. 
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SAMENV ATTING 

Dit proefschrift tracht bij te dragen aan een beter en sneller verloop van het 

bouwvoorbereidingsproces van ziekenhuizen. 

De titel van het proefschrift "Anamnese, diagnose, therapie" duidt reeds aan 

dat de dissertatie uit drie delen bestaat. Elk dee! bevat twee hoofdstukken. 

Het eerste dee! bevat een algemene orientatie op het probleemveld. 

In hoofdstuk 1 wordt een historisch overzicht gegeven van het ziekenhuis

gebouw. De Nederlandse pogingen om gebouwen en programma's van eisen voor 

ziekenhuizen te standaardiseren vullen dit overzicht aan. Het onderzoek met 

betrekking tot deze standaardisatie wordt kart samengevat. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de afbakening van het onderzoeksveld. Oak warden in dit 

hoofdstuk het verloop van het onderzoek en de onderzoeksmethodieken toege

licht. Voor het onderzoek is literatuur bestudeerd over het bouwproces, over 

programma's van eisen en ziekenhuisgebouwen en over de wetgeving betref

fende de ziekenhuisbouw. Tevens zijn de programma's van eisen van 10 

ziekenhuizen geanalyseerd. Daarnaast zijn er 40 interviews afgenomen en 

hebben er twee case studies plaatsgevonden. 

In het tweede dee! van dit proefschrift wordt de bestaande situatie geanaly

seerd. 

Hoofdstuk 3 geeft het ontstaan van de huidige wetgeving met betrekking tot de 

bouw van ziekenhuizen weer. Vervolgens wordt beschreven hoe de officiele 

procedure verloopt en wie er bij betrokken zijn. Dok warden de beoordelings

criteria nader belicht. Het verloop van het bouwproces in de praktijk wordt 

geschetst aan de hand van de twee case studies. 

Hoofdstuk 4 gaat in op het programma van eisen. In het begin van dit hoofdstuk 

wordt bekeken hoe het programma van eisen zich ontwikkeld heeft tot een 

gefaseerd produkt. Vervolgens vindt er een analyse plaats van de inhoud van 

programma's van eisen van algemene ziekenhuizen in Nederland. Met behulp van 

de twee case studies wordt de invloed van het programma van eisen op het 

ontwerp geevalueerd. Tevens warden de methoden voor het vervaardigen van 

programma's van eisen nader bekeken. Daarbij ligt de nadruk op inspraak van 

patienten en medewerkers van ziekenhuizen. 
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In het laatste deel van dit proefschrift warden een aantal voorstellen ont

wikkeld voor verbetering van het huidige bouwvoorbereidingsproces van zieken

huizen. 

Hoofdstuk 5 gaat in op de afstemming tussen een gebouw en een organisatie bij 

het ontwerpen van een gebouw. Met behulp van een niveau-indeling in het 

functionele ontwerpproces, het territoriumprincipe, de classificatie van ruimtes 

en de verdelings- en clusteringsprincipes wordt er een beslissingsboom ontwik

keld voor het functionele ontwerpproces. Deze methode wordt aan de hand van 

de twee case studies toegelicht. 

In hoofdstuk 6 warden aanbevelingen gedaan voor verbetering van het bouw

voorbereidingsproces en van de door de overheid voorgeschreven procedure. Zij 

berusten op de in hoofdstuk 3 weergegeven ontwikkeling van het bouwproces 

van ziekenhuizen en op de in hoofdstuk 4 geschetste ontwikkeling van program

ma's van eisen. Tevens wordt er gebruik gemaakt van de functionele ontwerp

methode zoals die in hoofdstuk 5 beschreven is. Bij de voorstellen wordt er van 

uitgegaan dat toezicht op de ziekenhuisbouw door de overheid gehandhaafd 

blijft. 

Samengevat komen de voorstellen op het volgende neer: 

de termijnstelling in verband met het bouwplafond wordt gekoppeld aan de 

goedkeuring van de initiatieffase; 

objectieve beoordelingsnormen en beoordelingscriteria warden ontwikkeld en 

geaccepteerd; 

per fase krijgt Mn instantie de beoordelingsbevoegdheid; 

de officiele fasering van het bouwproces wordt aangepast aan de praktijk. 

Toepassing van deze voorstellen zal kunnen leiden tot aanzienlijke besparingen 

in de gezondheidszorg. 
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SUMMARY 

This thesis reports on a study resulting in recommendations for a better and 

faster decision and design process for building hospitals. 

The title of the thesis, "Anamnesis, diagnosis, therapy", indicates that it 

consists of three parts. Each part contains two chapters. 

The first part offers a general introduction to the subject matter. 

In Chapter 1, an outline of the history of hospital buildings is given. This 

chapter also contains a review of Dutch efforts to standardize hospital buildings 

and hospital briefs, as well as a summary of the research into this subject. 

Chapter 2 defines the problem area. The development of the study and the 

research methods used are described. In addition to literature about the building 

process, briefs and hospital designs, documents on the legislation for building 

hospitals were examined. Also, the briefs of ten general hospitals were 

analyzed. The study involved 40 interviews and two case studies. 

The second part of this thesis gives an analysis of the present situation. 

Chapter 3 describes the development of the legislation in relation to building 

hospitals. Subsequently, a description is given of the official procedures that 

must be followed and of all parties involved. The decision and design process in 

practice is discussed through the two case studies. 

Chapter 4 deals with briefs. It describes how the brief developed into a phased 

programme. Next, the contents of hospital briefs are examined. The influence 

of briefs on designs is evaluated using the results of the two case studies. Also, 

the methods of preparing briefs are discussed and special attention is given to 

the influence of patients and staff on the design of hospitals. 

In the last part of this thesis, proposals are put forward for improving the 

decision and design process for building hospitals. 

Chapter 5 discusses the relationship between an organization and its building 

during the design phase. By means of the different levels in the functional 

design process, the territory principle, the classification of spaces and the 

principles of division and clustering, a decision tree is developed for the 

functional design process. The two case studies are used to illustrate this 

method. 
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In Chapter 6 recommendations are presented for improving the decision and 

design process and the procedure prescribed by the Government. These 

recommendations are based on the development of the building process for 

hospitals and of briefs which is described in chapters 3 and 4. They are also 

based on the functional design method from Chapter 5. The proposals for 

improvements rest on the assumption that governmental control of building 

hospital will be retained. In short the following are recommended: 

The waiting period in connection with the annual investment budget for 

health care buildings should be defined when giving the approval for the 

initiation phase of the building process. 

Objective norms and criteria should be developed and accepted. 

The documents at each phase of the building process should be subject to the 

approval of one public authority only. 

The formal phases of the building process should be adapted to normal 

practice. 

Applying these proposals should result in substantial cost savings for the Dutch 

health service. 
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CURRICULUM VITAE 

De schrijfster van dit proefschrift werd geboren op 30 november 1957 te 

Vlaardingen. Aldaar bezocht zij van 1970 tot 1976 de chr. s.g. Westland-Zuid. 

In het laatst genoemde jaar behaalde zij het diploma Atheneum B en began zij 

met de studie Bouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft. Tijdens het 

tweede en derde jaar van haar studie was zij werkzaam als student-assistent bij 

de sectie Toegepaste Mechanica. 

In 1981 slaagde zij voor het kandidaatsexamen en in 1983 voor het doctoraal 

examen Bouwkunde met de specialisatie architectuur. Haar afstudeeronderwerp 

was "het ontwerpen van een klinisch en poliklinisch revalidatiecentrum te 

Capelle aan den IJssel". De mentoren bij het afstuderen waren: prof. J.L.C. 

Choisy, ir. L.J. de Klerk, ir. A.P.J.V.A. Maaskant, ir. M.C. van der Meer en ir. 

L.J.M. Tummers. 

Na het behalen van haar ingenieursdiploma trad zij als wetenschappelijk 

assistent in dienst van de Technische Hogeschool Eindhoven. In het kader van 

het Ziekenhuis Research Project, een interafdelingswerkgroep van de afdelingen 

Bouwkunde en Bedrijfskunde, was zij werkzaam bij de sectie Uitvoerings

techniek van de afdeling der Bouwkunde. Zij werd daar in staat gesteld het 

onderzoek te verrichten dat tot dit proefschrift geleid heeft. 
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STELLINGEN 

behorende bij het proefschrift "Anamnese, diagnose, therapie; een onderzoek 
naar de bouwvoorbereiding van algemene ziekenhuizen" van C.A. Vietsch. 

l. Het bouwproces van algemene ziekenhuizen neemt, mede door de zeer 
lange goedkeuringsperioden, te veel tijd in beslag. 
lit.: dit proefschrift. 

2. De belangrijkste criteria voor het beoordelen van bouwplanrien voor zieken
huizen zijn de subjectieve, oncontroleerbare persoonlijke ervaringen van de 
betreffende beoordelaars. 
lit.: dit proefschrift. 

3. Checklisten voor programma's v.an eisen zijn in principe eindeloos. 
lit.: C. Alexander, Notes on the synthesis of form, Harvard University 

Press, Cambridge Massachusetts, 1979. 

4. Wanneer men het heeft over programme's van eisen, moet men aangeven of 
men het programma van eisen ziet als een contractstuk dat dee! uitmaakt 
van de opdrachtverstrekking aan de architect, Of dat meri het program
meren en het ontwerpen als een geintegreerd proces ziet. 
lit.: dit proefschrift. 

5. Een organisatie wordt door een gebouw ondersteund, indien de formele 
organisatorische eenheden die op de verschillende niveaus aanwezig zijn, de 
voor hen ontworpen gebieden als territoria geannexeerd hebben. 
lit.: dit proefschrift. 

6. Door de pressie via de publieke opm1e en door het "gelobby" in politieke 
kringen wordt een evenwichtig beleid voor planning en bouw van zieken
huizen verhinderd. 
lit.: dit proefschrift. 

7. Bij handhaving van het bouwplafond dient de termijnstelling gekoppeld te 
warden aan de goedkeuring van de initiatieffase. 
lit.: dit proefschrift. 

8. Verandering van het voorgeschreven bouwproces bij ziekenhuizen zal 
kunnen leiden tot besparingen in de gezondheidszorg die niet ten koste gaan 
van de patientenzorg. 
lit.: dit proefschrift. 

9. De toevoeging "m/v" in personeelsadvertenties duidt er op dat de wet op 
gelijke behandeling niet serieus genomen wordt. 
lit.: l. Reclame Code Commissie, Algemene aanbeveling, Amsterdam, 

18 november 1983. 
2. Commissie gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de 

arbeid, Gelijke kansen, je goed recht, de Ministeries van B.Z., 
W.V.C., Justitie, O. & W. en S.Z. & W., april 1986. 



10. Bij het kiezen van bomen die in parken e.d. geplant warden, zou men 
rekening moeten houden met het aantal mensen dat allergisch voor de 
gekozen soort is. 

11. Degenen die bij nieuwboµw flexibiliteit als eis stellen, dienen serieus te 
overwegen of verbouwingen en· verhuizingen niet te verkiezen vallen boven 
steeds maar kleine aanpassingen, die een situatie niet duidelijk veranderen. 
lit.: P.M. Schoorl, Geestelijke gehandicapten wonen samen met hun 

verzorgers, Gebouwde omgeving en welbevinden, pag. 31-41, N.Z.I., 
Utrecht, 1986. 

12. De zogenaamde "positieve" discriminatie van vrouwen op a.a. de Techni
sche Universiteiten verhindert volledige emancipatie. 

13. Gezien hun grate invloed op de studie- en beroepskeuze van scholieren 
zouden schooldekanen een professionele opleiding moeten krijgen. 

14. Het is maatschappelijk onaanvaardbaar, dat . de besturen van a.a. zieken
huizen, woningbouwverenigingen en scholen nag steeds hoofdzakelijk be
staan uit goedwillende amateurs. 

15. Het bezigen van de term "menskracht" in plaats van man- of arbeidskracht, 
duidt op een bepaalde gefrustreerdheid bij de gebruiker. 


