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1.1. Schets van de probleemvelden van het projekt ziekenhuisbouw ZRP 
Binnen het totale probleemveld van het bouwen van een ziekenhuis zijn in grote 
lijnen drie fasen te onderkennen, t.w. 
a) de preplanfase 
b) planfase 
c) uitvoeringsfase. 

Ad a. De preplanfase bevat de voorbereidende werkzaamheden, die nodig zijn om 
een goed programma van eisen te produceren (ontwerpvoorbereiding). 

Ad b. In de planfase worden de werkzaamheden verricht die lei den tot het aanbe
steden van de produktie van een gebouw (het ontwerpen en begroten). 

Ad c. In de uitvoeringsfase worden de werkzaamheden verricht die de produktie 
van een gebouw en haar direkte omgeving als ,einddoel hebben (bouwen). 

Tenslotte is de eksploitatie van de gebruikersorganisatie en het gebouw aan de 
orde. Dit probleemveld valt voorlopig buiten de skoop van de projektgroep omdat 
hiervoor de vereiste disciplines in de groep ontbreken. 

De projektgroep heeft zich in eerste instantie tot doel gesteld de preplanfase 
als haar werkterrein te beschouwen. 
De doelgroepen waar de projektgroep zich hoofdzakelijk op richt in haar onder
zoek zijn planners, ontwerpers, bouwproducenten, planbeoordelende instanties en 
gebruikers. 
De nieuwe wetgeving en de herstrukturering van de beleidsvoorbereidende- en be
leidsbepalende instanties in de gezondheidszorg zijn momenteel op landelijk nivo 
aan de orde en zijn moeilijk te doorzien. 
Om in de preplanfase enigszins klaarheid te scheppen voor de bovenomschreven 
doelgroepen m.b.t. deze herstruktureringen heeft de projektgroep het plan opge
vat om een strategiemodel te ontwikkelen om samen met initiatiefnemers, gebrui
kers en beoordelende instanties een optimaal trajekt in de preplanfase af te 
leggen. De basisfilosofieen en de daaruit voortvloeiende uitgangspunten en doel
stellingen waren bij het opstellen van dit strategiemodel een belangrijke rol 
toebedacht. 

1.2. Werkwijze vooronderzoek Referentie Programma van Eisen . 
De projektgroep heeft een jaar besteed aan een vooronderzoek, waarin het probleem
veld globaal omschreven kan worden. 
Het vooronderzoek was onderverdeeld in twee fasen, t.w.: 

fase 1. In een eerste fase van een half jaar heeft zij getracht naar aanleiding 
van een lI marktonderzoek ll de behoeften bij gebruikers van Algemene Ziekenhuizen, 
ontwerpers en beoordelende instanties (C.v.Z.) te inventariseren. De eerste kon
klusies waren, dat er behoefte is aan een lIbestek en voorwaarden" voor een pro
gramma van eisen voor Ziekenhuizen. De projektgroep noemde dit lIbestekll het 
Referentie Programma van Eisen (R.P.v.E.). 
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Fase 2. De tweede richtte zich hoofdzakelijk op een literatuurstudie op het 
item basisfilosofieen t.b.v. PvEls. Daarnaast is een aanzet gegeven tot het 
ontwikkelen van een strategiemodel als essentieel onderdeel van het RPvE. Dit 
strategiemodel is voorzien van een adstruktie. Verder is er overleg geweest 
met onderzoekinstituten en personen die met gelieerd onderzoek op dit terrein 
bezig zijn. 
Tenslotte is in deze tweede fase een aanvraag voor ZWO-subsidie geformuleerd en 
verzonden. 

1.3. Werkwijze van de projektgroep 
In deprojektgroep zijn t.b.v. het vooronderzoek drie werknivols aangelegd, t.w. 
a) de drie wekelijkse projektgroepvergaderingen 
b) de wekelijkse werkbijeenkomsten en externe interviews 
c) de dagelijkse werkzaamheden. 

Ad a. De driewekelijkse vergaderingen werden bijgewoond door Prof.Sikkel (voor
zitter), Dubbelman, Kirkels, Kooreman, Mercx, Schuitema (in tweede fase vooron
derzoek vanaf febr. 1 81), Nierstrasz en resp. Smeets. 
De gemiddelde tijdsduur van de vergaderingen was 3 uur. 
Tot de taken van de vergadering behoorden: 
- Van de voorzitter: 

het voorzitten van de vergad~ring en q.q. het dragen van de eindverantwoording 
van de projektgroep. 

- Van de gehele vergadering: 
het adviseren t.b.v. de inhoud, werkwijze en voortgang van het vooronderzoek. 

- het evalueren van de verrichte werkzaamheden binnen het vooronderzoek. 
- het geven van direktieven om het vooronderzoek te ontwikkelen. 
- het goedkeuren van personele aanvragen aan vakgroepen en aanvraag ZWO-subsidie. 

Ad b. De wekelijkse werkzaamheden werden verricht door de seniorbegeleiders (WHM) 
Kooreman en Dubbelman en de wetenschappelijk assist. Nierstrasz in de eerste fa
se en door Dubbelman en Schuitema en de wet. ass. Smeets in de tweede fase van 
het vooronderzoek. De tijdsbesteding van de senioren was minimaal 1 dag/week per 
persoon. 
Tot hun taken behoorden: 
- evaluatie van het literatuuronderzoek. 
- evaluatie van inventariseren en rubriceren van lit. onderwerpen. 
- het formuleren van konklusies t.a.v. lit.onderzoek t.b.v. de projektgroepver-

gaderingen. 
- het afnemen van interviews bij externe persanen en instanties. 
- het evalueren en event. korrigeren van verslagen van projektgroepvergaderingen 

rapportages en interviews. 
~ het maken van voorstellen voar madellen en adstrukties voor het vooronderzoek. 
- het opstellen van de ZWO-aanvrage. 
- het initieren van de werkwijze van de projektgroep en het samenstellen van 

agendals voor de projektgroepvergaderingen. 

Ad c. De dagelijkse werkzaamheden werden verricht door de wetenschappelijke_ 
assistenten Nierstrasz en Smeets. De tijdsbesteding was full-time. 
Tot hun taken behoorden: 
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- interviewen van interne- en externe personen en instanties (markt/behoefte 
onderzoek). 

- schrijven van verslagen van projektgroepvergaderingen en interviews. 
- het medeformuleren van onderzoeksmodellen en de adstrukties daarop. 
- het mede-initieren van werkwijze en agenderen van projektgroepvergaderingen. 
- het maken van voorstellen t.b.v. de subsidie-aanvrage ZWO. 
- het redigeren van alle verslagen en rapporten aangaande het vooronderzoek. 

, 
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lste fase van het vooronderzoek 
naar een Referentie-Programma 
van Eisen voor algemene Zieken
huizen - Ir.C.J.Nierstrasz 
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2. Behoefte onderzoek 
2.1. Lijst van verslagen van interviews, gehouden door ir.C.J.Nierstrasz e.a. in 

de eerste fase van het vooronderzoek in de periode van september 180 tot 
j anuari 181. 

Deze interviews worden gehouden, omdat de projektgroep het nodig achtte om al
vorens middelen te zoe ken om een PvE te ontwikkelen, zij eerst een duidelijk 
beeld van de behoefte aan een dergelijk programma wilde hebben. 
De interviews werden afgenomen, nadat geruime tijd van te voren een standaard 
vragenlijst was toegezonden. 
1. Vragenl ijst. 
2. Verslag van het bezoek aan J.W.Hoorn, Ziekenzorg, Enschede 15-9- 180. 
3. Gesprek met ir.W.Wijnja (Bouwk.), dir.RKZ, Groningen 23-9- 180. 
4. Verslag gesprek met H.J.Tuntler, arts. Provinciale Raad voor de Volksgezond

heid in de provincie Overijssel, 29-9- 180. 
5. Gesprek bij Twijnstra en Gudde met ir.W.Brouwer, 30-9- 180. 
6. Gesprek met de heer Kuppens, Prov.Raad van de Volksgezondheid in Noord-Brabant 

2-10-80. 
7. Gesprek met Ph.G.van der Scheur, ekon.dir. Willem Alexander Ziekenhuis, 

IS Hertogenbosch 2-10-'80. 
8. Gesprek met G.A.Meijer, Prov.Raad voor de Volksgezondheid in Groningen, 

3-10-'80 .. 
9. Gesprek met Kubbinga, Ziekenhuisdeskundige van buro EGM, 6-10- 180. 

10. Gesprek met dhr.van der Ban, 8-10- 180. 
11. Gesprek met de heer Donders, College voor Ziekenhuisvoorzieningen, 8-10- 180. 
12. Gesprek met de heer N.H.Kock, ekon.dir. van het St.Joseph Ziekenhuis te Oos

terhout 15-10- 180. 
13. Gesprek met de heer F.Wisse, ekon.dir. van het Diaconessenhuis te Heemstede, 

23-10- 180. 
14. Gesprek met de heer J.A.M. Maes, ekon.dir. van het Zeeweg Ziekenhuis in 

IJmuiden, 23-10- 180. 
15. Gesprek met de heer Schroder, voormalig bouwkoordinator van het Westeinde 

Ziekenhuis in Den Haag, 24-10- 180. 
16. Gesprek met de heren Dorigo en Van Marissing van arch.buro Wiegerinck in 

Arnhem, 4-11- 180. 
17. Gesprek met de heren Beutema en Van Damme van het Slotervaart Ziekenhuis te 

Amsterdam, 4-11- 180. 

N.B. De hierboven vermelde verslagen zijn opgenomen in het ZRP-Ziekenhuisbouw
--- archief (BBU - H.G.5.23). 

Vragenl ijst. 
Waarom is men bezig met een onderzoek met het programma van eisen (PvE) als 
onderwerp? 

Uit het oogpunt van een verwachte kostenbesparing en/of uitsluiten van ongun
stige financiele verrassingen 
bijv. - voor de gebruiker/opdrachtgever 

- voor de uitvoerder/aannemer 
- voor de gezondheidszorg in het algemeen. 

- Uit het oogpunt van verwachte besparing in tijd 
bijv. - ontwerpfase duurt minder lang 

- goedkeuringsprocedure kan sneller verJopen 
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- opdrachtgever (en architekt) kan veer indiening van p.v.e. al "ver-
moeden" of een en ander zal worden goedgekeurd 

- Voordelen voor opdrachtgever/gebruiker 
bijv. - "vreemde" materie wordt voor opdrachtgever overzichtelijker gemaakt 

(bijv. "waar moet ik aan denken") 
- beter samenspel tussen opdrachtgever en architekt mogelijk (men weet 

waar men over praat) 
- mogelijkheid om p.v.e. "in praktijk" te zien indien gebruik gemaakt 

wordt van "standaard-p.v.e." 
uitsluiten verrassingen in gebruik en leren van fouten elders. 

Wat streeft men na? 
- Opstellen van standaard-p.v.e. voor het ziekenhuis als geheel 

bijv. - p.v.e. geeft raam van de onderwerpen die behandeld dienen te worden 
- p.v.e. geeft tot in details weer op welke wijze onderwerpen aan bod 

dienen te komen 
- p.v.e. bestaat uit een lijst met vragen waarop opdrachtgevers antwoord 

geven. Deze lijst dient voor de architekt als uitgangspunt. 
Opstellen van een standaard-p.v.e. voor de verschillende afdelingen/funkties 
van het ziekenhuis 
bijv. - zie boven 
Opstellen van normen voor het geval geen standaard-p.v.e. wordt nagestreefd 
bijv. - Wat meet er in elk geval wel instaan, wat mag erin? 

- Wanneer is het kompleet genoeg om in te leveren? 
- Worden er nog speciale eisen gesteld aan basisfilosofie, struktuurplan, 

funktieprogramma of ruimtenplan afzonderlijk? 

Hoe zijn de resultaten? 
bijv. - Wat zijn precies de resultaten en hoe lang heeft het geduurd deze re

sultaten te bereiken? 
Was dit het doel of gaat men nog verder? 
Zijn de resultaten alleen positief voor de groep waarvoor gewerkt is, 
of is er ook een positief rendement voor andere groeperingen/instel-
1 ingen? 
Er is geen positief resultaat; waarom niet? 
Wat waren de grootste moeilijkheden die te overwinnen waren en waarom 
juist die moeilijkheden? 

Wat zou bij een (toekomstig) onderzoek met als onderwerp het p.v.e. speciale aan
dacht moeten krijgen? 

bijv. - Waarom juist dat aspekt? 
- Wat zouden bij het onderzoeken van dat aspekt specifieke moeilijkheden 

kunnen zijn? 

2.2. Korte samenvatting en konklusies van de interviews van ir.C.J.Nierstrasz 
Uit de interviews met de representanten van de gebruikersgroep van Ziekenhuizen 
is gebleken, dat voor zover ze bij net tot stand komen van de organisaties en 
de gebouwen, weinig of nooit in aanraking waren gekomenmet een basisfilosofie 
waaruit ekspliciet vanuit uitgangspunten en doelstellingen een funktioneel pro
gramma was samengesteld. Wel werden door de advies- en ontwerpburo's ruimtenpro
gramma's samengesteld. 
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Het blijkt moeilijk te zijn, artsen en andere gebruikersgroepen in het samen
stellen en interpreteren van PvE's te betrekken. 
Meestal gaat een direktie uit van konsepten van andere en elders gebouwde zie
kenhuizen. Eigenlijk kan niet gesproken worden over een PvE; het programma va
rieert in de tijd, het is daardoor een kontinu proces dat steeds bijgesteld 
wordt. Beslispunten zijn belangrijk; wanneer legt men wat vast. De basisfiloso
fie is daarbij leidraad. 
Een standpunt PvE bestaat niet, wel een basisfilosofie ingevuld met standaard
gegevens per afdeling van het ziekenhuis. Terugkoppeling tijdens het ontwerp
en bouwproces op deze basisfiolosofie is geboden. 
Het blijven voldoen aan de "vierkante meter" eisen in de bruto-netto verhoudin
gen van het gebouw is een moeilijk facet. 
Een moeilijkheid bij het opstellen van een standaardnorm zal de invloed van de 
specialisten (artsen) zijn. 
Plannen in de toekomst is een moeilijke zaak, welke ontwikkelingen staan ons te 
wachten t.a.v. verschuivingen van klinische- naar poliklinische- en dagbehande-
1 i ng, etc. . 
Vooral in het behandelgedeelte flexibete ruimten en konstrukties maken t.b.v. 
wijzigende medische hulpmiddelen, is een vraag die veel qesteld wordt. 

De tweede kategorie die benaderd is in dit vooronderzoek was die van de planbe
oordelende instanties. 
Het oordeel in deze kategorie was dat PvE's niet gestandariseerd kunnen worden 
omdat er weinig inzicht is in de wensen van de artsen. 
Herhalingsopdrachten zouden de kosten van architekt kunnen drukken door het uit
sparen van tekenwerk. 
Bij het CvZ wordt momenteel gewerkt aan de zgn. "bouwstenen" en het "obligatoi
repakket". Bouwstenen zijn ruimtelijke vertalingen van funkties, obligatoire 
pakketten omschrijven het minimum aan voorzieningen, dat in de kategorieen top
centrum- en basisziekenhuizen aanwezig moet zijn. 
Beide pakketten gaan tevens als norm gehanteerd worden. 
Volgens zegslieden van de Provinciale Raad zullen in de standaard, welke voor 
het beoordelen van PvE's de volgende aandachtspunten worden opgenomen: 
1. taakstell ing 
2. funkties en aktiviteiten 
3. werkproces 
4. relaties van punt 2 en 5 soorten ruimten en hun oppervlakten. 

Een PvE stimuleert het denkproces m.b.t. het bouwen en is een toetsing van de 
organisatie. Evenwel, alle onderzoek op het gebied van PvE's moet gericht wor
den op kostenbesparingen. 

Als laatste kategorie betrokkenen zijn een aantal advies- en ontwerpburo's van 
ziekenhuizen geinterviewd. Tijdens deze interviews bleek dat deze kategorie het 
PvE als konstante checklist gebruikt. Naar hun oordeel zijn momenteel door de 
beoordelende instanties meer "vormen" dan normen als toetsen vastgesteld. Normen 
zijn nauwelijks aanwezig. 
Er moet een normenbestand worden opgebouwd. Daarnaast moeten er vormen komen 
voor het vertalen van een funktieprogramma naar een ruimteprogramma. 
Een onderzoek m.b.t. PvE's zou zich moeten richten op het opstellen van alterna
tieven v~~r een PvE; d.w.z. dat de manier van werken gesystematiseerd moet wor
den. De organisatievormen zouden daarbij als uitgangspunt moeten dienen. 
Het ontwikkelen van een "vragenlijst" is daarbij noodzakelijk. Deze vragenlijst 
geeft door aankruisen van wel/niet van toepassing inzicht in de gebruikte en 
toekomstige organisatievorm en de konsekwenties daarvan. Het PvE zou ontwikkeld 
moe ten worden als hulpmiddel bij het maken van een keuze uit diverse alternatie
yen. 
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De zgn. "bouwstenen" van het NZl zijn als eenheden erg klein en het aantal 
varianten erg groot. Ze zijn moeilijk up to date te houden. Het vastleggen 
van m2 gaat als norm werken. De funktionele relaties zijn nog te weinig uit
gewerkt. Door verschillen in organisaties ontstaan dan varianten van de "stan
daardafdeling" tenslotte; er gaat veel tijd verloren in de programmafase. Voor-
al omdat de belanghebbenden niet getraind zijn in het programmeren. 
Ontwerpers mee laten werken en denken in de PvE-fase levert tijdwinst op.voor 
de tot stand koming van het beoogde projekt. 
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Het Ziekenhuis Research Project, een interafdelingswerkgroep binnen 
de Interacademiale Werkgroep Ziekenhuiswetenschappen, heeft eind 
1979 op de Technische Hogeschool te Eindhoven bij de bestuurscommissie 
Projecten Centrale Beleidsruimte een aanvraag ingediend teneinde 
personele ondersteuning te verkrijgen. De commissie onderschreef bij 
die gelegenheid de maatschappelijke relevantie van het project 
"Programma van Eisen Ziekenhuisbouw", edoch de onderbouwing van de 
aanvraag was evenwel niet voldoende om deze adequaat te ondersteunen 
en de commissie wees de aanvraag dan ook af. 
In dezelfde brief verklaarde de commissie dat een vooronderzoek in 
deze, een effectieve methode zou kunnen zijn om de onderbouwing meer 
inhoud te geven. 

Onder andere naar aanleiding hiervan is door het Z.R.P. een tijdelijke 
medewerker aangetrokken, die in enige maanden lorg lOU dienen te dragen 

voor een de~elijke onderbouwing, zoals hierboven bedoeld. Het onder
havige verslag is het resultaat van deze arbeid en is voornamelijk 
bedoeld een volgende aanvraag meer achtergrond te geven. 

Ir. C.J. Nierstrasz 
december 1980 
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Aanvraag 

De doelstellingen van het onderzoeksproject zouden moeten zijn: 
a: het formuleren van eisen waaraan een referentie-programma-

van-eisen voor de bouw van een algemeen ziekenhuis inhoudelijk dient 
te voldoen; 

b: het ontwikkelen van een referentie-programma-van-eisen; 
c: het aangeven van een methode om het referentie-programma-van-eisen 

actueel te houden. 
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·Explicatie van de aanvraag. 

Ad a: 

Referentie-programma-van-eisen: 

15 

Een dergelijk programma omschrijft de functies binnen een ziekenhuis, 
de consequenties van het aanwezig zijn van die functies op de technische 
eisen en maatvoeringvan de ruimten, de relaties van de ruimten onder
ling, de relaties van de afdelingen onderling en geeft aan in hoeverre 
deze zaken afhankelijk zijn van een bepaalde organisatievorm. 

De term referentie-programma-van-eisen is ontstaan nadat gezocht is 
naar een woord dat het woord standaardprogramma-van-eisen kan vervangen. 
Dit laatste woord werd niet correct geachtvanwege de niet geheel 
juiste inhoud die door diverse personen er aan werd toegedacht. Teveel 
werd een standaardprogramma geassocieerd met een standaardziekenhuis. 
Deze associatie is geheel niet op zijn plaats. Een standaardprogramma 
moet gezien worden als een aanwijzing in kwalitatieve en kwantitatieve 
zin over het ruimtenpakket binnen een ziekenhuis; de bouwkundige uitwerking 
hiervan, de invulling van "een geraamte" met ruimten, ligt niet vast 
en is vooral afhankelijk van de visie van de architect hierop. 
Zodoende kan de vorm van op een standaardprogramma gebaseerde zi ekenhui zen 
onderling sterk verschillen. 
Verder wordt het woord standaard ook wel gezien als "minimum", een soort 
eerste levensbehoefte waar verder op gebouwd kan worden. In relatie tot 
het programma-van-eisen is dat dan toch wat te beperkt gezien, omdat 
de standaard ook als basis gaat dienen voor ziekenhuizen die veel meer 
nodig hebben dan de eerste levensbehoeften. Ook voor dergelijke zieken
huizen zou dan een standaardprogramma gebruikt worden waardoor het 
programma verschillende gedaanten aanneemt, hetgeen in tegenspraak is met 
hetgeen het woord suggereert. 
Een heel andere reden om van het woord standaard af te stappen is de 
gewijzigde opinie binnen het onderzoeksteam. In het beginstadium werd 
aangenomen dat het programma als stringente norm diende te fungeren, terwijl 
gaandeweg de opinie postvatte dat het programma meer als vergelijkings
materiaal gezien moest worden, dat eventueel zelfs meer dan een oplossing 
voor de invulling van een functie zou dienen te leveren. Daarbij zou dan 
niet langer uitgegaan moeten worden van de functie "sec", als enige 
grootheid die kwantiteit en kwaliteit van ruimten beinvloedt, maar een 
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functie zou onlosmakelijk gezien moe ten worden van de organisatievorm 
waarin de functie gegoten wordt. Bij het opstellen van een programma
van-eisen wordt dan aan functie en organisatievorm gerefereerd. 
Zonder nu meteen de oplossing voor het nog te onderzoeken gebied aan 
te dragen kan hier nog wel iets aan toegevoegd worden. Steeds meer is 
duidelijk ge\l/orden dat de functies die in verschillende ziekenhuizen 
voorkomen weliswaar op het eerste gezicht sterk verschillen, maar bij 
nadere beschouwing toch te IIbundelen ll blijken te zijn tot groepen met 
dezelfde basiseigenschappen, die eenzelfde basisfilosofie als achter
grond hebben. Deze basiseigenschappen, die organisatie-opzet en opbouw 
van de functie bepalen, komen voor in slechts een beperkt aantal 
varianten. Indien deze verschillende varianten voor een functie gevonden 
zijn, waardoor consequenties daarvan voor technische eisen en maatvoering 
van de ruimten, de relaties van de ruimten onderling en de relaties van 
afdelingen en functies vast komen te liggen, kan onderzocht worden welke 
variant van toepassing is op de verschillende functies van het nieuw te 
bouwen ziekenhuis.Is die variant gevonden dan ligt daarmee de opbouw van 
die functie vast; erg belangrijk hierbij is, dat er een scheiding gemaakt 
wordt tussen IIfunctie ll en lIafdeling". 

Het onderzoek zal duidelijk moeten maken van welke basisprincipes 
uitgegaan dient te worden, teneinde te komen tot een programma ten 
opzichte waarvan gerefereerd kan worden. Deze basisprincipes liggen op het 
inhoudelijke vlak en hebben niet te maken met de uiterlijke verschijningsvorm 
van het referentieprogramma. 

Ad b: 

Naar aanleiding van het hiervoor geformuleerde onstaat een beeld, op 
welke wijze een referentie-programma opgezet zou kunnen worden. Deze opzet 
draagt er zorg voor dat de beschreven strategie ook daadwerkelijk 
uitgevoerd kan worden. De opzet van het programma, vooral toegespitst op 
het verkrijgen van informatie teneinde te kunnen refereren, staat uiteraard 
nog niet vast. 
Een mogelijkheid die het overwegen waard lijkt is het opstellen van een 



r 
\ 
'-. 

(~ 

17 

checklist. Deze checklist zou dan het karakter kunnen krijgen van een 
vragenlijst die aangeeft in hoeverre men afwijkt van het organisatie
principe waaraan men refereert. De nadruk wordt gelegd op afwijkingen; 
juist de gevolgen daarvan dienen nader onderzocht te worden, de conse
quenties van overeenkomsten liggen immers expl.iciet vast. 
Het referenti e - programma, dat di ent te functi oneren zoa 1 s boven 
omschreven is, zal gerealiseerd kunnen worden aan de hand van een uit
gebreid orienterend veldonderzoek. De benodigde gegevens worden in binnen
en buitenland verkregen door het analyseren van programma's-van-eisen van 
nog te realiseren ziekenhuizen en van ziekenhuizen die in het recente 
verleden zijn opgeleverd. 

Ad c: 
Uit het voorgaande zal duidelijk ZlJn dat een referentie-programma als 
voorbeeld geldt, dat aangeeft hoe de "stand van zaken" op ziekenhu;sgeb;ed 
is op dat ogenblik. Welk basisprincipe ook gekozen wordt, aangenomen mag 
worden dat de "voorbeeldvorm" steeds aanwez;g is. 
Dit heeft uiteraard consequenties; ten eerste moet het referentie-programma 
alle mogelijke varianten aanreiken en verder moet het up to date zijn 
en dus aan te passen zijn aan nieuwe ontwikkelingen. Wanneer men ervan 
uitgaat dat het referentie-programma ;n ieder geval als voorbeeld moet 
dienen dan ;s het noodzakelijk dat het aantal varianten zodanig is dat 
de mogelijkheid tot refereren altijd aanwezig is. Aan de varianten, die 
gebaseerd zijn op verschillende (organisatorische) grondgedachten, worden 
geen prioriteiten toegekend, zij worden alleen als mogelijkheid genoemd. 
Om zeker te zijn dat alle mogelijkheden worden aangereikt dienen zeer 
nauwlettend nieuwe ontwikkelingen op organisatorisch gebied te worden 
~evolgd, terwijl hetzelfde gezegd kan worden van techniek, inrichting 
en dergelijke. Deze mogelijkheden onderkennen en, indien zij essentieel 
afwijken van bestaande varianten, ze als nieu't,e mogelijkheid aan het 
referentie-programma toevoegen, zal een wezenlijk onderdeel van de wens 
tot structurering van de ziekenhuisbouw zijn. 
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De motivatie voor de aanvraag zal gevonden kunnen worden in een aantal 
punten. Min of meer in de volgorde waarin ze binnen het bouwproces 
een rol spelen zijn dit de bedoelde punten: 

* de basisfilosofie zal beter "doorgepraat" worden; 
* er zal eerr betere samenwerking ontstaan tussen opdrachtgever en 

bouwer en/of architect; 
* er worden normen ontwikkeld waaraan programma's van eisen getoetst 

kunnen worden; 
* de kwaliteit van het bouwwerk zal verhoogd worden; 
* er zal bekort kunnen worden op de bouwprocestijd; 
* de stichtingskosten zullen beperkt kunnen worden. 

Gezien de uitgebreidheid van het veld van onderzoek zowel wat gebruikers 

betreft als belanghebbenden, terwijl bovendien een concrete vraag 
naar dit onderzoek moeilijk te formuleren is, is een utilisatieplan 
zoals de Z.W.O.-projectfinanciering eist, nauwelijks op te stellen, 
zonder in vaagheden te vervallen. Het verdient daarom aanbeveling 
de uitwerking van bovenstaande punten tevens op te vatten als 
beschrijving van de vraag naar een referentieprogramma van eisen, 
terwijl tevens gebruikers en belanghebbenden er uit naar voren komen. 
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Om tijdens de bouwvoorbereiding niet te verdwalen in een onoverzichtelijke 

hoeveelheid van gegevens en aspekten is het wenselijk dat allereerst 
"uitgangspunten en doelstellingen" worden geformuleerd. 
Deze vormen het stramien voor alle opvolgende fasen van de bouwvoor
bereiding. Deze uitgangspunten en doelstellingen worden vastgelegd in 
een basisbeschouwing en een basisprogramma. De basisbeschouwing geeft 
een medische, verpleegkundige, economische en sociale visie op langere 
termijn, terwijl het basisprogramma de hoofdfuncties weergeeft die uit 
de basisbeschouwing worden afgeleid. 
In het basisprogramma worden omschreven: 
- De hoofdfuncties 
- De taakopvatting, invulling van de hoofdfuncties 
- De organisatorische uitgangspunten 

Financieel economische aspecten 
- Mate van integratie in de stedebouwkundige context 
- Eventuele prognoses omtrent deze punten. 

Gezien het feit dat juist dit basisprogramma het gegeven is waar tijdens 
volgende fasen op teruggegrepen wordt, is het zeer aan te bevelen 
ervoor zorg te dragen dat de integratie v~n dit basisprogramma in de 

(__ volgende fase - de programmafase - beter verloopt. 
Door reeds in dit vroege stadium het besef te laten prevaleren wat in de 
volgende fase verwacht wordt, zal de kans op een juiste afstemming van 
het programma van eisen op de oorspronkelijke eisen en wensen worden 
vergroot. 
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De directie (en het bestuur) van een ziekenhuis neemt het initiatief 
een verbouw of een nieuwbouw te overwegen; indien deze overweging 
positief uitvalt neemt zij de voorbereiding van de bouw ook daadwerkelijk 
ter hand. Ook in de programma-van-eisen-fase is de directie de instantie 
waar de belangrijkste impulsen van uitgaan. Zolang deze van organisa
torische aard zijn, ofwel wanneer medisch-technische eisen en wensen 
een rol gaan spelen is een en ander door de directie nog te overzien, 
wanneer echter de bouwkundige consequenties van dit alles bekeken moeten 
worden wordt een gebied betreden dat in vele gevallen buiten de competentie 
van de directieleden ligt. Alhoewel de directie dus de verantwoordelijkheid 
voor het realiseren van het juiste gebouw krijgt toebedeeld, heeft zij 
niet de instrumenten in handen om met de andere participanten op diverse 
gebieden op hetzelfde niveau overleg te plegen. Een van de belangrijkste 

taken van het referentieprogramma is dan ook inzicht te verschaffen aan 
de directie van de "haalbaarheid" van de diverse eisen en wens en die 
van verschillende zijden worden aangevoerd. 
Het programma reikt voor de uitvoering van een functie diverse varianten 
aan. Organisatorische omstandigheden en relaties komen daardoor vast 
te liggen. Juist de invulling van een bepaalde functie, de uitwerking 
van de gekozen organisatievorm althans, is vaak een bron van tegenstellingen; 
doordat deze invulling binnen het referentieprogramma eenduidig vast-
gelegd wordt, en de beslissing daarover dus uit handen van de directie 
genomen wordt, zullen weinig zakelijke, vaak subjectieve opmerkingen 
geen gehoor vinden bij de directie, die derhalve veel minder "ma kkelijk" 
om te praten is. 
Op het eerste gezicht lijkt de relatie directie-medewerkers hierdoor 
minder goed te worden; dat is echter niet waar. Juist het referentie
programma geeft de medewerkers een veel beter houvast om noodzakelijk 
geachte afwijkingen - met een goede motivatie zijn afwijkingen best 
mogelijk - te omschrijven en te beargumenteren. Dit werkt een effectief 
democratisch en vlotter besluitvormingsproces in de hand. 
Hierop aansluitend kan meteen een voordeel worden genoemd dat ongeveer 
in dezelfde sfeer ligt: men weet ten opzichte van wat men moet evalueren. 



( 

I 
\ 

21 

Voorstellen door adviseurs en architekt worden niet op zichzelf beschouwd 
maar worden vergeleken met het referentie-programma waardoor veel 
gerichtere toetsing zal optreden. Ook dan weer is de directie in staat, 
om met het referentie-programma in de hand, als gelijkwaardige partner 

op te treden. 

Dan zijn er nog twee punten op een ander vlak, die niet onvermeld mogen 
blijven. Ten eersteis men door het bestaan van een referentie-programma 
niet afhankelijk van de adviseur, in die zin, dat men, voordat men met 
deze in zee gaat reeds intern met een goede ondergrond overleg kan plegen 
met de verschillende belanghebbenden binnen het ziekenhuis. Op het moment 
dat de adviseur binnenkomt is al doelgericht over zijn taak en mogelijkheden 
nagedacht. Het tweede punt sluit hierop aan. Het bestaand referentie
programma bevordert de gesprekken in de wandenlgangen. Eenieder die 
geinteresseerd is kan immers inzicht krijgen in zijn of haar afdeling 
in het nieuwe ziekenhuis en er derhalve alvast aan ~wennenll. Het 
ten gehore brengen van opbouwende kritiek in een vroeg stadium kan hier 
een positief gevolg van zijn. 
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Zoals hiervoor uiteengezet is, kan het referentie-programma beschouwd 
worden als norm, waaraan de opdrachtgever eisen en wensen van mede
werkers kan toetsen. Hierbij is het begrip "norm" behalve als voor
schrift tevens te zien als aanwijzing. Dit is bij een andere inter
pretatie van het begip "norm" zeker niet het geval. Het referentie
programma zou namelijk doorhet College van Ziekenhuisvoorzieningen 
gezien kunnen worden als norm, waaraan ziekenhuisplannen getoetst 
worden, die naar aanleiding van deze toetsing goed- of afgekeurd worden. 
Deze toetsing komt voort uit het streven het referentie-programma meer 
te laten zijn dan "voorbeelden" alleen, maar het tevens te beschouwen 
als drager van zogenaamde "obligatoire pakketten". Een obligatoir 
pakket wordt beschouwd als een standaard pakket ruimten, dat afhankelijk 

is van de organisatievorm waarvoor men kiest en dus onder invloed 
van een wisselende organisatievorm kan veranderen. Een afwijking van dit 

vaststaande pakket is derhalve van te voren reeds te constateren, 
zodat de indiening bij het College vergezeld kan gaan van een grondige 
motivatie voor die afwijking. Voldoet men volledig aan het referentie
pakket, dan kan men reeds v66r de indiening er rekening mee houden 
dat het College gunstig zal beslissen. 
Het referentie-programma zal up to date gehouden moeten worden, hetgeen 
hoogstwaarschijnlijk een zaak van de overheid is, eventueel in samen
werking met het N.Z.!. Alhoewel een oplossing voor de aanpak van deze 
updating nog niet bekend is, moet bedacht worden dat dit een heel 
belangrijke taak zal zijn omdat het impliceert dat feiten en kennis 
van de centrale overheid op deze wijze de meeste kans hebben dat zij 
de ziekenhuizen bereiken, terwijl tevens gesteld kan worden dat ver
anderende inzichten bij het College van Ziekenhuisvoorzieningen, die 
:esulteren in gewijzigde normen, via deze weg zo direkt mogelijk zicht
baar zullen zijn in het referentie-programma, zodat diegenen die met 
het programma moeten werken onmiddellijk van de gewijzigde inzichten 
kennis nemen. De "pakketten" die per ziekenhuiscategorie genoemd worden 
voor de diverse organisatorische omstandigheden zullen steeds op eigen 
wijze omgezet worden in een bouwkundig geheel. Zoals eerder betoogd: 
een standaardoplossing voor een bepaald pakket is niet mogelijk en ook 
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niet gewenst. Toch zal na het bestuderen van de verschillende oplos
singen het mogelijk zijn getallen te ontwikkelen die de verhoudingen 
tussen bruto- en nettomaten aangeven. Oat deze getallen dan een 
aanwijzing kunnen zijn bij toekomstige ontwerpen is duidelijk. 
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De kwa 1 i teit 
Het zal op verscheidene manieren mogelijk zijn de kwaliteit van een 
bouwwerk te verhogen, maar al deze manieren zijn afhankelijk van 
een voorwaarde: 
binnen gerealiseerde bouwwerken moet de mogelijkheid bestaan en 
tevens de ambitie om op gestructureerde wijze naar fouten te zoeken. 
Dit zou een zaak moeten zijn van de instelling zelf, de architect, 
eventueel de adviseurs en verder het orgaan dat het referentie
programma up to date dient te houden. 
Het bovenstaande kan gestalte krijgen in de volgende kwaliteit
verhogende zaken: 

De mogelijkheid bestaat oplossingen "in de praktijk" te zien bij 
reeds gerealiseerde projecten en dit zal op personeelstechnisch 
gebied, installatietechnisch gebied en lay-out gebied zeker 
kwaliteitsverhogend werken; 

- Hobbyismen zullen door en deze praktijkervaringen en vastgestelde 
"normen" veel minder kans krijgen; 

- Het aantal veranderingen tijdens de uitvoering zal verminderen, 
hetgeen behalve tijdsbesparend ook kwaliteitsverhogend werkt; 

- Kortom de deformatie tussen verschillende trappen van het bouwproces 
zal verminderen waardoor het gerealiseerde product beter aan de 
oorspronkelijke doelstellingen zal voldoen. 

plan tot bouwen 

L 

** 

programma van 
eisen 

L ontwerp 

gerealiseerd 
product 

* = deformatie, zal verminderen door het referentie-programma 
** = totaal verschil, zal dus kleiner zijn door het gebruik van het 

referentie-programma 
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De realisering van een bouwwerk doorloopt verschillende fasen: 
primair initiatief, uitgangspunten en doelstellingen, functieprogramma 
en programma van ruimtelijke consequenties (programmeringsfase), 

structuurplan, ontwerp, voorbereiding bouw en tenslotte aanbesteding 

en uitvoering van de bouw. 
De bekorting van de bouwtijd zal vooral in de programmeringsfase 
bewerkstelligd kunnen worden; daarnaast ook in de ontwerpfase. 

De verkorting in de programmeringsfase zal vooral ontstaan doordat de 

opdrachtgever beschikt over een "l eidraad". Over het algemeen is deze 
instantie het minst ingesteld op programmeren, maar door het gebruik 
van een referentie-programma wordt zij op het juiste pad gehouden, 
waardoor zij vanaf het begininitiatief veel gerichter bezig is. Het 

gericht denken begint niet op het moment dat de adviseur binnenkomt, 
maar reeds voor dat moment is men met een goede ondergrond aan het 

nadekenken over de opbouw van het nieuw te bouwen ziekenhuis. 
Daarnaast kan gesteld worden dat niets gezegd hoeft te worden over 
zaken die niet nieuw zijn. Er zijn programmeringsmethodieken denkbaar 
die alleen een motivatie eisen voor de wens af te wijken van het 
"normale". Zolang er geen afwijking is draagt de programmering bijv. 
het pakket aan dat bij de "standaardwens" hoort; daar behoeft verder 
niet over nagedacht te worden. 
Verder is het aannemelijk dat de veranderingen die zich voordoen tijdens 
de P.v.E.-fase (het is tenslotte een continu proces) op juistere wijze 
binnen het gehele proces gepast kunnen worden, omdat door het vaststaan 
van relaties e.d. de consequenties van veranderingen beter te overzien 
zijn. Indien in een vroegtijdig stadium ook reeds eisen en wensen komen 

~ast te staan op het gebied van technische installaties (klimaat, licht, 
electra, enz.) en deze binnen de programmeringsmethodiek een eigen 
zelfstandige plaats krijgen toegewezen, dan zal ten eerste de uiteindelijke 

afstemming van gebouw en installaties op elkaar beter zijn, maar boven
dien zal in deze en vooral ook volgende fasen het negatieve effect in de 
tijd van veranderingen veel kleiner zijn. 
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De verkorting van de volgende fase, de ontwerpfase, zal vooral zijn 
oorzaak vinden in de meer eenduidige vertaling van de "organisatorische" 
eisen in bouwkundige oplossingen. Dit wil niet zeggen dat het werk van 
de architect minder boeiend dan wel minder nodig zou zijn, maar veel

eer kan gezegd worden dat de eisen en de wensen van de opdrachtgevers 
op onmiskenbare wijze vastgelegd zijn en niet voor tweeerlei uitleg 
vatbaar zijn. Veranderingen na bijv. de schetsplanfase zullen minder 

vaak voorkomen. Ook is de mogelijkheid aanwezig bepaalde organisatie
principes "in het echt" te bekijken in eerder gebouwde ziekenhuizen 
waardoor opdrachtgever en architect reeds voor het eigenlijke ontwerp

proces een idee kunnen hebben hoe zij een en ander in hun ziekenhuis 
wel of juist niet gestalte willen geven. 

De goedkeuring van het ontwerp door het College van Ziekenhuisvoorzieningen 

kan sneller verlopen. Oat wil ze9gen, niet de procedures zelf (dat scheelt 
waarschijnlijk enkele dagen), maar meer de tijd na het voorleggen van 

het ontwerp aan het College zal bekort worden: de opmerking "Goedkeuring 
is mogelijk indien u nog enige veranderingen aanbrengt" zal minder vaak 

voorkomen. Het referentie-programma dient immers als norm te gaan 
functioneren, zodat van te voren "vermoed" kan worden hoe de kansen op 
goedkeuring liggen. Hier meteen op inspelen betekent een reele kans op tijd
winst. 
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De beperking van de stichtingskosten zou een gevolg kunnen zijn van 
onder andere twee zaken, namelijk de verkorting van de bouwproces
tijd en een doordachtere uitvoering van de bouw. Ook op het finan
ciele vlak ligt de vermoedelijk gunstiger exploitatie. 
Om te beginnen de verkorting van de bouwprocestijd. De bouwprocestijd 
heeft in het algemeen invloed op de loonkosten, de materiaalkosten, 
de materieelkosten en op de kosten die het verwerven van kapitaal 
met zich meebrengt. Aangezien de winst in tijd vooral geboekt wordt in 

(' de programmeringsfase en de ontwerpfase kan gesteld worden dat een 
positief verschil in loonkosten, bij het gebruik van een referentie
programma, niet zo zeer lOOp de bouwplaats" gerealiseerd kan worden 
alswel ten tijde van het aantrekken van externe adviseurs. 
In het algemeen worden de externe adviseurs betaald naar rato van 
de tijd die zij besteden aan het projekt; zij worden dus niet betaald 

voor het realiseren van het projekt op zichzelf, maar dat wordt wel 
degelijk gerelateerd aan de tijd die zij eraan besteden. Aangenomen 
kan worden dat door het ontwikkelen van een referentie-programma 
de tijd die een externe adviseur besteedt aan het opstellen van een 
programma-van-eisen, korter wordt, waardoor kostenbesparend gewerkt 
wordt. De kosten van de architect zullen niet drastisch verminderen, 
omdat zijn honorarium afhankelijk is van de totale bouwsom; deze 
bouwsom zal weliswaar lager zijn door het gebruik van het referentie
programma, maar veel zoden zet dat niet aan de dijk. 
Het referenti e-programma za 1 geen i nvl oed hebben op de materi aa 1 kosten 
evenmin op de materieelkosten. Hier moet een restrictie op gemaakt wor
den. Het is mogelijk dat door optreden van een zeker repetitie-effect 
- bepaalde delen van het referentie-programma worden op dezelfde wijze 
"vertaald ll in verschillende ziekenhuizen - de bouwdelen die hiervoor 
nodig zijn op financieel gunstiger wijze te bemachtigen zijn. 
Gezien het toch vrij geringe aantal ziekenhuizen per jaar waar sprake 
is van verbouw of nieuwbouw, moet dit punt niet al te zwaar worden 
opgevat. 
Door verkorting van de bouwprocestijd lijken op het eerste gezicht 
de kosten voor het verwerven van kapitaal af te nemen. Deze afname 
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zal waarschijnlijk echter geen gestalte krijgen omdat het opnemen van 
kapitaal in het merendeel van de gevallen pas een aanvang neemt 
bij de uitvoering van de bouw en niet tijdens de voorbereiding. Tijdens 
de uitvoering is pas een dergelijk bed rag aan geld nodig namelijk, dat 
hiervoor een lening afgesloten moet worden. Uiteraard dienen gelden 
aanwezig te zijn in de voorbereidingsfase voor adviseurs en architect; 
de hoogte van deze bedragen is waarschijnlijk van dien aard dat deze 
uit het vermogen van het ziekenhuis gefourneerd kunnen worden. Een lening 
hiervoor is derhalve waarschijnlijk niet nodig. Uitzondering hierop kan 

(-- de aankoop van de grond zijn. Indien deze ruim van te voren, dus ruim 
voor de eigenlijke bouw, gekocht wordt, kan het zaak zijn de bouw ook 
zo snel mogelijk ter hand te nemen, gezien de kosten die het verwerven 
van het kapitaal voor de aankoop van deze grond met zich mee hebben 
gebracht. 
Er moet duidelijk verschil gemaakt worden tussen het referentie-programma 
van e;sen en de bouw die daarvan het gevolg is. Het referentie-programma 
zal de opbouw van een afdeling aangeven maar zal de vertaling van deze 
opbouw in een bouwkundig geheel verder niet voorschrijven en het hebben 
van een referentie-programma moet dan ook niet gezien worden als een 
aanzet voor een standaard-ziekenhuis. Toch is het wel degelijk denkbaar 
dat bepaalde onderdelen van een bouwwerk gebouwd kunnen worden vol gens 
een bestaand systeem dat bewezen heeft in een dergelijk geval prima 
te voldoen. Het feit dat men dan meer vertrouwd is met de wijze van 
uitvoeren, bedacht is op eventuele knelpunten en de planning beter kan 
nakomen, betekent waarschijnlijk een gunstiger inzet van mensen, materiaal 
en materieel, hetgeen kostenbesparend zou werken. Daarnaast kan ook 
gesteld worden dat veranderingen in de bouw minder frequent zullen 
voorkomen omdat men minder foutieve beslissingen neemt en bovendien 
bepaalde consequenties van een bouwwijze beter kan voorzien. 

Ook een economische factor, die echter moeilijk in geld is uit te drukken, 
is dat door gebruik van het referentie-programma in de ziekenhuisorgani
satie minder gepraat zal worden, over alles wat wenselijk is in het nieuw 
te bouwen ziekenhuis. Doordat daar veel van vast ligt zal intern over-
leg minder frequent en minder lang behoeven te duren. Men begint niet 
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steeds overnieuw, maar men gaat door op een voorgeschreven richting. 
De gunstiger exploitatie zal eveneens moeilijker in geld uit te drukken 
zijn. Het is echter zeer aannemelijk dat door een zeker repetitie-effect 
de personele structuur zeer goed bekeken kan worden, waardoor bijv. de 
werkomstandigheden beter worden en/of de personeelskosten verminderd 
kunnen worden doordat minder personeel in dienst genomen behoeft te 
worden. Dit kan bijv. gerealiseerd worden doordat de relaties van 
afdelingen onderling vast komen te liggen of doordat de personeelsrouting 
juister opgesteld wordt. 

C-" Door binnen het referentie-programma tevens plaats in te ruimen voor 
technische installaties zal bewerkstelligd kunnen worden dat bouwwerk 
en genoemde installaties beter op elkaar afgestemd zullen zijn. Dit 
zal zeker geen ongunstige invloed op de exploitatie hebben. 
Aansluitend hierop kan ook nog iets gezegd worden over de eventuele 
uitbreiding van een ziekenhuis in een later stadium. De later in te 
voegen functie is binnen het referentie-pakket omschreven, terwijl 

de relaties met andere functies en de interne relaties vast liggen. 
Door hier inzicht in te hebben zal het inpassen van deze functies 
in het grotere geheel makkelijker verlopen, zeker wanneer reeds bij 
de bouw van het oorspronkelijke ziekenhuis met de uitbreiding met een 
dergelijke funttie rekening wordt gehouden. 
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Het onderzoek zal aan moeten sturen op het ontwikkelen van een 
referentie-programma-van-eisen. Het referentie-programma zal 
zijn grond van bestaan ontlenen aan diverse voordelen die er aan 
verbonden lijken te zijn: de bouwprocestijd zal verkort worden, 
de stichtingskosten zullen beperkt kunnen worden, de kwaliteit 
van het bouwwerk zal verhoogd kunnen worden en er kan een betere 
samenwerking verwacht worden tussen opdrachtgever en architect/ 
adviseur. Het referentie-programma zal zodanig ontwikkeld moeten 
worden dat het bijvoorbeeld door het vastleggen van organisatie
principes, consequenties daarvan geeft voor functies, ruimten 
en relaties en als zodanig ook op kan gaan treden als norm. Naast 
de noodzaak van het ontwikkelen van een dergelijk programma moet 
meteen opgemerkt worden dat deze ontwikkeling alleen zin heeft 

indien tevens een systeem ontwikkeld wordt dat bewerkstelligt 
dat het referentie-programma up to date blijft. 
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2de fase van het vooronderzoek 
naar een Referentie-Programma 
van Eisen voor algemene Zieken
huizen - Ir.P.J.W.M.Smeets 
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.3. Aanzet voor het onderzoek naar een referentie programma van eisen voor een 
algemeen ziekenhuis 

3 . 1. . In te rv i ews 
Lijst van verslagen van interviews, gehouden door ir.P.J.W.M.Smeets e.a. in de 
tweede fase van het vooronderzoek gedurende de peri ode van februari tot augustus 
1981. 

Deze tweede reeks van interviews werd gehouden uit een viertal oogpunten. 
Allereerst om een algehele orientatie te verkrijgen op het gebied van de program
mering en andere, daarmee samenhangende procedures. 
Vervolgens om de strategie, welke was opgesteld ten behoeve van het uiteindelijke 
onderzoek, te bespreken. Hierop had den met name de interviews binnen de ZRP-werk-
groep betrekking. . 
Ten derde om te verifieren of op dit gebied overige onderzoeken worden verricht 
en zo ja, of aansluiting van het IReferentie Programmal-onderzoek hiermeemogelijki~ 
Ten vierde, om na te gaan of samenwerking met overige instellingen, instituten 
etc. zin heeft en of er voor een dergelijke samenwerking belangstelling bestaat. 

De hieronder vermelde verslagen zijn opgenomen in het ZRP-Ziekenhuisbouwarchief 
(BBU - H.G.5.23). 

Externe interviews 
1. Verslag van het orientatiegesprek met de heren J.G.Nuijten en E.G.Maat van 

het CvZ, Utrecht, 3 febr.181. 
2. Verslag van het gesprek met de heer Thiadens, Huis-ter-Heide, 6 april 181. 
3. Verslag van het gesprek met de heer Meyer, IZW, Amsterdam, 21 april 181. 
4. Verslag van het gesprek van de heer Mercx met H.v.Lunteren in Trelleborg 

(Zweden), 4 april 1981. 
5. Verslag van het gesprek met Dr.A.H.van der Zwaan (W&MW), Eindhoven, 19-5- 1 81. 
6. Verslag van het gesprek met de heren van de Ban en Waalwijk (NZI), Utrecht 

27-5- 1 81. 
7.Verslag van het gesprek met de heer F.W.A.M.de Brouwer (Wijparg), Eindhoven 

16 juni 1981. 
8. Verslag van het gesprek met de heren H.Abeln (Twijnstra en Gudde) enJ.W.Hoorn 

(Ziekenhuis Ziekenzorg Enschede), Deventer 3 julio 

Interne interviews 
1. Verslag van het gesprek met de heer M.Kirkels, Eindhoven 11 februari 1981. 
2. Verslag van het gesprek met de heer R.Mercx, Eindhoven 11 februari 1981. 
3. Verslag van het gesprek --met de heer T.Dubbelman, Eindhoven 12 februari 1981. 
4. Verslag van het gesprek met de heer A.Kooreman, Eindhoven 13 februari 1981. 
5. Vers 1 ag van het gesprek met Prof.Sikkel, Eindhoven 23 februari 1981. 

3.2. Konklusies t.a.v. de gehouden interviews 

Uit de gesprekken in de tweede fase van het onderzoek is gebleken dat de 'basis
filosofie' in het'algemeen als een zeer essentieel onderdeel van de programmering 
van ziekenhuizen moet worden beschouwd. Men is echter unaniem van mening van de 
basisfilosofie uitgangspunten in hun huidige vorm onvoldoende konkretiseerbaar 
zijn om als werkbaar instrument te kunnen dienen v~~r de ontwikkeling van een 
programma van eisen. 
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Het stroomschema van samenhangende aktiviteiten, oftewel de strategie voor het 
uiteindelijke Referentie Programma van Eisen onderzoek, ondervond zeer positie
ve reakties. 
Algeheel werd gesteld dat het koppelen van het onderzoek aan het proces en de 
procedures i.p.v. aan de uiteindelijke inhoud van een programma van eisen een 
reele benadering van het gestelde probleem lijkt. Daarbij moet echter wel reke
ning worden gehouden met de omvang van het projekt. 
Of het IBouwstenenl-onderzoek van het NZI en soortgelijke Zweedse (SPRI) en 
Canadese (Department of Health and Welfare) onderzoeken na zijn er geen overige 
projekten bekend, welke zouden kunnen aansluiten op die van het Referentie Pro
gramma van Eisen. Uiteraard onderstreept deze konstatering de noodzaak van het 
ZRP-projekt. 
Bovengenoemde onderzoeken hebben voornamelijk betrekking op de funktionele en 
ruimtelijke invulling van specifieke afdelingen. 
In het Referentie programma wordt dit beschouwd als een deelaktiviteit van de 
programmering. Het zal dus noodzakelijk zijn om op de hoogte te blijven van de 
ontwikkelingen en de resultaten van met. name het NZl. 
Indien blijkt dat ook zij profijt kunnen trekken uit het ZRP-projekt, is het NZI 
bereid medewerking te verlenen. Zodoende kan dubbelwerk vermeden worden. De vorm 
waarin deze samen- of medewerking zal worden gegoten, moet tegen die tijd nader 
worden onderzocht. 
Ook van de overige geinterviewde instellingen, instituten en/of personen kan me
dewerking en advies worden verwacht. 

3.3. Literatuuronderzoek 
Ten behoeve van het projekt, alsook van de ZWO-financieringsaanvraag, is een 
uitgebreid onderzoek verricht. 
Voor dit literatuuronderzoek zijn twee verschillende methoden van aanpak gehan
teerd. 
De eerste methode richtte zich op eigen dokumentatie, aanbevolen literatuur en 
het naspeuren in enkele bibliotheken die zich richten op gezondheidszorg en bouw. 
Gezocht is in de bibliotheken van: het NZI (Utrecht), Centrum voor Ziekenhuis
wetenschap (Leuven, Belgie), Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen (Utrecht) 
en de Technische Hogeschool Eindhoven (afd.Bedrijfskunde, afd.Bouwkunde en Cen7 
trale Bibliotheek). 
Referenties welke uit de gevonden publikaties bruikbaar leken, zijn opgevraagd 
en gescreend. 
Deze methode had als nadeel dat al naar gelang het onderzoek vorderde, weliswaar 
het aantal publikaties toenam, echter de recentheid evenredig afnam. 
De tweede methode, het gebruik van geautomatiseerde systemen. 
In samenwerking met een literatuuronderzoeker van de bibliotheek van de afdeling 
Bouwkunde (J.Arts), zijn enkele buitenlandse geautomatiseerde informatiebestan
den op ziekenhuisbouw gerichte publikaties afgezocht. 
Hiervoor zijn de volgende bestanden geraadpleegd: 
RSWB (Inka) 
PASCAL (Esa) 
NTIS (Lockheed) 
Compendex (Lockheed) 
MEDLARS (Lockheed) 
Computerized dissertations abstracts (Lockheed} 

Duitsland 
Italie 
USA 
USA 
USA 
USA 

De resultaten van het literatuuronderzoek zijn verwerkt in een literatuurlijst, 
welke als bijlage in dit rapport is opgenomen (bijlage 2). 
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3.4. Toelichting oR het ontstaan en het gebruik van een strategiemodel voor het 
Referentie-Programma van eisen onderzoek 
In de voorbereidingsfasen van het onderzoek is bijzondere aandacht besteed aan 
het opstellen van een goed strategisch model. 
Getracht is om aan de hand van zorn model, de kans op een eventuele uitkomst 
van het projekt te achterhalen en om reeds vooraf een duidelijk inzicht te ver
krijgen in de wijze waarop dit onderzoek zou kunnen gaan verlopen. 
Het 'strategiemodel' behoort zodoende een basis te scheppen om verder on-
derzoek mogelijk te maken. 

Een belangrijke doelstel1ing van het onderzoek is om, mede in het kader van de 
herstrukturering van de gezondheidszorg, de behoeften van de instellingen die 
wensen te gaan bouwen of verbouwen, en de eisen die op landelijk en regionaal 
nivo worden gesteld aan elkaar te relateren. 
Daarbij zal tevens worden aangegeven hoe bouwkundige en bedrijfskundige randvoor
waarden beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Het referentieprogramma zal een 
methodiek aanreiken, waarmee wordt aangegeven op welk moment, welke informatie 
beschikbaar moet komen om het voorbereidingsproces sneller en beter te kunnen 
laten verlopen en tevens de toetsing door de beoordelende instanties verantwoor
der en vlotter af te kunnen handelen. 
Om tot een dergelijke methodiek en een daarop gerichte strategie te kunnen komen, 
is het vooronderzoek gestart met een analyse van de huidige wijze van programme
ren. 
De ontwikkeling van een programma van eisen is namelijk het resultaat van een 
groot aantal stappen en aktiviteiten gedurende de voorbereidingsfase. Door over
eenkomsten, in aard, in tijdstip, waarop ze in het proces plaatsvinden en door 
onderlinge relaties, kunnen deze aktiviteiten worden gegroepeerd in enkele hoofd
aktiviteiten. 
Het programmeringsproces is gebonden aan de wetgeving met betrekking tot de bouw 
van instel1ingen in de gezondheidszorg en de daarvoor geldende goedkeuringsproce
dures. 
Daardoor is het proces op te splitsen in een aantal fasen.·Door de hoofdaktivi
teiten duidelijk per fase in volgorde te rangschikken en de onderlinge relaties 
schematisch weer te geven, ontstaat een stroomschema van hoofdaktiviteiten (zie 
bijlage 1). Daarmee is tevens de plaats van het programma van eisen in het proces 
aangegeven. 

De gefaseerde goedkeuringsprocedure en het daarop gebaseerde 'stroomschema van 
samenhangende aktiviteiten' (= strategie) , kan worden verdeeld in drie beleids
nivo's waarop de te verzamelen informatie direkte betrekking heeft. 
1) Macro of overheidsnivo. Vooraleer aan de uitwerking van plannen kan worden 

begonnen zal moeten worden aangetoond dat er, naast een al of niet slechte 
bouwkundig of funktionele staat van de instel1ing, een behoefte bestaat naar 
gezondheidszorgvoorzieningen, die door aard en omvang wijzigingen of vervan
ging in het gezondheidszorgpakket van de regio verantwoorden. De plannen moe
ten aansluiten bij een regionaal plan, voor zover deze aanwezig is. In het 
andere geval zullen de plannen behoren aan te sluiten bij de gekonstateerde 
behoefte (art.29, Wet Ziekenhuisvoorzieningen). 

2) Mezo of instellingsnivo. Na de 'verklaring' zal het zwaartepunt van de gege
yens in de eerste instantie betrekking hebben op de instelling. 
Met betrekking tot die instel1ing, kan men weer een tweeerlei kategorieen van 
informatie scheiden, te weten: gegevens van basisfilosofische aard en meer 
konkrete gegevens, die direkt afhangen of invloed uitoefenen op de situatie. 



-.• = 
35 

Aan de hand van deze harde en zachte gegevens en uitgaande van de door de 
overheid gestelde randvoorwaarden(macro-nivo) moet een eerste aanzet wor
den gegeven voor de totale struktuur van het ziekenhuis. Het plan dat hier
uit volgt is: het struktuurplan; de verzameling van gegevens, die het uit
gangspunt dienen te zijn voor dat plan: het basisprogramma. 

3) Micro of afdelingsnivo. De laatste stap tenslotte van de programmering zal 
voornameliJk betrekk,ng hebben op de afdelingen. Ook hier onderscheiden de 
gegevens zich als basisfilosofische en situatie-afhankelijke informatie. 

Naast een hierboven omschreven vertikale geleding van het schema, kan, zoals uit 
de omschrijving is gebleken, eveneens een horizontale indeling worden gemaakt. 
Het proces dat leidt tot de tot standkoming van het uiteindelijke programma is 
duidelijk up te splitsen in eerstens: het vergaren, tweedens: het verwerken van 
het voor het ontwerp van belang zijnde gegevens. Deze indeling is respektievelijk 
'input ' en loutputl genoemd. 
De onderzoeksmethode welke ik met het schema als uitgangspunt zou willen voor
stellen, kan in een vijftal begrippen worden samengevat. 
1. inventariseren: gegevens met betrekking tot de in het schema omschreven as

pekten worden verzameld. 
2. struktureren: deze gegevens worden geordend en onderlinge relaties worden aan

gegeven. 
3. normaliseren: wensen en verlangens van de instelling en landelijke, provin

ciale, regionale en (intra-)gemeentelijke eisen en gegevens worden met elkaar 
in overeenstemming gebracht; dit geschiedt in de vorm van modellen t.a.v. 
kwantitatieve, kwalitatieve en organisatorische programmeringsaspekten. 

4. deduceren: uitgaande van de in fase 3 (normaliseren) verkregen organisatie
modellen kunnen ruimtelijke en funktionele konsekwenties worden afgeleid. 

5. evalueren: het in de deduceerfase verkregen resultaat wordt getoetst aan de 
geinventariseerde gegevens. 

Deze onderzoeksfasen hebbeb slechts betrekking op bepaalde aktiviteiten van het 
stroomschema en zijn in de figuur weergegeven. 

Tot slot van deze toelichting wil ik opmerken, dat in de laanzet voor het onder
zoek'bijzondere aandacht is besteed aan de basisfilosofieen van ziekenhuizen. 
Het is mijn mening dat met name op dit punt een belangrijke bijdrage kan worden 
geleverd op korte termijn (ca. een half jaar), tot een betere overweging van de 
uiteindelijke doelstellingen waaraan een ziekenhuis behoort te voldoen. 
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3.5. Aanzet v~~r het onderzoek 

a) Inleiding 

In de vorige notals (nota 1: IIStrategievorming ll ; nota 2: lIideevormingll), 

ben ik ingegaan op de wijze waarop ik meen dat het uiteindelijke onderzoek 

zou moeten verlopen. 
Teneinde een ~oorlopig) model te kunnen ontwerpen dat als leidraad kan 
fungeren voor het onderzoek, heb ik getracht de probleemstelling zo 
systematisch mogelijk te benaderen. 
Een dergelijk model is een noodzaak, aangezien het onderzoek zich niet 

zozeer zal richten op het programma als papieren eindprodukt, maar voor
namelijk op het voorbereidingsproces en zijn deelnemers. 
Gezien de komplexiteit en de dikwijls tegengestelde belangen en invloeden 
op dit proces, is in het vooronderzoek op de eerste plaats aandacht besteed 

aan het struktureren van de voorbereidingsfasen. Hieraan is gestalte gegeven 

in een stroomsche~a, welke als leidraad zal gaan dienen voor het uiteindelijke 

onderzoek (zie bijlage 1). 
am de praktische bruikbaarheid van het model te achterhalen, leek het zinvol 
om aan de hand van een voorbeeld dit schema toe te passen. 

b) Strategie 

Ter verduidelijking van het in de bijlage opg2nomen stroomschema zullen we 
een korte samenvatting geven van de gehanteerde begrippen. 

Zachte input: 

Basisfilosofie: 

Basis 
uitgangspunten: 

Harde input: 

Gegevens van basisfilosofische aard ten behoeve van de 
planontwikkeling 

Opvatting over de wijze waarop aan de behoeften en aan 
de vraag naar gezondheidszorg zal moeten worden voldaan. 
De basisfilosofie behoort tevens een medisch, verpleeg
kundig, economisch en sociaal plan op langere termijn 
te bevatten. 

Het aangeven en omschrijven van de funktionele, 
organisatorische en ruimtelijke voorwaarden 
Situatie-afhankelijke, kwantificeerbare gegevens ten 

behoeve van de volumebepaling van het plan. 



Kwalitatieve 
gegevens: 

Kwantificering van 
de kwalitatieve 
gegevens: 

Outputgegevens: 

Beleid & Orga
nisatie: 

Basisprogramma: 

Massaplan: 

Ruimtel ijk en 
funktioneel 
programma: 
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Inventarisatie en omschrijving van situatie-afhankelijke 
gegevens, die invloed hebben op het in voorbereiding zijnde 
ontwerp. 

Behoeftebepaling in aantallen en hoeveelheden van de 
kwaliteiten waaraan het plan moet voldoen. 

Verwerking van de ingevoerde gegevens, als uitgangspunt 

voor de volgende stap in het bouwvoorbereidingsproces 

Aan de hand van een interaktie tussen de gekonkretiseerde 
basisfilosofie en de gekwantificeerde situatiegegevens 
wordt het beleid bepaald. Dit beleid wordt vervolgens 
uitgewerkt in een organisatiemodel. 

Programma met een indikatie van hoofdfunkties, funktie
clustering, de globale opzet van de interne en externe 
transport- en verkeersproblematiek, de algehele, struk
turele opzet van de bouwmassa en een globaal concept 
van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische instal
laties 

uitwerking van het basisprogramma in de vorm van een 
schets 

Gedetailleerde indikatie van funkties, aktiviteiten, 
benodigde ruimten (inhoud/oppervlakten) en funktionele 
interne en externe relaties. 
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Schetsontwerp: Uitwerking van het ruimtelijk en funktioneel programma 
in een ontwerp 

Uit de profielomschrijving (zie nota 2) is reeds gebleken, dat het 
referentieprogramma een handleiding moet zijn voor deelnemers aan het 

plan voorbereidingsproces. 
Zoals ook in het stroomschema is te zien, behoren die deelnemers tot 
verscheidene beleidsnivo's, welke als volgt zijn te groeperen: 

1) Overheid en semi-overheid 
2) Instellingsnivo en 
3) Afdelingsnivo. 

De procesgegevens, die zeer nauw samenhangen met de beleidsnivo's, 
kunnen eveneens vol gens deze kategorieen worden gerubriceerd. 
Zodoende karakteriseert de voorbereidingsfase zich als een proces dat van 
"grof" naar "fijn" verloopt. Beslissingen op macro-nivo, en dus in een 
vroeg stadium van het proces, zijn hierdoor van grote invloed op het uitein
delijke produkt (= het ziekenhuis); dit in tegenstellingtot gegevens op 
micro-nivo, welke in een later stadium pas aan de orde komen. 

In onderstaande voorbeelden ben ik uitgegaan van het "instellingsnivo", 
doordat het beleid op macro-nivo vanwege zijn grote hoeveelheid, veelal 
ondoorzichtige in- en outputs onvoldoende aangrijpingspunten kent ten 
behoeve van een volledige uitwerking. 
Wel is aangegeven op welke wijze deze gegevens eerder te nemen beslissingen, 
d.w.z. op macro-nivo, belnvloeden. 

c) Voorbeeld 1 
Uitwerking van een gegeven uit de zachte input 

A) Basisfilosofische uitgangspunten voor een algemeen ziekenhuis 

Eerder is gesteld dat een belangrijke input voor de ontwikkeling 

van het uiteindelijke plan bestaat uit de basisfilosofie van de te ontwerpen 
voorziening. 
peze basisfilosofie bestaat uit een aantal uitgangspunten, die, afhankelijk 
van de visie van de gebruikers. essentiele konsekwenties kunnen hebben t.a.v. 
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het latere ruimtegebruik en de daarap anticiperende programmering van 
het ziekenhuis. Het verschil in de visies van de gebruikers maakt het 
derhalve onmogelijk de basisfilosofie en daarmee tevens het programma van 
eisen te standaardiseren. 

In het "Maandblad Nederlandse Unie van Ziekenfondsen" (1974) omschrijft . 
Draaisma het begrip basisfilosofie als: "het gesystematiseerde geheel van 
al die algemene uitgangspunten, die ten grondslag dienen te liggen en 
voaraf dienen te gaan aan het programma van eisen van het te bouwen 
ziekenhuis". 

~ Wij zijn er echter vanuit gegaan, dat het proces dat leidt tot het uit-

c 

eindelijke programma, een duidelijk' gefaseerd karakter behoort te dragen. 
Zo ook de basisfilosofie. Daarmee wordt bedoeld dat de invulling van de 
uitgangspunten in sterke mate afhankelijk is van het nivo waarop zij van 
toepassing is, namelijk : de instelling of de afdeling. 
Gekorrigeerd voar de toepassing in het referentie-programma van eisen 

onderzoek, zou de definitie van het begrip "basisfilosofie" kunnen 
luiden: "het gesystematiseerde geheel van al die algemene en specifieke 
uitgangspunten, die ten grondslag dienen te liggen en vooraf dienen te 
gaan aan een specifieke fase in de vaorbereiding van het programma van 
eisen". 
In de uitwerking van ons voorbeeld werd ik vrij snel gekonfronteerd met 
de vraag "uit welke uitgangspunten een basisfilosofie zou moeten bestaan?" 
Een duidelijk antwoord op deze vraagstelling in het kader van dit projekt, 
leek mij om twee belangrijke redenen noodzakelijk. 
Enerzijds, om een duidelijker beeld van de inhoud van de filosofieen te 
krijgen. 
Anderzijds, om voor de uitwerking van een aspekt een keuze te kunnen 
maken vanuit de in de filosofie opgenomen uitgangspunten. Derhalve heb ik 
~etracht om een aantal aspekten te omschrijven, die mijns inziens van wezen
lijk belang zijn voor de programmering. Het hanteren van deze aspekten in 
de vorm van vragen, dwingt de gebruiker om reeds in een vroeg stadium een 
duidelijk antwoord te geven op een aantal zeer relevante keuzemogelijkheden. 
Daarbij zal de fasering van de procedure in belangrijke mate ertoe bijdragen 
dat de juiste gegevens op het juiste moment worden uitgevoerd en niet reeds 
~e vroeg worden vastgelegd, hetgeen de flexibiliteit t.a.v. wijzigingen zal 
beperken. 
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Mede aan de hand van het zojuist genoemde artikel heb ik voor de inhoud 
van een basisfilosofie de volgende topics onderscheiden: 1) 

1) V~~r wat betreft de plaats, taak en funktie van het ziekenhuis in 
het verzorgingsgebied c.o.. de regio: 

Vermelding van de globale doelstelling van het ziekenhuis, met aparte 
vermelding van de wijze waarop de psychiatrie een plaats binnen 
deze doelstelling verkrijgt 
Herbezinning op beheersvorm en levensbeschouwelijke achtergrond 
alsmede op de meest wenselijke contractuele struktuur van het 
ziekenhuis ten opzichte van de medische specialisten 
Aanduiding van welk gebied als de regio wordt beschouwd waarin het 
ziekenhuis zal funktioneren en motivering van keuze van vestigings
plaats en terrein 
Verhouding van het ziekenhuis met de direkte leefomgeving, d.w.z. 
een omschrijving van de maatschappelijke funkties en de toegankelijk
heid van het gebouw ("open" of "gesloten") 
Relatie van het ziekenhuis met de eerste lijnsvoorzieningen 

1) Een belangrijk aantal basisfilosofische uitgangspunten zijn letterlijk 
of enigszins gewijzigd overgenomen uit: "De plaats van de basisfilosofie 
bij het ziekenhuisontwerp door A. Draaisma (Maandblad Nederlandse Unie 
van Ziekenfondsen, 1974). 
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2) Beschouwingen welke direkt betrekking hebben op de gebruikers van 

de instelling: 

* 

Aanduiding van aspekten waarin patienten recht hebben op 

medezeggenschap 
Idem voor personeel 
Beschrijving van de vorm waarin de zorgverlening voor klinische 
patienten wordt bedreven en met name opvattingen ten aanzien van 

mantel- en zelfzorg 
Idem poliklinische patienten 
Aanduiding en motivering van het organisatiekriterium van verpleeg
afdelingen (al dan niet groepsverpleging en klasseverpleging) en 
een aanduiding en motivering van het indelingskriterium van verpleeg
afdelingen (naas specialismen of naar intensiteit van zorg; kombinatie 

van beide) 
Recht op geestelijke begeleiding en de wijze waarop hier op ingespeeld 

zal worden 
Recht op informatie 

3) V~~r wat betreft de voorgestelde wijze van funktioneren (globaal): 

~tIl!l<~ldf: 

* 

Aanduiding van de onderlinge samenhang ·van de samenstellende onderdelen 
van het ziekenhuis 
Aanduiding van het al dan niet scheiden van het goederen- en personen
verkeer 
Aanduiding van het al dan niet scheiden van de klinische en poliklinische 
patienten 
Aanduiding of, en zo ja waarom en op welke wijze binnen het ziekenhuis
gebouw patient en personeel van dezelfde voorzieningen dienen gebruik 
te maken 
Omschrijving van het begrip flexibiliteit en aanduiding langs welke 
bouwkundige wegen men dit op welke punten denkt te realiseren 
(keuze tussen hoog- en laagbouw, modulaire systemen, motivering van 
afdelingen die in open-eind situering worden geplaatst, enz.) 

. ) Oit aspekt wordt als voorbeeld nader uitgewerkt 
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Opleiding 
& Research: - - ---

. Aanduiding van de opleidingstaken 
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. Aanduiding en motivering van de taak van het ziekenhuis t.a.v. research 
Bi jl.0nderhede~me.!. bet~kki n.9.... tot ~oorzi eni ngen: 

Begripsverduidelijking van de term polikliniek 
Aanduiding van het al dan niet toepassen van een centraal spreekuur
systeem met centrale medische archivering 
Aanduiding en motivering van de eventuele aanwezigheid van een daghospitaal 

resp. ambulatorium 
Aanduiding van de conceptie die het ziekenhuis heeft ten aanzien van 
de vraag hoe het gebouw kan bijdragen tot een optimaal therapeutisch 
klimaat, alsook een optimaal werkklimaat 
Concretisering van de aandachtsgebieden ten opzichte waarvan het zieken
huis in de toekomst belangrijke verschuivingen in het takenpakket verwacht. 

De hierboven omschreven topics betreffen een aanzet en zijn derhalve· 
niet volledig. Tevens wil ik opmerken dat deze topics een subjektief 
element bevatten en dus arbitrair zijn. Oat betreft zowel de inhoud 
van de aspekten, alsook de volgorde en de groepering waarin zij zijn genoemd. 
Een grondig onderzoek naar bestaande basisfilosofieen, alsook een goed 
voorbereide enquete onder de gebruikers (bestuur, personeel, arch;tekten, 
adv;seurs, beoordelende instanties) zou kunnen leiden tot een mijns inziens 
zeer bruikbare basis voor een verdere uitwerking van een ontwerp. 

In het voorbeeld dat hierop volgt is getracht om, uitgaande van een topic, 
eerst alle gegevens te inventariseren die successievelijk betrekking 
hebben op de basisfilosofie, de basisuitgangspunten, het beleid & organisatie 
en de mogelijke direkt afleidbare konsekwenties ten aanzien van de 
programmering. 
'Vervolgens z;jn deze gegevens gestruktureerd (in onderlinge samenhang 
gebracht) . 
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Als voorbeeld voor de uitwerking van een basisfilosofisch gegeven 
(zachte input), is gekozen voor de:" beschrijving van de vorm waarin 
de zorgverlening voor klinische patienten wordt bedreven en met name 
t.a.v. mantel- en zelfzorg". 

3) Inventarisatie van gegevens 

lA BASISFILOSOFISCHE FAKTOREN 

IILI Ziekenhuis 

IV.l ~f9~li~g 

a) Aandacht besteden aan "zelfzorg en mantelzorg" 
in de planontwikkeling 
Definitie begrippen 

a) Idem 

a) Nivo en omvang zelfzorg/mantelzorg 
b) Doelgroep: welke patienten (medisch beeld, leeftijd, 

sociale en levensbeschouwelijke herkomst, man/vrouw, 
motivatie) 

c) Bezo.ektijd regeling (algemeen) 
d) Personeelsformatie en -voorzieningen 
e) Voorzieningen met maatschappelijk/funktioneel karakter 

(zoals kapper, winkels, e.d.) 
f) Privacy-regeling t.a.v. patient 

a) Definitie mantelzorg/zelfzorg m.b.t. afdeling 
(zie ook 1.1) 

b) Gespecificeerde omschrijving van de doelgroep 
c) Omschrijvingen van de aktiviteiten (keuken, linnen, 

inkoop/ac.) 
d) Taakomschrijving personeel 
e) Verantwoordelijkheden personeel 
f) Hantering regels 
g) Bezoektijdenregeling per afdeling 
h) Toezicht op hant?ring van de regels 
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2A. BASISUITGANGSPUNTEN 

III.2 Ziekenhuis 

a) Personele konsekwenties 
b) Bouwkundig/financiele konsekwenties 
c) Konsekwenties m.b.t. inventaris 
d) Verwachtingen m.b.t. ligduur 
e) Verschuivingen in funktiepakket (inklusief aanpassing 

beddenverdeling) 
f) Financieringsmogelijkheden van de gewijzigde behoefte 

(inklusief verzekeringenpakket) 

a) Herorientatie m.b.t. regionale invulling 

a) Centralisatie/decentralisatie van care nivo's 
b) Beddenverdeling over "care"-nivo's 
c) Vaststellen van het bezoekersgebied 
d) Vaststellen van de bezoekstromen 
e) Omvang en aantal wachtruimten 
f) Kwaliteit van de wachtruimten: "open" of "gesloten" 
g) Treffen van specifieke ruimtelijke voorzieningen per 

afde·l i ng 
h) Personeelschema (ziekenhuisnivo) 
i) Bijzondere ruimten personeel 
j) Aantal, soort, plaats en omvang maatschappelijke 

voorzieningen 

a) Personeelschema (taakindeling, -bezetting, -omschrijving) 
b) Privacy voorzieningen 
c) Funktionele voorzieningen (keuken, wasgelegenheid, 

linnenkasten) 
d) Bereikbaarheid van de patient met behulp van oproep

installaties (piepers, of intercom). 
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3. BELEID EN ORGANISATIE 

I I I. 3 Zi ekenhui s 

a) Voorlichting maatschappij, patienten 

b) Opleidingen personeel 
c) Overlegstrukturen in het kader van de financiering 
d) Landelijke herorientering betreffende ziekenhuizen 

op het gebied van de care (inklusief prioriteiten
beleid) 

e) Juridisch kader met betrekking tot bijvoorbeeld 
mantelzorg 

a) Herwaardering van bedfunkties 
b) Herorientering met betrekking tot de planning 

a) Bedrijfskundig & organisatorische konsekwenties 
van het - al of niet - centraliseren/decentraliseren 
van bed den 

b) Funktionele konsekwenties van centraliseren/decentra
liseren (Personele konsekwenties, meerwaarde van 
ruimtegebruik e.d.) 

c) Regeling afval en vuil linnen 
d) Financiele afwikkelingen (i.v.m. mantelzorg, huren 

privacy faciliteiten) 
e) Keuze van beleid- & organisatiemodellen (inklusief 

afdelingsrelaties) 
f) Voorlichtingsbrochures 
g) Administratieve konsekwenties 
h) Zelfstandigheid van de afdelingen 
i) Konsekwenties m.b.t. de bezoekersstromen 
j) Specifieke relatie en ligging van de afdelingen m.b.t. 

overige afdelingen van het ziekenhuis 

Relatiepatroon van ruimten voorzover zij betrekking 
hebben op het zorgaspekt. 
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4. RUIMTEL1JK & FUNKT10NEEL PROGRAMMA 

I II.4 Zi ekenhui s 

IV.4 ~f9~li~g 

a) Vaststelling van de opleidingskapaciteit voor 
zorgverlening 

b) Toewijzing van opleidingsplaatsen 
c) %0 verdeling/toewijzing 
d) Toewijzing of richtlijnen voor de bedden over de 

3 nivo's ziekenhuizen: top-, midden- en basis
ziekenhuis (Eventueel in 111.2) 

a) Toewijzing van het kwantum per ziekenhuis 
b) Konkrete uitwerking van de samenwerkingsverbanden 

a) Ruimtelijke uitwerking van de centralisering respek
tievelijk decentralisering (massaplan) 

b) Horizontale en vertikale transport konsekwenties 

(intern) 
c) 1nfrastrukturele konsekwenties (parkeer, aan-afvoer 

produkten) 

a) Ruimte-omschrijving (aantal, oppervlakte) 
b) Voorzieningen pakket 
c) Bouwkundige, Elektrische en Werktuigbouwkundige 

konsekwenties 
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C) Struktureren van de gegevens 

Vooraleer de relaties tussen de gegevens van de diverse processtappen 
zullen worden geanalyseerd, wil ik een duidelijk onderscheid maken 
tussen: vertikale en horizontale relaties. 
Vertikale relaties indiceren de afhankelijkheid van de gegevens 
naar beleidsnivo (landelijk, provinciaal, regionaal, gemeentelijk~ 
instelling, afdeling). 
Horizontale relaties hebben betrekking op een nivo. Ter illustratie 

C '. heb i k op de vo 1 gende pagi na 's zowe 1 een hori zontaa 1 a 1 seen verti kaa 1 

relatieschema uitgewerkt. 
Middels een vertikale struktuur probeert het schema een inzicht te 
verschaffen met betrekking tot de vraag: Welke informatie moet op 
welk nivo worden gegeven. Een relatie-matrix tracht de besluitvorming 
op verschillende beleidsnivo's op elkaar af te stemmen. 

De horizontale struktuur beschrijft aandachtsgebieden en (konkrete) 
konsekwenties die een basisfilosofisch uitgangspunt op de organisatie 
en het ruimtelijk & funktioneel programma heeft. De "horizontale" 
matrix kan dan ook worden beschouwd als een instrument dat de besluit
vorming in het proces stuurt. Het schema geeft de relaties weer op 
een nivo. 
De doelstelling van beide schema's is het verschaffen van een instrument 
die de participanten van het protes wijst op de noodzaak van een specifieke 
informatie en inzicht geeft in de draag\Atijdte van een te nemen beslissing 
op een bepaald tijdstip van de planvoorbereiding. Door de gegevens duidelijk 
te struktureren, is tevens een aanzet gegeven voor een beter verloop van 
de informatiestromen. 
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HORIZONTAAL 
Voorbeeld van de relaties tussen basis-

filosofische faktoren en de daarmee samen

hangende konsekwenties t.a.v. de program

mering op ziekenhuisnivo. 

NB zie blz 8 ev. 
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VERTIKAAL 

Voorbeeld van de relaties tussen basis

filosofische faktoren op verschillende 

beleidsnivo's. 

zie blz 8 eVe 
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De normalisatiefase in het proces heeft als doel, om aan de hand van voor
gaande gegevens organisatiemodellen te ontwerpen die het mogelijk moeten 
maken mantel en zelfzorg in het ontwerp te integreren. 
Deze modellen hebben betrekking op stap 3 in het proces, namelijk: 

Beleid en organisatie. 
Afhankelijk van de aard van het beleid dat gevoerd zal worden kan een 
keuze worden gemaakt van een model. Uiteraard is het ontwerpen van zoln 
model niet alleen afhankelijk van een specifiek uitgangspunt in de basis-

r ~. filosofie: een organisatiemodel behoort een resultante te zijn van de - soms 
tegengestelde - krachten van alle basisfilosofische faktoren (zachte 

input) en kwalitatieve aspekten (harde input). 
Het beleid bestaat uit het stellen van prioriteiten (daar waar nodig) voor 
de uitwerking van aspekten in het programma. 

Het opstellen van modellen voor organisatiealternatieven is derhalve enkel 
mogelijk nadat zowel de basisfilosofische alsook de kwalitatieve aspekten 
zijn uitgewerkt. 

E) Deduceren 

De deductiefase heeft in het bijzonder betrekking op stap 4 in het 
voorbereidingsplan, te weten: het ruimtelijk en funktioneel programma. 
Deze fase beoogt om aan de hand van de diverse organisatiemodellen, 
welke in de normalisatiefase zijn opgesteld, en aan de hand van de 
gespecificeerde kwantiteiten, alternatieven aan te geven voor het soort 
en de hoeveelheid van benodigde ruimten, een geschematiseerd beeld van de 
routing en een indikatie van de onderlinge ligging van de ruimten. 
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F) Evalueren 

De evaluatie-fase tenslotte heeft als doel de uitwerking van de gegevens 
in het ruimtelijk en funktioneel programma te toetsen aan de basis
filosofische beschouwingen uit het begin van het proces. 
Hierdoor kan worden nagegaan in hoeverre is voldaan aan de uitgangs
punten, waar en waarom van de basisfilosofie is afgeweken en of de 
uitgangsgegevens geformuleerd in de basisfilosofie volledig zijn. 

Voorbeeld 2 

Uitwerking van een kwalitatief gegeven uit de "harde" input 

A) Evenals bij de basisfilosofie, bestaan de kwalitatieve gegevens uit 
een aantal kenmerkende topics. Vanwege de hoeveelheid 
werk en tijd, zijn deze voorlopig achterwege gelaten. Wel is aan de 
hand van een voorbeeld, dat zeer zeker in het rijtje thuis zou horen, 
een konkreet aspekt uitgewerkt, namelijk: "vervoer en bereikbaarheid". 

B) Inventarisatie van gegevens 

U~._I5.~~li..t~tL~'{.~_9.~~'{.~fl~}_i_eJ_e_nJ1_u_i_~ 

(III) Ziekenhuisnivo 
Goederen: levensmiddelen 

b) disposables 
c) apotheekbehoeften 
d) 1 i nnen 
e) kantoorbehoeften 
f) meubil ai r 
g) apparatuur 
h) bouwmaterialen 
i) gassen 
j) brandstoffen 
k) radio-aktieve stoffen 
l).afval keuken en afval huishouden 
m) besmet afval 
n) radio-aktief afval 

o).bloedtransport 
p)_ bevoorrading winkelgalerij 

\ --l 
'" ) 



E~~~9~~~~_e~r!!~~1!~~: 

a)auto's 
t.) fi etsen & brommers 
c)lopend 
d,) ro 1 s toe 1 

a) bus 
b.J ra i 1 
c) taxi's 

~i~!_~~~l~~!~_e~~i~Q~~Q: 
a) ambu 1 ances 
b)· he 1 i kopters 
c)begrafeniswagens 

Brandweer 
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2B Kwantificering van de kwalitatieve gegevens 
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Een benadering van de te verwachten omvang van verkeer en van goederen, moet 
aan de hand van punt 3,'beTeid en organisatie, en aan de hand van de 

'-~; situatie moet worden ingevuld. 

3 Beleid en organisatie gegevens 
Goederen 

Algemeen: - centraliseren of decentraliseren van goederen aan- en afvoer 
- kontrole aan- en afvoer goederen 
- goede bewegwijzering 
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Levensmiddelen: 

Disposables: 

Apotheek: 

Linnen: 

Algemene magazijn 
goederen: 

Meubilair: 

-.• = 
Inkoopbeleid (op voorraad, vers) 
Plaats van afgifte 

~ Tijd van afgifte 
- Omvang van de levering 
- Ontvangst registratieen keuring 
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- Aan- en afvoervoorzieningen zoals laadperron 
Emballage 
Voorlopige opslag 

Omvang van de levering 
Ontvangst registratie 

Kontrole door funktionaris van de apotheek 
Afsluitbare opslagruimten 

Externe of interne wasserij 
- Centralisatie of decentralisatie van de in- en 

uitgifte 
- Frequentie van aan- en afvoer (leveringskontrakten) 
- Wijze van afgifte: per kilo of per stuk 
- Wijze van distributie: sortering in ziekenhuis 

of in wasserij 

- Centraliseren of decentraliseren van het magazijn 
Omvang van de levering 

- Frequentie van aan- en afvoer 

Centraliseren of decentraliseren van afgifte 
meubilair 

- Omvang van de leveringen 
- Frequentie van de leveringen 
- Opslag overtollig meubilair 
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Apparatuur: 

Bouwmaterialen: 

Gassen: 

Brandstoffen: 

Radio-aktieve 
stoffen: 

Afval keuken: 

Besmet afval: 

Bloedtransport: 

Bevoorrading winkel-
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~ Het gebouw moet de mogelijkheid voor aanvoer van 
groot apparatuur (kranen, hijsbalken, etc. ) 

bezitten 
_ V~~r welke afdelingen kunnen dergelijke grote 

apparaten worden verwacht 
- Aanpassen van de terrei nvoorzi eni ngen 
- Aanpassen van de gevel(vooerzieningen) 

~ Centrale of decentra 1 e ops 1 ag 

- Plaats van opslag (binnen of buiten) 
- Veiligheidsmaatregelen 

- Keuze van brandstof 
- Plaats van aansluitingen 
- Veiligheidsaspekten 

- Gescheiden opslag 
- Geschei den aan- en afvoer 

- Opslag 
- Frequentie van afvoer 
- Omvang van ops 1 ag 

- Interne of externe verwerking (verbranding) 

- - Al of niet - aanwezigheid van bloedbank 
- Goede aan- en afvoermogelijkheden 

Koele opslag 

galerij: _ Zelfstandige aankoop goederen of via magazijn 

Personen 
Auto's: Aantal personeel, ,bezoekers en patienten 

- Relatie van parkeerterrein met ingang(en) ziekenhuis 

~ Kontrol e 
Dichtheid van parkeren: a nivo, garage, etc. 



Fietsen & brommers 

Voetgangers: 

Rolstoel en 
gebrekkig ambulante 
personen: 

Tram, bus, metro: 

Taxi's: 

Ambulances: 

Helikopters: 
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_ Infrastruktuur op het terrein (verkeersafwikkeling) 

- Stall i ngsmoge 1 i j kheden 
- Fietspad 

_ Trottoi r 

- Aangepaste toegangsmogelijkheden ("geboden toegang") 
- Bewegwijzering naar rolstoelopslag 
- Overdekt in- en uitstap mogelijkheid (luifel) 

- Goede aansluitingen openbaar vervoer 
- Infrastrukturele konsekwenties (op of buiten 

terren) 
- Konsekwenties van de bezoektijdregeling op openbaar 

vervoer 

- Gebiedsaanduiding binnen het ziekenhuisterrein 
- Bi j zondere parkeerfacil iteiten 
- Eigen telefoonvoorziening 

- Snelle bereikbaarheid tussen openbare weg en het 
reanimatiecentrum, het hartcentrum en de afdeling 
traumatologie 
Eigen, overdekte ingang (hal) 

- Goede informatie en kommunikatiesystemen 

- Eisenpakket landingsbaan storingsvrij (elektra, 
geluid) aanvliegrichting 

- Grootte van de landingsplaats 
- Snelle transport vanuit de helikopter naar de 

opname 
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Begrafeniswagens: - Opstelmogelijkheid voor wagens 
- Visueel gescheiden in- en uitritmogelijkheden 

Brandweer: - Bereikbaarheid (vrije doorgangen: hoogte en breedte; 
draaicirkels, etc.) 

- Direkte kommunikatieverbindingen tussen ziekenhuis 
en brandweer 

Met betrekking tot de overige nivo's zullen de volgende aspekten nader 
onderzocht moeten worden: 

(I) Landel ijk: 

- Goedkeuringen van de infrastrukturele oplossingen (exploitatie) 

(II) Regionaal & gemeentelijk: 
Part; kul ier: 
- Aansluiting rijkswegennet 
- Verkeersbelastingen (aard, hoeveelheden, herkomst) 
- Parkeerbelastingen (buiten ziekenhuisterrein) 

Signalering 
- Infrastruktuur buiten het terrein 

Openbaar: 
- Aard van het openbaar vervoer (tram, bus, metro) 
- Aantal lijnen 
- Frequentie 
- Aantal haltes 

Lengte vervoermiddelen in verband met haltes, hinderen, etc. 
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4. Ruimtelijk en funktioneel programma 
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De in 2B en 3 verkregen gegevens moeten tenslotte worden verwerkt in een 
programma, waarin funktionele en ruimtelijke eisen staan geformuleerd 
met betrekking tot de verkeersafwikkeling op en om het ziekenhuisterrein. 
Hierin behoren te worden omschreven: 

- Het aantal parkeerplaatsen (personeel, patienten, bezoek) 
- Voorzieningen voor fietsen/brommers 
- Voorzieningen voor taxi's 
- Ligging van de voorzieningen ten opzichte van het gebouw 
- Toegangen gebouw (goeaeren, entree(s),ambulances, etc.) 
- Ligging ten opzichte van openbare weg 
- Aansluitingspunten met openbaar vervoer 
- Infrastrukturele aspekten: breedte en hoogte van doorgangen: 

laadperronnen, verlichting, telefoon voor taxi IS, etc. 

- Konkrete eisen voor de in- en uitrit van begrafenisstoet (visuele 
scheiding) 
Konsekwenties voor kontrole (goederen in- en uitvoer; parkeerkontrole, 
etc.) 

- Voorzieningen met betrekking tot de aanvoer van groot apparatuur 
- Eisen en voorzieningen met betrekking tot de opslag van gassen, brand-

stoffen en radio-aktief materiaal 
- Bijzondere voorzieningen gehandikapten 
- Brandweereisen 



( 

-.• = 
c. Struktureren van de kwaliteiten (zie schema blz. 24) 
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Aan de hand van de gegevens welke naar voren zijn gekomen uit de inventarisatie

fase kunnen de kwaliteiten worden geordend. 

Het ordenen van de kwaliteiten bestaat uit het systematiseren naar aard 
en samenhang met betrekking tot het te ontwikkelen programma van eisen. 
In tegenstelling tot het struktureren van de zachte input gegevens, ligt 
hier niet de nadruk op vertaling van abstrakte gegevens naar de ruimtelijke 
en funktionele konsekwenties, maar op de eerste plaats het in samenhang 
brengen van de deelfacetten op beleids- en organisatorisch nivo. Bijvoorbeeld: 
welke goederen en/of personen kunnen wel en welke goederen kunnen niet 
een aanvoerroute beschrijven; welke voorzieningen m.b.t. de aan- en afvoer 
kunnen gemeenschappelijk en welke voorzieningen moeten gescheiden worden; 
etc. De onderlinge relaties kunnen worden weergegeven in een relatieschema. 

D + E + F: Normaliseren, deduceren en evalueren van de gegevens 

We verwijzen hier naar explicatie op blz. 15 en 16. 
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c 

G= relatie gewenst 

0= relatie ongewenst 

N= relatie noodzakelijk 

M= relatie mogelijk 

Relatieschema 'vervoer en bereikbaarheid' 

(moet a.h.v. uitgebreider onderzoek worden uitge-

werkt) 
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Enkele opmerkingen t.a.v. de onderzoeksmethode en de strategie 

Tot slot van de voor u liggende nota wil ik enkele kanttekeningen plaatsen 
bij de behandelde voorbeelden en de toepassing van het stroomschema van 
de samenhangende aktiviteiten voor het onderzoek. Middels een voorbeeld 
uit zowelde harde (kwalitatieve) als uit de zachte (basisfilosofische) 
input, heb ik willen illustreren hoe aan de hand van dit stroomschema 
uitgangsgegevens van diverse aard kunnen worden verwerkt tot onderdelen 
van het uiteindelijke ruimtelijk en funktioneel programma. 

Daarover het volgende. 
Het inventariseren van gegevens op overheids-, instellings- en afdelings
nivo geschiedt onafhankelijk, dat wil zeggen dat het verzamelen van gegevens 
op zichzelf staat en niet wordt beinvloed door de inventarisatie van 
andere gegevens. Aan de hand van deze inventarisatie kunnen we vervolgens 
de gegevens onderling struktureren. Het struktureren bestaat uit het 
ordenen en relatieren van deelfacetten naar aard en samenhang, het onderling 
in verband brengen van topics uit zowel de harde als uit de zachte input 
en het sturen van besluitvormingen m.b.t. basisfilosofische uitgangspunten. 
Het struktureren van de gegevens is van groot belang om modellen te kunnen 
ontwerpen voor het beleid en de organisatie. Deze fase kan derhalve pas 
starten nadat alle gegevens ·zijn gelnventariseerd. 
Het ordenen en relateren van gegevens zal aanleiding geven de inventarisatie 
aan te vullen. Direkt volgend op de struktuurfase, kan het onderzoek starten 
met de normaliseringsfase, waarin de struktuur in enkele keuze-modellen 
m.b.t. de organisatie wordt vertaald, en vervolgens de deduceerfase, waarin 
deze modellen op hun beurt weer worden vertaald in ruimtelijke konsekwenties. 
Uit de voorbeelden is gebleken, dat de fasen van de onderzoekmethode zich 
richten op een specifieke aktiviteit in het ontwikkelingsproces van het 
referentie-programma-van-eisen en derhalve niet, zoals ik eerder aannam, 
op het gehele proces. T.a.v. de methode van onderzoek wol ik dan ook de volgende 
wijzigingen aanbrengen voor de definitieves van de onderzoeksfasen. 

Inventariseren: 

Het inventariseren vestaat uit het verzamelen van aspekten en informatie, 
die voor het tot stand komen van het (referentie)programma-van-eisen van 
¢irekt of indirekt belang zijn. Deze gegevens hebben voornamelijk betrek
king op de volgende aktiepunten uit de strategie: de basisfilosofie, de 
basisuitgangspunten, de kwalitatieve en kwantitatieve faktoren en het 
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beleid en de organisatie. 

Struktureren: ------------
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Het struktureren van de gegevens houdt in, het systematiseren, het ordenen 
en relateren van de uit de inventarisatiefase verkregen informatie. 
Dit kan op een drietal wijzen worden bewerkstelligd. 
Op de eerste plaats door duidelijke relaties te ontwikkelen tussen uitgangs
gegevens en gegevens uit daarop volgende processtappen. Hierdoor kan de 
draagwijdte van beslissingen in een vroeg stadium van het bouwvoorbereidings
proces beter worden overzien. Geschematiseerd kan dit in de planontwikkelings
procedures als een effektief beleidsinstrument worden gebruikt. Hierbij 
denk ik in het bijzonder aan de mogelijkheid om basisfilosofische uitgangs
punten meer operationeel te maken voor programmering (zie voorbeeld 1). 

Op de tweede plaats door de deelaspekten zodanig te ordenen en groeperen 
dat zij een logisch onderdeel vormen van het organisatiemodel dat daarop 
volgt. Hierbij den ken wij, zoals met name uit voorbeeld 2 moge blijken, 

aan de kwalitatieve faktoren. 
Ten derde zullen los van de vorige twee W1Jzen van struktureren, alle 
(hoofd)-aspekten zowel van basisfilosofische als van kwalitatieve aard 
naar aard en samenhang moe ten worden geordend. De keuze van samenhang is 
deels retioneel te beredeneren en deels een onderdeel van het beleid. 
Deze derde vorm van struktureren gebeurt in stap 3 van het proces: 
"beleid en organisatie" en vormt de ingang voor de volgende stap, namelijk: 
Normaliseren: ------------
Aan de hand van de uit de struktureringsfase verkregen resultaten, kunnen 
voor de organisatie enkele model len worden opgesteld. In deze modellen 
worden landelijke, provinciale, regionale en (intra-)gemeentelijke eisen 
en gegevens in overeenstemming gebracht met die van de instelling. 
Normaliseren heeft betrekking op het "beleid en organisatie". 

Deduceren: ---------
Het deduceren is het afleiden van de ruimtelijke en funktionele konsekwenties 
van de modellen die opgesteld zijn in de normaliseringsfase. Het deduceren 
heeft derhalve betrekking op de stappen waarin de programma's worden uitge
schreven. 
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Aan de hand van verkregen resultaten kan worden nagegaan of de geinventa
riseerde gegevens volledig zijn, of er weggelaten kunnen worden en of zij 
onder het juiste hoofdstuk zijn gerubriceerd. 

Tot slot wil ik nag enkele opmerkingen maken met betrekking tot het 
stroomschema. 
Het stroomschema lijkt een goede leidraad voor het uiteindelijke onderzoek. 
De rede voor deze aanname is dat de onderzoeksfasen zich op specifieke 
onderdelen van het programmeringsproces richten. Door in het stroomschema 
deze programmeringsonderdelen ten beschouwen als afgeronde aktiviteiten, 
is het mogelijk deze fasering op het referentie-programma onderzoek 
gesystematiseerd toe te passen. 



3.6. ZWO-aanvraag 

(1) Naam en werkadres van de aanvrager 

Projektgroep Programma van Eisen: 
Prof.ir.L.P. Sikkel, voorzitter " 
Th. Oubbeiman, arch. (WHM) 
Ir. M. Kirkels (WHM) 
Ir. A. Kooreman (WHM) 

(A fd. Bauwkunde, THE) 
(A fd. Bouwkunde, THE) 
(A fd. Bedrijfskunde, THE) 
(A fd. Bouwkunde, THE) 
(A fd. Bedrijfskunde, THE) 
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Ing. R. Mercx (WHM) 
Ir.IJ. Schuitema (WHM) (Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen, 

Rijksuniversiteit, Utrecht) 
Ir. P.J. Smeets (W.Ass) (A fd. Bouwkunde, THE) 
Technische Hogeschool Eindhoven, HG Postvak 5; Afdeiing der Bouwkunde; Postbus 513; 
5600 MB Eindhoven; tel. 040-472373 

(2) Titel van het projekt 

EEN REFERENTIE PROGRAMMA V AN EISEN VOOR ALGEMENE ZIEKENHUIZEN 

(3) Aantal junioronderzoekers 

2 junior-onderzoekers: 2 x t manjaar gewerkt aan" het vooronderzoek; (afgesloten 
juli 1981). 

(4) Geschatte duur van het projekt 

4 jaar. 

(5) 8egroting 

5.1 Personeelsplaatsen: (uren 0 "aarbasis) 
a 1 wetenschappel ijk assistent 
b) Begeleiding hoagleraar en wetenschappel ijk 

(hoofd)medewerkers (afdelingen Bedrijfskunde 
en Bouwkunde, THE; Instituut voar 
Ziekenhuis Wetenschappen, R ijksuni versiteit 
Utrecht) 

5.2 Materieelkrediet: (op "aarbasis) 
a Bibiiotheekkosten 
b) Aanschaf Standaardwerken 

Basisliteratuur gezondheidszorg 
(incl. vakbladen, staatsstukken, 
nota's, etc.) 

c) Computergebruik (literatuuronderzoek) 
d) Rekenfaciliteiten 
e) Burobehoeften (schrijfmateriaal, e.d.) 

Subtotaal 1: 

5.3 Instrumenteel krediet: 

5.4 Ov"eri e kosten: (0 "aarbasis) 
a Reis- en verbl ijfkosten binnenland 
b) Reis- en verbl ijfkosten buitenland 
c) Oeelname symposia, cursussen 
d) Advieskosten Zweden, Engeland, Ouitsland, 

etc. 
e) Huisvestingsiasten 
f) Aigemene kosten 

Subtotaai 2 

Totale kosten (subt. 1+2 excl. pers.plaatsen) 

ZWO THE 
1800 uur 

1150 uur 

ZWO THE 
f 250,: 

f 1.000,: 
f 1.000,: 

p.m. 
f 150 2: 

f 1.000,: f 1.400,: 

Geen 

ZWO THE 
f 2.000,: 
f 2.500,: 

f 500,: 

fl0.000,: 
f 1. 000,: 
f 7.250,: 

f14.500,: f 8.750,: 

fl5.500,: flO.150,: 

RUU 

200 uur 
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5.5 Overige middelen om het projekt uit te voeren: Geen 

5.6 Steun van andere instanties: Zie begroting 

5.7 Andere organen, waarbij aanvraag wordt (is) gedaan: 
Ter overbrugging van de periode tussen vooronderzoek dat in juli 1981 wordt 
afgesloten en het ZWO-hoofdprojekt dat in 1982 zou kunnen starten, zal voor 
de derde keer voor een half jaar financieie steun worden gezocht bij de centrale 
beleidsruimte van de THE; Hierdoor zou de start van het hoofdonderzoek 
reeds kunnen worden voorbereid. 

(6) Samenvatting van het projekt 

6.1 Achtergronden: De aanhoudende kostenstijgingen op het gebied van de Volks
gezondheid en het toenemende percentage van het Nationale Inkomen dat daarmede 
gemoeid is, heeft geleid tot een algehele herbezinning in degezondheidszorgsector, die 
zich uitstrekt tot de problematiek rond de bouw van Ziekenhuisinstellingen. Gezien het 
feit dat een groot aantal faktoren verband houden met de procesvoorbereiding voor de 
bouw van ziekenhuizen, faktoren die iedere nieuwe situatie weer uniek maken, moet 
elke procesvoorbereidingsprocedure per nieuw initiatief van het begin af worden 
herhaald. Beiangrijke oorzaken voor die "unieke situatie" zijn met name de verschillen 
die er bestaan in de onderscheiden verzorgingsgebieden, in de beoogde funktionele 
eisen en wensen, in de werkwijzen van specialisten en in velerlei vormen van inspraak. 
Naast een onderscheid in situaties, vinden kontinu ontwikkelingen plaats in de 
gezondheidszorg zelf en in de medische, verpleegkundige en technische sektoren. Uit 
overige onderzoeken, verricht binnen het "Ziekenhuis Research Projekt" (ZRP) van de 
Technische Hogeschool Eindhoven, is meermalen gebleken dat met deze 
randvoorwaarden, alsook met het doeltreffend funktioneren van de 
ziekenhuisorganisatie zelve, onvoldoende rekening wordt gehouden bij de ruimtel ijke 
vormgeving van de daartoe te realiseren gebouwen. 

6.2 Probleemstelling: Het unieke van iedere nieuwe situatie en de genoemde antwikke
lingen op medisch en technisch gebied, maken het apstellen van een programma van 
eisen voor ziekenhuizen tot een komplexe en tijdravende procedure, waarin de 
bouwkundige en de bedrijfskundige inbreng dikwijls onvoldoende op elkaar zijn 
afgestemd. De door de toetsende en goedkeuring-verlenende instanties te hanteren 
toetsingskriteria zijn daarbij v~~r vel en onduidelijk en zijn niet als kenmerkende 
toetsingspunten te herkennen, waardoor het ook vr;jwel onmogel ijk is daarop te sturen. 

6.3 Uitgangspunt: Waar het bestek de periode van de uitvoering van de bouw 
nauwkeurig beschrijft en beheerst en het programma van eisen de randvoorwaarden 
voor het antwerp formuleert, zal het referentieprogramma de periode vanaf het begin 
van de ideevorming tot aan het vaststellen van het programma van eisen moe ten gaan 
beschrijven. Daarbij zal moe ten worden aangegeven welke onderwerpen op welke wijze 
in beschouwing moe ten worden genomen en welke relaties er tussen die verschillende 
onderwerpen bestaan. 

6.4 Doelstelling van het onderzoek: Het anderzoek wit trachten te komen tot een 
algemeen referent ie-programma van eisen. Dit referentieprogramma dient dan, mede 
in het kader van de herstrukturering van de gezondheidszorg, de behoeften van de 
instellingen die wensen te gaan bouwen of te renoveren, en de eisen die op landel ijk en 
regionaal nivo worden gesteld aan elkaar te relateren. Daarbij zal dan tevens worden 
aangegeven hoe de bouwkundige en de bedrijfskundige randvoorwaarden beter op 
elkaar kunnen worden afgestemd. Het referentieprogramma zal een methodiek 
aanreiken, waarmede wordt aangegeven op welk moment, welke informatie 
beschikbaar· moet komen om het voorbereidingsproces sneller en beter te laten 
verlopen en waardoor tevens de toetsing door de beoordelende instanties meer 
verantwoord en vlotter kan verlopen. 
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6.5 Middelen 
Tijdens het vooronderzoek werd een schema van samenhangende aktiviteiten opgesteld 
dat uitgaat van de vigerende wetgeving met betrekking tot de planbeoordeling. (Zie 
bijlage 1). De aan dit schema gekoppelde onderzoekmethode is opgesplitst in vijf 
samenhangende fasen: 
fase 1, inventariseren: gegevens worden verzameld met betrekking tot de in het 

schema omschreven aspekten; 
fase 2, struktureren: deze gegevens worden geordend en de onderlinge relaties 

worden aangegeven; 
fase 3, normaliseren: de wensen en verlangens van de instelling, en de landel ijke, 

provinciale, regionale en intra-gemeentel ijke eisen en gegevens worden op 
elkaar afgestemd; dit geschiedt in de vorm van modellen t.a.v. kwantita
tieve, kwalltatieve en organisatorische programmeringsaspekten; 

fase 4, deduceren: uitgaande van de in de vorige fase verkregen organisatie
modeilen, kunnen ruimtelijke en funktionele konsekwenties worden af
geleid; 

fase 5, evalueren: door toetsing aan de geinventariseerde gegevens, wordt het in 
figuur 4 verkregen resuitaat beoordeeld op voliedigheid en relevantie. 

(7) Naam van de anderzaeker(s) 

Van de onder 5d gevraagde onderzoeker is de naam nog niet bekend. 

(8) 8B$Chrijving van het projekt 

8.1 Relatie met het overige onderzoeks I'o ramma 
Het Ziekenhuis Research Projekt ZRP, waarin participeren vakgroepen van de 
Afdelingen Bedrijfskunde en Bouwkunde van de THE, verricht gedurende de laatste 10 
jaren toegepast wetenschappel ijk onderzoek op het gebied van ziekenhuizen.(Zie 
bijiage 2). De doeisteliing van het ZRP is om beheersingsinstrumenten te ontwikkelen 
in de intramurale gezondheidszorg in het bijzonder waar het organisatarische en 
funktionele aspekten betreft. In dit kader kent het ZRP een la-tal projekten, 
waaronder het projekt ziekenhuisbouw. De vooI'beI'eiding van de ziekenhuisbouw omvat 
drie ontwikkelingsfasen. Allereerst de pre-planfase, die wordt afgesloten met het 
programma van eisen. Een Programma van Eisen wordt beschouwd ais de handleiding 
vaor het antwerp, aangezien hierin eisen en gegevens warden opgenomen, die als 
uitgangspunt voor de ruimtelijke uitwerking moe ten dienen. Vervalgens de planfase, 
waarin het ruimtel ijk en funktianeei antwerp en de begra ting tot stand kamen. 
Tensiotte de uitvaeringsfase, waarin het gebouw wordt gerealiseerd. 
Het ZRP heeft een projektgraep opgericht die onderzoek verricht naar de beheersings
instrumenten in de pre-planfase. Voor de beheersing van het proces dat leidt tot het 
Programma van Eisen is een onderzoek gestart naar een Referentie-programma van 
Eisen. 
De kwaliteit van een programma betreft namel ijk niet aileen het bouwvoorbereidings
proces, maar beinvloedt tevens in zeer belangrijke mate de exploitatie van het 
beoogde projekt. 

8.2 Wetenschappel ijke relevantie 
De wetenschappel ijke relevantie is hierin gelegen dat in dit onderzoek het gebouw niet 
als een invariabele grootheid en dus ais een gegeven voor de organisatie behoeft te 
worden opgevat. In het nieuwe model kan geexperimenteerd worden met twee 
variabeie subsystemen, de organisatie en het gebouw, die deels afhankelijk van eikaar 
zijn en waarmee ingespeeld kan worden op aktuele faktoren van medische, sociale en 
ekonomische aard, tot uitdrukking gebracht in termen van kosten en baten. 

8.3 Methode en techniek 
Het onderzoek vraagt niet am aanschaf van technische apparatuur. 
Wei is het noodzakelijk in iedere fase een panei van deskundigen te betrekken bij het 
onderzoek. De kosten hiervan komen tot uitdrukking in het reis- en adviesbudget. 

--: .....•. Jr:-
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8.4 Aansluiting bij werk en onderzoek van andere groepen 
Kennis is genomen van de aktiviteiten en rapporten, welke ontwikkeld zijn door het 
Nationaal Ziekenhuis Instituut (NZI), de Stichting Architektenonderzoek Gebouwen 
Gezondheidszorg (STAGG) en de Stichting Bouw Research (S8R). 
Tevens is aansluiting gezocht bij het Instituut va or Ziekenhuiswetenschappen van de 
Rijksuniversiteit Utrecht en bij dat van de Universiteit van Amsterdam. 
Buitenlandse kontakten zijn reeds geIegd met de SPRI (Zweden). 
Overige buitenlandse wetenschappelijke instituten in de gezondheidszorg welke nag 
zullen worden benaderd zijn: Krankenhaus Institut CTechnische Universitat, Berlin) en 
Centrum voor Ziekenhuis Wetenschap (Kath. Universiteit, Leuven). 

(9) Utilisatieplan 

9.1 Identifikatie van de gebruikersgroep 
In principe kan gesteld worden dat, afgaande op de doelstellingen (omschreven onder 
punt 6), een gedetailleerde handleiding Vaal' het bouwvoorbereidingsproces alle betrok
kenen zal baten. De doelgroep bestaat derhalve uit alle direkt of indirekt bij dit proces 
betrokken instanties en personen. De mate en frequentie waarin binnen de doelgroep 
van een referentie programma gebruik zal worden gemaakt, zaI sterk verschillen. 
Oerhalve worden enkele belangrijke potentiele gebruikers genoemd. Voor het direkte 
gebruik, wordt op de eerste plaats gedacht aan de plan-voorbereidende en plan
beoordelende instanties; voor hen zal het gebruik van het programma van repeterende 
aard zijn. Onder planvoorbereiders worden met name architekten en adviseurs 
verstaan. De plan-beoordelende instanties bestaan voornamel ijk uit overheidsorganen 
(landel ijk, provinciaal, regionaal, etc.) en het op dit terrein adviesgevende College 
voor Ziekenhuisvoorzieningen CCvZ). Naast de bovengenoemde instanties bestaat er 
een uitgebreide gebruikersgroep die bij de voorbereiding van de bouw moet worden 
betrokken, echter voor wie het bouwen van ziekenhuizen geen alledaagse 'bezigheid is. 
Met name voor deze groep heeft het gebruik een eenmalig karakter. Oeze groep 
bestaat uit de opdrachtgever (ziekenhuisbestuur), interne (personeels-) organisaties, en 
externe inspraakgroepen (patientenorganisaties, regionale instellingen, e.d.). ,A,an
gezien zij de toekomstige gebruikers van het gebouw zullen zijn, richt vaor deze 
kategorie het belang van goede voorbereiding zich op een veel langere termijn.Ten
einde een basis te kunnen leggen voor een onderzoek dat zoweI in verloop, als in 
beoogde gebruikerswaarde zeer praktijkgericht zal zijn, zijn bovengenoemde groepen 
reeds in een vroegtijdig stadium benaderd en geinterviewd. 

9.2 Beschrijving van de vraag 
In een brief aan de besturen van ziekenhuisinstellingen d.d. 10 juni 1980, heeft de 
Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiene het jaarlijks vastgestelde 
landelijk budget voor de bouw van gezondheidszorgprojekten voor 1980 bepaald op 575 
miljoen met uitIoopmogelijkheden van 55 miljoen voor psychiatrische inrichtingen. 
Ondanks deze begrenzing van de omvang van bouwprojekten, kan worden gesteId dat 
voor het gebruik van een referentie-programma door het brede toepassingsgebied een 
omvangrijke potentiele markt bestaat. T e1' onde1'steuning van deze stellingname voIgt 
hieronder een kort overzicht van de historische ontwikkelingen op het gebied van de 
bouw van gezondheidszorginstellingen. Zie tevens de inIeiding Wet Ziekenhuis
voorzieningen (editie Schuurman & Jordens). 
In het kader van de wederopbouwwet werd de bouw direkt na de oorlog sterk 
ge1'eguIeerd en behoorde het ziekenhuiswezen te delen in de algehele schaarste aan 
bouwmaterialen en beschikbare financien. In de loop van de jaren vijftig verbeterden 
de ekonomische omstandigheden, hetgeen onder andere tot een soepeler houding van de 
overheid ten aanzien van pro jekten in de gezondheidszorg heeft geleid. Hierdoor 
hebben de jaren zestig zich gekenmerkt door een ongekontrolee1'de groei van intra
murale instellingen Cziekenhuizen e.d.). Het gevolg was een algehele Qve1'kapaciteit 
aan bedden en een gebrekkige regionale en funktione[e afstemming van voorzieningen. 
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De enorme kostenstijgingen zijn in de eind 60-er jaren mede aanieiding geweest voor 
een herbezinning in de gezondheidssector. Dit vond uitdrukking in de Wet Ziekenhuis
voorzieningen (1971), waarin de groei en de bouw van instellingen sterk aan banden is 
geiegd en in de Versoberingsnota (1980), waarin te kennen is gegeven dat het accent 
van de bouw op renovatie en verbouw zal liggen.Desandanks zijn de piannen voar 
nieuwbouw gedurende de komende jaren nog talrijk en z;jn de verwachtingen voar de 
daarop volgende jaren hoog, doordat de in de wederopbouwperiode tot stand gekomen 
huizen vanwege de slechte bouwkwaliteit, of door veranderde funktionele inzichten 
aan vervanging toe zijn. (Zie bijlage 3.) 
Naast voor nieuwbouw- of vervangingsprojekten, zal een referentieprogramma 
uiteraard ook gebruikt kunnen worden voar projekten waar gedeeltelijk wardt ver
vangen en/of uitgebreid. 
Ais methodiek zai het bevendien een belangrijke aanzet kunnen geven voor de 
ontwikkeling van vergelijkbare programma's veor andere gezondheidszorginstellingen. 

9.3 8eschrijving van het utilisa tieproces 

Fasen: 1982 1983 1984 1985 1986 

inventariseren1) 
struktureren 
normaliseren 
deduceren 
evaiueren 

I 

I 
I 

Interne verslagen 
ZWO-rappartages 

4 • 

• • 
Figuur 1: Tijdpianning van het onderzoek 

Tijdplanning 
De in het schema opgenomen tijdsplanning is gebaseerd op ervaringen uit het 
vooronderzoek. Daarbij bestaat de verwachting dat een beiangrijk zwaartepunt van het 
onderzoek zal vallen in de fasen "normaliseren" en "deduceren". 
Utilisatieproces 
Gedurende het laatste jaar van onderzoek, zal het wetenschappei ijke en maatschappe-
1 ijke gebruik met behulp van onderstaande methoden en technieken worden gestimu
leerd: 

het resultaat zai beschikbaar worden gesteid aan het Ministerie van Volks
gezondheid en Milieuhygiene en aan planbeaordeiende instanties zoals bijv. 
het College voor Ziekenhuisvoorzieningen (CvZ); 
een aanzet zai worden gegeven voor verder onderzoek naar de 
mogeiijkheden voar het automatiseren van het gegevensbestand; 
door het organiseren van seminars en kursussen kunnen de gebruikers 
worden geinstrueerd; 
het verzorgen van past-doktaraai onderwijs; 
het verzorgen van onderwijs aan wetenschappel ijke instellingen (faculteiten 
8ouwkunde, 8edrijfskunde, e.a.) en HBO-instellingen; 
het onderzoek kan resulteren in een dissertatie en een daarop valgende 
pramatie. 

1) zie pag.65 
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Teneinde een indruk te krijgen van het onderzoekveld wordt onderstaande literatuur 
aanbevolen (x) of sterk aanbevolen (xx): 
xx Programmeringsmethodiek, rapport STAGG (1974): 

Beschrijving van een methodiek als wegwijzer in het plan 
voorbereidingsproces 

x Planning in de voorbereidingsfasen, rapport Stichting Bouw Research, 
rapportnummer C7, 1978: Systematische benadering van de preplanfase: 

x Bouwvolumebudgettering, rapport NZI (1976) 
Begroting van het te verwachten ruimtegebruik Vaal' het ontwerp van 
ziekenhuizen op basis van ervaringscijfers 

xx Het bouwproces: een wegwijzer v~~r opdrachtgevers. Rapport NZI; 
rapportnummer 75.64 Een handleiding am opdrachtgevers enigszins 
vertrouwd te maken met het komplexe bouwproces;' procedures, 
organisaties, instellingen, etc. (1975). 

x Pl'ocesbouwvoorbereiding, rapport ST AGG (1978); ministeriele 
goedkeuringsprocedures volgens een gefaseerde struktuur 

x Krankenhausbau, Dirichlet e.a., Krankenhausbau Institut Berlin, Het 
ontwerpen van ziekenhuizen a.h.v. modulen en maatkoordinatie; 
uitgebreide funktionele en technische gegevens per afdeling (1980) 

xx Struktuurnota gezondheidszorg, Ministerie van Volksgezonbdheid en Milieu
hygiene ('74); horizon tale en vertikale herstrukturering van de 
gezondheidszorgvoorzieningen 

xx Handleiding bij de toepassing van artikel 29, eerste lid, Wet 
Ziekenhuisvoorzieningen, 2de herziene druk 1979, (Staatsuitgeverij) 

xx Wet Ziekenhuisvoorzieningen, derde druk 1981, editie Schuurman & Jordens 

(ll) Publikaties of ander materiaal van de eigen groep met be trekking tot het projekt 

Aan de hand van een uitgebreid literatuuronderzoek waarbij literatuurbestanden van 
diverse Landen zijn afgezocht (Duitsland, Frankrijk, USA), is gebleken dat m.b.t. het 
projekt weinig tot geen gerichte publikaties bestaan. De projektgroep van het ZRP 
heeft in het verleden voornamelijk studie verricht naar organisatorische aspekten; 
naast een uit de praktijk gebleken behoefte zijn deze studies direkte aanleiding 
geweest Vaal' dit onderzoek. Publikaties van het ZRP tel' ondersteuning van dit 
onderzoek, richten zich derhalve voornamelijk op de organisatie: 
a) publikaties ZRP-leden: Zie bijgevoegd jaarverslag; 
b) blokkursus Ziekenhuisbouw (1973); 
c) afstudeeronderzoeken van studenten die zijn afgestudeerd bij Prof .ir. L.P. 

Sikkel, binnen het ZRP: 
H.J. Abeln, J.W. Hoorn 
Bestudering van de bouw van het St. Franciscusgasthuis te Rotterdam 
en van het ziekenhuis te Helsingborg in Zweden (april 1976); 
F.A.W.M. de Brouwer 
Kosten van (ge)bouwen voor gezondheidszorg (april 1976); 
R. Buschman, L. Westra 
Onderzoek naar de mogel ijkheid van het verkorten van de 
bouwprocestijd van algemene ziekenhuizen door de ontkoppeling van 
ruwbouw en afbouw (maart 1980); 
J. Nierstrasz 
Een onderzoek naar de vereiste indeting van ruimten en de 
hoeveelheid van deze ruimten benodigd voor de funktie-afdeling van 
een algemeen ziekenhuis (aug. 1980); 
P.J. Smeets 
Kwaliteitsbeoordelingsmethodiek voor algemene ziekenhuizen in 
Nederland (dec. 1980); 
R.J. Puts 
Enkele lay-outs Vaal' een standaard verpleegafdelingin een algemeen 
ziekenhuis (1976); 

d) over het onderwerp dat thans wordt aangevraagd werd oak door de 
projektgroep nag niet gepubliceerd. 

(12) Referenties naar patenten, produktenof produktiemethoden 

N.v.t. 



-.• = 
69 

3.7. Konklusies en aanbevelingen voor de uitwerking van een referentieprogramma 
Het zal de lezer ongetwijfeld duidelijk zijn dat de uitwerking van een referen
tieprogramma een zeer komplekse, maar voornamelijk een zeer omvangrijke hoeveel
heid werkimpliceert. Niet zozeer vanwege het groot aantal invoergegevens dat 
nodig is om een programma te kunnen uitwerken -een inventarisatie zal gezien de 
uitgebreide parate kennis in de praktijk weinig problemen opleveren- echter voor
namelijk vanwege de stappen in het proces die daarop volgen, te weten het struk
tureren, het normaliseren en het deduceren. 
Het analyseren van de onderlinge relaties en samenhang van de gegevens, het op
stellen van ruimtelijke en funktionele modellen en tenslotte het aangeven van de 
(konkrete) ruimtelijke konsekwenties, zal door de talrijke (kombinatie) mogelijk
heden veel tijd vergen. Temeer daar we ons ten doel hebben gesteld de integri
teit van de situatie, het ontwerp en de ontwerper niet aan te tasten door het 
stellen van normen. 
Naast deze faktoren die direkt betrekking hebben op de instelling, wil ik erop 
wijzen dat naast een verschil van inspraakgroepen in het bouwvoorbereidingspro
ces, met name de struktuur van de regionale instanties die bij de goedkeuring 
van de projekten zullen worden betrokken, sterk per regio kunnen verschillen. 
Daarmee ook hun eisen. Het op een lijn brengen van die eisen zal mijn inziens 
een groot aantal problemen met zich mee brengen, waarin politieke en persoonlijke 
belangen een zeer grote rol zullen spelen. Ook dit onderdeel zal uitgebreide 
studie vergen en zal een belangrijk deel van de inventarisatiefase voor zich 
opeisen. 
De omvang van het projekt mag echter geen reden zijn om het projekt uit te stel
len, ;dan wel te annuleren. Integendeel! De groeiende kompleksiteit van het pro
bleem pleit voor een adekwate aanpak. Daarin is samenwerking tijdens het onder
zoek met praktijkgerichte instanties van verschillende disciplines een absolute 
noodzaak en een voorwaarde voor het wel slagen van het projekt. Hiervoor zijn 
in het vooronderzoek reeds de kontakten gelegd. 
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Bijlage 2. 

Literatuur met betrekking op de bouw, bouvoorbe~eiding, planning en 
organisatie van alg~mene zie~enhuizen. 

Trefwoord~nregister. 

A * algemene 

• allgemein 

* analy-

B * basis-

* bouw-

* budget-

C • categoraal 

* checklist 

* college 

D * design 

* discovering 

E ,. elementen 

F * financiele 

G ,. general 

* gebouw 

* godshuizen 

* goedkeuring-

* gezondheidszorg 

H * health 

* hospital 

I * integratie 

J * jaarverslag 

K • kosten 

* krankenhaus-

* kwaliteit 

L * lay-out 

M * management 

P ,. planning 

* polikliniek 

* prioriteit 

* programr:1a-

* prijsvraag 

S * space 

* struktuur 

v • vernieu~bouw 
* verpleeghuis 

* vormgeving 

'vI * we t 

Z * ziekenhuis 

N.B.: in de literatuurlijst staat in de meeste gevallen vermeld waar de boek

werken en artikelen te vinden zijn. 

(N)= bibliotheek NZI; (3)= bible bouwkunde; (l)=bibl. bedrijfskunde; 
( ,~ \ 
vJ= ce~trale bible Til; (L)= bible centrum voor Ziekenhuiswetenschap, 

Leuven; (Z)= ZIP bezit. 



TITEL 

A * Bouwvolume Budgettering 
algemene ziekenhu~zen 

* Einfluszfaktoren auf den 
normalpflegebereich des 
Allgemeinkrankenhauses 

* Een analytische methode 
voor aet ontwerpen van 
bedrijfsgebouwen 

* Hospital architecture: 
integrated components 

B * De plaats van de basis
filosofie bij het zieken
huisontwerp 

• op zoek naar basisgegevens 
voor ziekenhuisbouw 

• Interim-rapport betreffende 
de gegevens-verzameling in 
het kader van het basisonder
zoek kostenstruktuur zieken
huizen (I,II,III) 

• Bouwen voor gebruikers door 
mensen, op mensen, voor men
sen 

* Het bouwproces: een wegw~
zer voor opdrachtgevers 

* Proces bouwvoorbereiding 

* Hospitals budgeting 

* De bouwkundige opzet van het 
klinisch-chemisch laborato
rium 

AUTEUR 

NZI-rapp 7696 

Schonfeld, J 

Zvleers, BH; 
de Bruijn, ldN 

Rosenfield, I 

Draaisma, A 

Nicolai, :ct 

NZI-rapp 7450 
7569 
7562 

Endtz, JJ 

NZI-rapp 75.64 

STAGG-rapp 

Pendola, CJ 

NZI rapp 74.61 

3PECIFIKATIE 

1976, eN) 

1976, 161p, proefschrift 
Un. Stuttgart (B) 

1971, (B) RTT69ros 

1974, Maandblad Ned Unie 
v. Ziekenfondsen (N,Z) 

1965, het Ziekenhuiswezen 
( z) 

1974, (~)PSS74bas; (N) 

1979, Jrg 91 n0 42 
pp 735-736 (B,Z) 

1975 (B,N) RTT 75nzi 

1978, 115p (B) RTT75sta 
(N) 
1976, 80 p (B) PSS76pen 

1974, 109p (B) RTT75 nzi 



TlTEL 

C * Over het bestaansrecht 
en het bestaan van ~ 
tegorale ziekenhuizen 

* En checklist til brug 
ved programmering of 
sygehusbyggeri 

* Silhouet van een advies
college 

* Jaarverslagen CvZ 

D * Organization design for 
primary health care 

* Design of logn-term care 
facilities 

* The evolving health care 
system: aframework for 
design 

• Hospitals integrated design 

* Hospital design today, 
hospital design tomorrow 

* Principles of hospital 
design 

AUTEUR 

Zondervan, S 

Dansk Sygehus lnst. 

College voor Zieken
huisvoorzieningen 

Coll. voor Ziekenh. 

Tichy, NM 

Aranyi, LjGoldman, J 

Bobrow, MLjThomas, J 

Rosenfield, I 

Nat. Health Service 
Denmark 

Gainsborough, H&J 

SPEClFlKATIE 

1980, Medisch Contact (Z) 

1978 (Z) 

1978, 1979, 1980 

1977, 229p (B) PSE77tic 

1980, 210p (B) RTT80 Ara 

o 1975, Arch. Record n 9 
pp 122-124 

1950, 39Rp (L) nOOO038 

1975, 320p (L) n001532 

1961, 279p ( B) RTT61gai 



'I'ITEL 

E * Ele~enten begroting 

* Rapport kostenbegelei
ding vanaf de eleroenten 
begroting 

F • Financiele statistiek 

G • Production functions for 
general hospitals 

• Aanpassing gebouw door 
wijzigingen in gezondheids
zorg 

• Godshuizen en gasthuizen 

• Goedkeuringsprocedures 

• Herstrukturering van de 
gezondheidszorg 

AlITEUR 

ST . .;,.GG rapp 

STAGG rapp 

NZI rapp 76.91 
74.56 

!1ontfort, A van 

Schroder, BF 

Querido, A 

STAGG rapp 

Sticht. Studiecen
truro ziekenhuiswe
tenschappen 

SPECIFIKATIE 

1975, (B) RTT75sta (N) 

1976, 176p (B) RTT75sta 

1975, (N) 
1973,1974 (£) ARP0 3nzi 

1980, proefschr KHT ~84p 
(N) 

0, 
1979, JRG 91 n ~2 
de Ingenieur pp733 (B) 

1967 (1?) PTZ67(~UE (N) 

1974 , 38 p (B) RTT75sta 
eN) 
1969 (1?) PSG 76her 



TITEL 

H • Health, wealth, housing 

* Hospital 

• Hospital abstracts 

* Hospital and health care 
facili ties 

• Hospital architecture and 
beyond 

* Hospital Architecture: 
integrated components 

• The hosnital as an enter-, 

prisej the changing model 
of its internal organization 

• Hospital buildiBg System 
development study 

• Hospital design and function 

* Hospital design and the nat. 
health service 

* Hospital planning handbook 

* The american hospital 

* Hospital modernization 
and expansion 

• Hospitals in the 1980-s: 
nine views 

• Hospitals planning and 
design process 

* General hospitals, a model 

* General hospitals, functional 
studies on the main depart
ments 

• Functional planning of general 
hospitals 

AUTEUR 

Leaper, R 

Toynbee, P 

Redstone, L G 

Rosenfield, I 

Rosenfield, I 

Chester, TE 

N;6I-rapp 

\'lheeler, ET 

Med. Arch. Research 
Unit, Polytechn. London 

Allen, RWj Karolyi 

Corwin, EHL 

Wheeler, ET 

Hardy, OJ Lammers,'LP 

Champion, J 

Bouwcentrum,R'dam 

Mills, A 

SPECIFIKATIE 

1980, 244p (B,VCH 
80hea) 

1977, 279p (B,PSK 
77toy) 
(]) 

1978, 193p (B,~TT 
78hos) 

1969, (B,RTT 
69ros) 

1971, (B,RTT 
71ros) 

1972, Acta Hosp. 
vol XII n0 4 

(N) 

(L,N) 

1977, 69p 

1976, 242p (N,6346 
E.,PSK76 ALL) 

(L) 

1971, 261p (L,B,~) 

1977, 234p (L) 

1977, 259p (~0313' 
(B)RTT 77har 

1976, 251p (L~ 

1961, 301p (L,C, 
Bouwcentrum) 

1969, 353 p 
(B) RTT69fun 



TITEL AUTEUR 

I • Experimenteren met integratie Nuyens, Y 

• Binnenstadziekenhuis, Sipkens, rr;Koe~an, F 
sociale en bouwkundige 
integratie 

J • Jaarverslagen 

* Jaarve.slag 

K * Rapport korte"terrnijn 

STAGG,N:C:;I.CvZ 

lnst. voor Ziekenhuis
wetenschappen 

CvZ;~iekenhuiscomm. 

SPECIFlKATIS 

o 
1977, Plan n 8 pp34-39 
(B) 

1977, Plan nOS pp28-33 
(3) 

1973 

* Kostenboheersing in 
ziekenhuizen 

Blox, J Th; Theeu~es,J 'g75, Acta Hospitalia 
n 2 C.~) 

• De ;Iederlandse aanpak van 
het prQbleem van de kosten
explosie in de gezondheids
zorg 

:Iendri:-<:s, JP 

* Kostenstruktuur van algemene Aert; Groot; Montfort 
ziekenhuizen en Nederland. 

• Zur methodik der Krankenhaus- Lohfert,? 
plannung 

* Krankenhausbau Dirichlet e.a. 
Krankenh.bau Institut 
3erlin 

* Kwaliteits~eoordelingsmetho- Smeets, PJ 
di~k voer algemene zieken-
huizen in Nederland 

* Kwaliteit kleine ziekenhuizen Docter- de Leeuw, WDJ 

1Q75, Acta 10spitalia 
6 2 (B' n ,_J 

1~75, Acta Hospitalia 
n 2 (12) 

1973 (B) RTT 7310h 

1930, afstudeerrapport 
(3) 

1974, 67p ern 



TITEL 

L * Enkele Lay-outsvoor een 
standaard verpleegafdeling 
ineen algemeen ziekenhuis 

H * Ziekenhuismanagement in per
spektief 

AUTEUR 

Puts, r:tJ 

Hattinga Verschure, 
JCM 

C * Prijsvraag ontwerpen getoetst Querido, A 
aan struktuur van de gezond-
heidszorg 

* Oppervlakte klassifikatie 

* Or3anisatie en Management in 
de ziekenhuisleiding 

* .Industrie en Crganisatie 

* 0ppervlaktestudies van alge
mene ziekenhuizen 

P * Dagbehandeling en dagakti
vering vauit een ~ 

* Dagboek uit een ziekenhuis: 
het relaas van een nati2nt , 

* Fati;nt, ziekenhuis, gezond
heidszorg op weg naar 2000 

* Patient gerichte organisatie 
binnen een ziekenhuis 

* Het begrip 'bed' in de plan
ning 

Baaren, Cvan 

Botter, crr 

NZI-rapport 

Alphen, PJH van 
Hermans, JPJ 

Driessen, F 

Hattinga Verschure, 
JCH 

Blanpain, J 

CvZ, Ziekenhuiscomm. 

SPECIFIKATIE 

1976, afstudeerrapport 
afd. Bedrijfsk. (~) 

Acta Hospitalia 

o 
1977, Plan n 7 
pp 46-48 

(B) 

1~74, Nisset Bouwkosten 
n 27 (B) 

1~78, InstellingsManagement 
n 10 p11 

1980, 299p (~) WDBBObot 

1972, 68p (B) RTT 

1980, Hedisch Contact 
n 21 p644 

1974 , 196 p (L) 

1971, (B) PS~71hat 

1974,. Acta Hospitalia 
Jrg XIV n

O 
3/4 (~) 

1975, 43 p ( z) 



TITEL 

p* Approaches to Dlanning and 
design of health care fa
cilities in developing areas 
vol1 & 2 

* Planning in de voorbereidings
fase 

* Health facility planning and 
development: generic planning 
process 

* Planning, bouw en organisatie 
van een polikliniek 

* De polikliniek: bedrijfseco
nomische benadering 

* De polikliniek als schakel 
in de gezondheidszorg 

* Rapport normencommissie 
ziekenhuispoliklinieken 

* Prioriteiten bepaling 
bouwinitiatieven 

* Prioriteitenlijst 1981 ev 

* De relatie tussen leef
baarheid, programma's van 
eisen en bouwplannen bij 
een ac. ziekenhuis 

* Programma van eisen voor 
een standaard ziekenhuis 

* Van het programma van eisen 
naar ontwerp 

* Programma voor een verpleeghuis 

* Programmerin1.methodiek 

• Evaluation and space program
ming methodology series 

ADTEUR 

\,f.iO-Geneva 

Stichting Bouwresearch 

U.S Public health Service 

Berg, van den 

Schepers, J 

Aert, JH vaniHoeksma 

NZR, VNZ, LSV-rapport 

Ministerie van Volksge
zondheid en Milieuhygi~ne 

VOHIL 

Heyer, NJ 

v. Heugten, IBB Kondor 
Lugthar~ 

Stol ..... ijk, \JQ 

CvZ; 

STAGG-rapport 

Nicolai, R 

ilealth and Welfare Canada 

• Programmeringsproblematiek in de Bruijn, ;,vK de 
ziekenhuisboU\'I 

* Developing the functional Davila, C 
;programme 

SPECIFIKATIE 

19 (N) 

1978, rapport 87 
(N,7834; SBR,690012 

3874) 
1978, 126 p 

1973, Acta Hospitalia o 
vol 13 n 2/3 

1979, proefschrift 
117p (N) 

1680, :ledisch Contact 
n 2 pp 45-59 

1972, (:', ) 

1976, ( Z) 

1981, (z) 

1977, Het Ziekenhuis 
9/10 4 /18 Mei (Z) 

rapport ( z) 

1979, De Ingenieur 
n 42 pp 734-735 (B) 

(N,8137) 

1974 , 77p (E) RTT75st 

1977, Plan 
pp 29-45 

1978 

o 
n 7 

1971, Techn. Gids 
n 956 pp202-205 
nO 967 pp256-258 

1267, Jorld 50spitals 
n 3 pp 189-195 

* Programma 'Ian eisen van het 
centrumziekenhuis, Sp~kenisse 

DHV, raadgevend ingenieurs- november 1980 (Z) 
buro 



TITEL 

S * Space Utilization in hos
pitals: concepts, methodolo
gy and preliminiry results 

* A space utilization study 

* Struktuurnota gezondheidszorg 

v * Kursus vernieu\"lbou\V 

* Het verpleeghuis: Inrich-
tings of leefgemeenschap-
model 

* Vormgevins ziekenhuis in 
de relatie tot de omgeving. 

w * ~ Ziekenhuisvoorzieningen 

* Handleiding bij de toepas
sing van art 29, eerate lid 
~ Ziekenhuisvoorzieningen 

AUTEUR 

Rawlinson, C 

Hoss, R 

Ministerie van VOMIL 

Centrum voor Ziekenhuis-
wetenschap, Leuven 

~attinga Verschure,JCM 

Kruisheer, JE 

Min. van VOMIL 

Hin. vanVOMIL 

SPECIFIKATIE 

1977, Hed, Arch. 
Research Unit 
558 p 

1976, 122 
ii/ash. Un. 
1974, 

1980, 

artikel 

1977,Plan 
pp 16-27 

P 
of :':ed. 

n08 

(8 

(8 

(B: 

1972,1981 (e, Z: 
1979, ( Z; 



TITEL 

Z • Hoe gebruiken wij ons zie
kenhuis? 

* Ziekenhuisbouw: een zaak 
van managenent 

AUTEUR 

Cremers, AGP 

S?SCIFIKATIE 

1974, 92p (&"PSS74cre 

1~78 lnst. Management 
n 10 (Z) 

• De SAR en het ziekenhuis Fuente Saez, VP de la 1975 afstudeerrapport 
RTT75fue (B) 

* Ziekenhuis menselijk en 
modern 

Wergroep 2000 1975 (N,B) 

• Hoogbouw, laagbouw voor 
een algemeen ziekenhuis 

* Het ziekenhuis: een plan 
voor verandering 

• Van ziekenhuis naar huis 
om te gene zen 

* Heel het ziekenhuis 

• De gereedschapsfunkties 
van het ziekenhuis 

NZI-rapport 73.48 

Al, CJ 

Delrue, J 

Gorp, W van 

Nicolai 

1974, 71p NZI (N,B) 

1977, (rn 

o 
1977, Plan n 8 pp6-15 
(B) 

1977, 312p (~)P3K77hee 

1961 (N) 

* Het ziekenhu~ als weefsel Dijk~an, Eijkelenboom 1977, Plan nOg pp39-46 
(B) 

* Mensen in het ziekenhuis Casse, ET; Lammers,C 174p (L) 

* Trends in de ziekenhuisbouw Hattinga Verschure, J 1979 t De Ingenieur Jrg 91 
n 42 p731 (3) 

* Pleidooien voor integratie: 
ziekenhuisbouw ter discussie 

* Ziekenhuisbouw: spannings
veld tUssen geavanceerde 
techniek en menselijkheid 

Dekker, E 

* Plannen en bouwen van zieken-Ban, van der 
huizen 

* Model van een ziekenhuis- Hoefn~gels, KJL 
planning gericht op vol-
waardigheid en doelmatigheid 

1877 , rnst. Management 
n 9 (2) 

1279 Bouwcentrum Magazine 
n 3 

(N) 8176 

1975 proefschrift 144p 
(~) PSG75hoe 
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