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1. Inleiding 

Eind 1978 zijn er tussen de Philips Medische Dienst en de vakgro~p 

Organisatiepsychologie van de Afdeling Bedrijfskunde van de T.H.E. 

contacten gelegd met het doel na te gaan welke verbeteringen t.a.v. 

de bewegwijzering bij de Philips Medische Dienst mogelijk zijn. Bij 

de Medische Dienst heeft men namelijk geconstateerd dat de aanwezige 

bewegwijzering in haar 3 gebouwen niet voldeden. In deze gebouwen 

zijn diverse artsen, specialisten, onderzoeksafdelingen en admini

stratieve diensten ondergebracht. Dagelijks komen vele gebruikers 

van de daar gevestigde dienstverlenende voorzieningen naar deze ge

bouwen. Aangezien in elk gebouw een groot aantal verschillende 

diensten zijn gevestigd, is een adequate bewegwijzering onontbeer

lijk om de gebruikers snel en moeiteloos naar haar bestennning te 

leiden. Een slecht bewegwijzeringssysteem kan veel tijdverlies en 

irritatie bij bezoekers en personeel veroorzaken. 

Dit onderzoek heeft tot doel om op basis van een theoretisch concept 

en een empirische toetsing een methode te ontwikkelen waarmee beweg

wij zeringssystemen in medische instellingen snel en doeltreffend ont

worpen kunnen worden. Het empirisch onderzoek wordt in één van de 3 

gebouwen uitgevoerd. In de andere 2 gebouwen wordt de bewegwijzering 

ontworpen met behulp van de ontwikkelde methode. 
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2. Probleemstelling 

In vele openbare gebouwen worden de daar gevestigde voorzieningen door 

grote aantallen gebruikers bezocht. 

Vaak raken de bezoekers hun weg kwijt, aarzelen, moeten vragen stellen 

en bereiken hun doel pas na veel moeilijkheden en irritaties. Deze 

slechte bereikbaarheid van voorzieningen komt niet overeen met het 

npenbare karakter ervan. Een van de belangrijkste oorzaken is, dat het 

systeem van bewegwijzering onvoldoende op de gebruiker is afgestemd: 

immers, veelal overheersen connnerciële en esthetische overwegingen. Hoe 

'belangrijk deze overwegingen ook mogen zijn, als startpunt voor het 

ontwerp van een bewegwijzeringssysteem zijn zij niet geschikt. Een 

adequaat bewegwijzeringssysteem zal de gebruiker van het systeem cen

traal moeten stellen. 

Vanuit de ergonomie, die de gebruiker met zijn behoeften, capaciteiten 

en beperkingen centraal stelt, moet het mogelijk zijn tot het ontwerp 

van een goed bewegwijzeringssysteem te komen. 
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3. Methoden en technieken 

De gehanteerde methoden en technieken worden hier beschreven in de 

volgorde waarin zij gebruikt zijn. 

1. ~ van de huidige situatie (deel 4). 

f 

I 
t 

2. 

Door middel van interviews, analyse van rapporten en eigen obser

vaties wordt inzicht verkregen in bv.: 

aantal en soorten bezoekers 

interne doorwijzingen 

ervaren problemen m.b.t. de bewegwijzering. 

Analyse van informatiebehoefte en informatievorm (deel 5). 

Er wordt een analyse gemaakt van de verschillende informatiebehoeften 

(thuis, in/om het gebouw, op de besterrnning) en van ergonomische richt

lijnen m.b.t. de vorm van de te geven informatie. 

3. Ontwerp van een nieuw systeem van bewegwijzering (deel 6). 

Gebaseerd op de analyses die hierboven genoemd zijn, wordt een nieuw 

systeem ontworpen. 

4. funp_i,l=-i-s.ch.e_toetsing (deel 7). 

Het nieuw ontworpen systeem werd middels een experiment in de werke

lijke situatie getoetst. 
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4. Analyse van de huidige situatie 

Aan de te ontwerpen bewegwijzeringen worden door de Philips Medische 

Dienst de volgende eisen gesteld: 

- een zo groot mogelijk deel van de be_z_oekers _yan een gebQ~w dienen 

op de juiste manier van het systeem gebruik te maken; 

- het uiterlijk van het systeem dient een zekere aantrekkelijkheisl_ 

te bezitten; 

- het systeem dient gemakk~_li 'k aang_ep_g.st te kunnen worden aan ge

wijzigde omstandigheden; 

- het systeem dient zo goed mogelijk te passen in de Philips House 

Style. 

De Philips Medische Dienst beschikt in Eindhoven over 3 gebouwen 

waarin de genoemde afdelingen gevestigd zijn: 

1. Het hoofdgebouw: Philips Gezondheidscentrum, Willemstraat met de 

onderdelen: 

- Funktie onderzoek - Apotheek 

- Audiologie - Buitenland 

- Cardiologie - Huisartsendienst 

- Longcentrum - Bedrijfs Geneeskundige Dienst 

- Röntgen-diagnostiek - Verzekeringsgeneeskunde 

- Klinisch laboratorium - Bedrijfshygiënisch laboratorium 

- Civiel Technische Dienst - Voedingslaboratorium 

Informatica Directe Medische Dienst 

- Personeelsdienst - Ziekenfonds 

- Sociale Verzekeringswetten - Psycho Hygiëne 

Bij het gebouw wordt ook de omgeving gerekend, zoals de parkeer

plaats, fietsenstalling e.d. 

2. Gebouw Cederlaan met de onderdelen: 

- Fysiotherapie - Centrale Verbandpost 

- Arbeidstherapie - Maatschappelijk werk 

- Huisartsendienst - Ongevallendienst 

- Informatica 
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3. Gebouw Woensel met de onderdelen: 

- Biomedisch Centraum - Apotheek 

- Verbandkamer - Laboratorium 

- Huisartsendienst - Diëtiste 

- Verloskunde - Maatschappelijk werk 

Elk gebouw kent de volgende 2 categorieën bezoekers: 

1) De gebruikers van_d~e_di.ens.t..v.e.r..l en.end.e....:l oorzieningen. Dit zijn grote ---groepen per dag, nl. voor het Gezondheidscentrum: ~ 875 

gebouw Cederlaan 

gebouw Woensel 

::: 340 

"' 790 

(Voor meer informatie over bezoekersaantallen: zie bijlage 1.) 

2) Niet gebruikers van de dienstverlening. Het aantal wordt op enkele 

tientallen per dag geschat door de portier van het Gezondheidscen

trum. Deze categorie bezoekers komt niet voor de dienstverlenende 

onderdelen, maar zal vaak naar een bepaalde persoon gaan waarmee 

van te voren een ! fspraak is gemaakt. Het personeel van de Medische 

Dienst kan soms ook tot deze bezoekers gerekend worden. 

De in de gebouwen aanwezige bewegwijzeringen bestaan uit een aantal, 

uiterlijk soms sterk verschillende, verwijzingsborden (soms met pijl, 

soms zonder). Een e~~eid en systematiek is in deze bewegwijzeringen ---- ' 

niet te onderkennen. In de hallen van het Gezondheidscentrum en het 

gebouw Woensel is een portier aanwezig, die alle bezoekers mondeling 

de plaats van hun bestemming kan meedelen. De problemen die zich in 

de 3 gebouwen met de bewegwijzering voordoen worden in bijlage 2 ge

noemd. 

De problemen zijn samen te vatten in de volgende vier categorieën: 

!. Bij alle 3 de gebouwen is de juiste ingang vanaf de parkeerplaatsen 

moeilijk te vinden. 

2. Vele bezoekers verdwalen op bijna alle plaatsen in de gebouwen. 

3. Het personeel raakt ge~rri~d door het steeds komen binnenlopen 

van bezoekers voor een andere afdeling. 

4. Het personeel is veel tijd kwijt met het verstrekken van informatie -- ·- -- .. --- ·-- -----
over de bereikbaarheid _yÇLn de . yers.chillende_afdelingen. 
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5. Analyse van de informatiebehoefte en informatievorm 

( 

( 

Om meer inzicht te krijgen in de aspecten, die bij de informatiever

schaffing en -verwerking bij bewegwijzering behoren, wordt uitgegaan 

van het basis~odel van de ergonomie: het mens-machine s_y steem...: 
.----- ------ -·-- - --- - - -

( Hierin wordt de mens als een systeem beschouwd, waarin receptor (zin-

tuig-)processen, mentale (informatieverwerkende, beslissende) processen 

en effector (handelings-) processen een belangrijke rol spelen bij de 

verschillende activiteiten die hij verricht. Met betrekking tot het 

ontwerp van een bewegwijzeringssysteem zijn vooral de receptor- en de 

mentale processen van belang. Immers, het nemen van beslissingen over 

( 

de weg die men moet volgen in gebouwen kan slechts goed gebeuren als 

er voldoende informatie via de zintuigen is binnengekomen om derge-

lijke beslissingen zonder fouten te nemen. Dit heeft betrekking op het 

inhoudsaspect van de informatie: wordt die informatie die men nodig 

1 heeft om zijn weg te vinden inderdaad gegeven m.a.w. wordt aan de in

l formatie-behoefte voldaan? 

/ Een 2de vraag heeft betrekking op de vorm van de informatie die moet 

j zijn aangepast aan de capaciteiten en beperkingen van de bezoeker, met 

~ name ten aanzien van de waarneming (contrast, kleur, lettertype, plaats). 

Hiervoor zijn in de literatuur een groot aantal ergonomische richtlijnen 

te vinden. Een overzicht hiervan is te vinden in V~skamp (1978). 

,

Samengevat onderscheiden wij: 

- het inrnoudelijke aspect van informatie (welke is de informatiebehoefte?) 

- het vormaspect van de informatie (is de vorm waarin de informatie wordt 

gegeven, aangepast aan de zintuigelijke mogelijkheden en beperkingen 

van de mens?) 

. -·--· -··"~--~---_...,...,..,,._"-..._ ____ ·~- - ·-

5.1. Vaststelling van de informatie-inhoud 

De informatie die aan de bezoekers verstrekt kan worden is te onder

scheiden in 3 vormen: 

1) Noodzakelijke informatie om de bestemming te vinden. Het ontbreken 

van deze informatie heeft tot gevolg dat de bestemming (zonder hulp) 

alleen bij toeval gevonden kan worden. 

' 2) 

Aanvullende informatie, die de bezoeker inlicht over de verschil

lende andere voorzieningen in het gebouw, zoals de wachtruimtes, WC 

en lift. 
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p) Bevestigende informatie. Het bevestigen van reeds eerder verschafte 

informatie vermindert de onzekerheid bij de bezoekers. Het niet aan

bieden van bevestigende informatie op belangrijke beslissingspunten 

kan de bezoeker in een onaangename positie brengen. 

Van al deze 3 categorieën dient de informatie-behoefte vastgesteld te 

worden, 

Een tweede onderscheid t.a.v. het begrip informatie wordt gemaakt op 

grond van de plaats waar de informatie wordt verstrekt. 

Informatie kan namelijk: 

reeds in een vroeg stadium thuis aan de bezoeker worden verstrekt 

(bv. op de oproepkaart, telefonisch) 

in/om het gebouw worden verstrekt 

op de bestemming worden verstrekt (in de wachtkamer of behandel

kamer). 

Wanneer de bezoeker op een andere plaats is, zal hij een andere infor

matiebehoefte hebben. 

De combinatie van beide onderscheidingen leidt tot een negental ver

schillende informatiecategorieën: -------- -· --

thuis noodzakelijk 1 in/om het gebouw <?P bestennning 
noodzakelijk 4 noodzakelijk 7 

thuis aanvullend 2 in/om het gebouw op bestemming 
aanvullend 5 aanvullend 8 

thuis bevestigend 3 in/om het gebouw op bes temming 
bevestigend 6 bevestigend 9 

• 

------~----~·;__...,. ... __ ... _ ... ____ ~. -·~ . . 

Voor alle bezoekers dient de behoefte m.b.t. deze verschillende cate

gorieën informatie te worden vastgesteld voor beide in § 4. vastgestelde 

bezoekerscategorieën (gebruikers en niet-gebruikers dienstverlening). 

S.J.!. De informatie-behoefte van "gebruikers" 

Hieronder wordt van elk van deze 9 categorieën de informatie-beho.efte 

vastgesteld. 



lkelijk 

llll lend 

5tigend 

thuis 

aet adres van het ge
bouw waar de bestemming 
zich bevindt. 

geen behoefte 

geen behoefte 
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in/om het gebouw 

De bezoekers moeten inf or
mat ie krijgen over de vol
gende routes: 
van directe omgeving naar de ingang 
van de ingang naar de bestemming 
van de bestemming naar een andere 
bestemming (bij doorwijzingen) 
van bestemming naar uitgang 
van uitgang naar direkte omgeving 

van ingang naar WC 
van ingang naar lift 
van WC naar bestemmingen 
-v-an- lift naar bestemmingen 

bestemmingen naar WC 
bestemmingen naar lift 
WC naar uitgang--

van 
van 
van 
van lift naar uitgang 

Vanuit de veronderstelling dat 
stress preoccupatie bij deze ge
bruikers veroorzaakt, wordt aan
genomen dat de bezoeker vanuit elk 
punt op zijn route een verwijzing 
moet kunnen waarnemen. 

op de bestemmi~g 

Nabij de wachtkamers 
van de bestemmingen 
zijn soms de volgende 
instructies nodig: 
- wachten a.u.b. 
- nummertje nemen 

a.u.b. 
- hier melden 

In enkele gevallen 
is een verwijzing 
naar de uitgang van 
een afdeling als 
extra informatie 
nodig 

De afdelingen ziJn 
niet zo groot dat er 
binnen een afdeling 
bevestigende infor
matie nodig is. 

5. 1.2. De informatiebehoefte van de "niet-gebruikers" 

Op dezelfde manier als in 5.1. 1. wordt hier de informatiebehoefte gepre

senteerd: 
,.. . ..., .or'•~ .... • J .... '4 ,.. , ,.. ..... ".,. .• "" .... .,. •• " •••. .,_~ • - -~ -~- .• -- - - ' 

0 

--... ~a.: 
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thuis in/om het gebouw 

:akelijk Adres van het 
gebouw 

De bezoekers moeten informatie krijgen 
over de volgende routes: 

1llend Geen behoef te 

van direkte omgeving naar ingang 
-- . --.-. van ingang naar bestennning 
van bestemming naar uitgang 
van uitgang naar direkte omgeving 

van ingang naar WC 
van ingang naar lift 
van WC naar bestemmingen 
van lift naar bestemmingen 
van bestemmingen naar WC 
van bestemmingen naar lift 
van lift naar uitgang 
van WC naar uitgang 
van conferentiekamer naar garderobe 
van garderobe naar conferentiekamer 

;tigend Geen behoefte Geen redenen aan te nemen dat stress 
een slechte waarneming veroorzaakt: 
geen behoefte 

•De bestemmingen bestaan uit: 

1) de kamers van al het personeel van de Medische Dienst 

2) vertrekken van: - het Bedrijfshygiënisch laboratorium 

- de Civiel Technische Dienst 

- de directie Medische Dienst 

- de kantine 

- de conferentiekamer 

- de bibliotheek 

- het voedingslaboratorium 

- de dienst Informatica 

- de personeelsdienst 

de dienst psychohygiëne. 

5.2. Y~~É~~~llbgg_y~E~-y~g-~~-bg!~E~~Éi~ 

op de bestennning 

Geen behoefte 

Geen behoefte, 

Geen behoefte 

T.a.v. het uiterlijk en plaatsing van de informatie displays worden de 

richtlijnen uit het rapport "Bewegwijzering in gebouwen" (Voskamp, 1978) 

gehanteerd (zie bijlage 4), samen met de eisen van de Philips House 

Style Manual. 
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6. Het ontwerp van een nieuw sy steem van bewegwijzering 

Na de analyse van de informatievorm en -inhoud hebben wij voldoende ge

gevens om een nieuwe bewegwijzering te ontwerpen. De specificaties zijn 

als volgt: 

A. Begrijpelijkheid 

Coderingsvorm voor informatie (bv. "gebruikers"): 

er worden geen pictogrammen gebruikt; 

- alle bestemmingen worden in de tekst verwezen; 

één bestemmingsgroep wordt gecreëerd: de 5 huisartsen in de term 
11huisartsen"; 

- staat een verwijzing op een andere etage dan de bestemming, dan 

wordt de etage op het bord aangegeven; 

- in de lift wordt een bord bevestigd, dat bij elke besternming de 

etage aangeeft; 

- op alle oproepkaarten dient ook vermeld te worden op welke etage 

de besterruning is gevestigd. 

Coderingsvorm voor informatie (bv. "niet-gebruikers"): 

- de kamernummering wordt als coderingsvorm gekozen, aangezien het 

aantal bestemmingen erg groot is en het aantal bezoekers klein; 

- van de belangrijkste besterrnningen wordt het kamernunnner op een 

bord bij de ingang vermeld; 

- de portier kan de kamernummers van alle personeelsleden geven; 

- de Philips telefoongids vermeld bij elke naam naast het telefoon-

nummer, ook het kamernunnner en de gebouwcode. 

B. Leesbaarheid 

De eisen uit de Philips House Style Manual t.a.v. de leesbaarheid 

worden overgenomen: kleur displays: blauw 

kleur letters 

type letters 

wit 

Helvitica Medium 

de teksten aanvangen met een 

hoofdletter, verder "kleine" 

letters gebruiken (onderkast). 

De bestemmingen die in dezelfde richting liggen, worden onder elkaar 

geplaatst. 
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Andere gebruikte vormeisen: - ophanghoogte: centrum van de display 

bij voorkeur op 1 ,65 meter hoog. 

C. Plaatsing van de informatie 

- Alle bestemmingen dragen naast de deur een bordje met kamernummer, 

etagenunnner, gebouwcode en naam van de bestemming (zie bijlage 5). 

- Op alle beslissingspunten worden de bestemmingen verwezen. 

Als beslissingspunt geldt: 

- een punt waar gekozen moet worden uit verschillende richtingen; 

- een gesloten deur waardoor men heen moet (tenzij dit een glazen tocht-

deur is); 

- de kortste c.q. snelste route wordt verwezen door middel van displays 

die in max. 8 richting kunnen verwijzen; 

- de displays worden loodrecht op de routerichting geplaatst. 
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7. Experimentele toetsing van het nieuwe systeem 

7.1. ~~E~E!~~~!~!~-~E~~! 
Door middel van een experiment ter plekke wordt vastgesteld of t.o.v. 

de huidige bewegwijzering verbeteringen te verwachten zijn. Tevens kan 

een indruk verkregen worden van het nut van de bevestigende informatie. 

De keuze van de plaats waar het experiment gehouden kan worden, is ge

vallen op de bewegwijzering op de 2de etage waar zich het laboratorium 

bevindt. 

Redenen voor deze keuze ZlJn: 

- het laboratorium kent een redelijk aantal bezoekers (ongeveer 75 per 

dag) 

- een groot deel van deze bezoekers (90%) komen voor de eerste maal naar 

het laboratorium en zijn daarom geheel op de bewegwijzering aangewezen. 

In het totaal worden 9 nieuwe borden aangebracht (zie bijlage 6). 

De experimentele condities zijn: 

I. Een controle conditie waarbij geen wijzigingen in de huidige toe

stand worden aangebracht. 

II. Een experimentele conditie waarbij de huidige bewegwijzering naar 

het laboratorium wordt vervangen door de ontworpen bewegwijzering 

(zie bijlage 6); experiment~le conditie I. 

III. Een experimentele conditie waarbij de huidige.bewegwijzering wordt 

vervangen door de ontworpen bewegwijzering zonder de bevestigende 

informatie (bord 7); experimentele conditie II. 

7.2. ~E!!~Eb~-~~-~YE~!~~~~g 
De 3 situaties zullen met elkaar worden vergeleken op basis · van 2 cri-

teria: 

het zoekgedrag dat de bezoekers voor het laboratorium op de route van 

de trap/lift naar de wachtkamer van het laboratorium vertonen 

de tijd die zij nodig hebben om zich vanaf een punt bij de liften naar 

de wachtkamer van het laboratorium te begeven. 

T.a.v. het zoekgedrag criterium: 

Het gebied tussen de wachtkamer van het laboratorium en de trap/lift 

wordt opgedeeld in 5 deelgebieden, zodat het zoekgedrag van de be

zoekers in 5 verschillend~ situaties wordt beoordeeld. 
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De deelgebieden zijn: 

1. het gebied om de trap/lift; 

2. de hal van de 2e etage; 

3. het gedeelte tussen de hal en gang; 

4. de gang tussen de hal en de wachtkamer; 

5. de gang bij de ingang van de wachtkamer. 

Gedurende 2 dagen wordt het gedrag van de bezoekers voor het laboratorium 

in elk deelgebied geobserveerd. De bezoekers zijn niet op de hoogte van 

deze observaties. Zij zijn voor de observator te herkennen aan de geel/ 

paarse formulieren die zij meedragen. 

Het gedrag van iedere geobserveerde bezoeker wordt per deelgebied in één 

van de volgende categorieën ingedeeld: 

- geen problemen; 

- geaarzeld: Het moet duidelijk te zien ziJn dat er niet normaal wordt 

doorgelopen, terwijl er ook niet echt wordt stilgestaan. 

- gestopt De geobserveerde moet dan duidelijk gestopt zijn om zich 

op zijn routekeuze te oriënteren. 

- terugge- De geobserveerde draait zich om en keert op (een deel van) 

keerd zijn route terug. 

- vragen gesteld aan mensen op de gang of aan de balie. 

N.B. Het vragenstellen houdt in het algemeen een stilstaan in, dit wordt 

niet apart gescoord. 

T.a.v. het tijdscriterium 

Bij elke geobserveerde bezoeker wordt de tijd gemeten waarbinnen hij, 

vanaf een punt in de hal, de wachtkamer van het laboratorium bereikt. 

De hypothesen: 

Hypothese 1: In de experimentele conditie 1 (met bevestigende informatie) 

vertonen de bezoekers minder problematisch zoekgedrag dan in 

de controlefase. 

Hypothese 2: In de experimentele conditie 1 (met bevestigende informatie) 

zijn de bezoekers sneller op hun bestennning dan in de con

trolefase. 
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Hypothese 3: In de experimentele conditie II (zonder bevestigende infor

matie) vertonen de bezoekers minder problematisch zoekgedrag 

dan in de controlefase. 

Hypothese 4: In de experimentele conditie II (zonder bevestigende infor

matie) zijn de bezoekers sneller op hun bestemming dan in de 

controlefase. 

Hypothese 5: In de experi6mentele conditie I (met bevestigende infor7 

matie) vertonen de bezoekers minder problematisch zoekgedrag 

dan in de experimentele conditie II (zonder bevestigende 

informa tie). 

Hypothese 6: In de experimentele conditie I (met bevestigende informatie) 

zijn de bezoekers sneller op hun bestemming dan in de experi

mentele conditie II (zonder bevestigende informatie). 

7.3. Resultaten 

In elke conditie ziJn tijdens 2 dagen, een dinsdag en een donderdag van 

9.00 - 12 .00 en 14.00 - 17.00 uur de bezoekers voor het laboratorium op 

de 2de etage geobserveerd. Tijdens de observa tie werd in elk deelgebied 

van de route het zoekgedrag vastgelegd en met behulp van een stopwatch 

werd de tijd gemeten, die de bezoeker nodig had om zich, vanaf bord 4 in 
de de hal van de 2 etage, naar de wachtkamer van het laboratorium te be-

geven. In de controle conditie I zijn 53 bezoekers geobservèèrd, in de 

experimentele conditie I bedraagt dit aantal 56 en in de experimentele 

conditie II 57 bezoekers. 

A. De zoekgedragsobservaties leverden de volgende gegevens: 
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Gedrag Geaarzeld Gestopt Terugge- Gevraagd Goed Totaal 
keerd 

QJ QJ 
1 

Q) QJ QJ QJ 
•.4 H ·'4 H •.4 H •.4 H •'4 H •.4 H 
.w H H w H H w H H .w H H w H H w H H 
•'4 ·'4 •'4 •'4 ·'4 •.4 
'"d Q) Q) '"d Q) Q) '"d Q) Q) '"d Q) Q) '"O QJ Q) '"O Q) QJ 

i:: •.4 ·'4 i:: •.4 ·'4 i:: ·'4 •.4 i:: •'4 •.4 i:: •.4 •.4 i:: •.4 •.4 
0 .w w 0 .w .w 0 w .w 0 w .w 0 .w .w 0 .w w 
(J •.4 •.4 (J • '4 •.4 (J •.4 •'4 (J •.4 •.4 (J •.4 ·.4 (J •'4 •.4 

'"d '"O '"d '"d '"d '"O '"d '"O '"d '"d '"d '"d 
QJ i:: i:: QJ i:: i:: QJ i:: i:: Q) i:: i:: QJ i:: i:: QJ i:: i:: 

r-l 0 0 r-l 0 0 r-l 0 0 r-l 0 0 r-l 0 0 r-l 0 0 
0 (J (J 0 (J <J 0 (J <J 0 <J (J 0 (J (J 0 (J (J 

H H H H H H 
.w . .w . . .w . . w . . .w . . w . . 
i:: p. P. i:: p. p. i:: p. p. i:: p. p. i:: p. p. i:: p. p. 

Gebied 0 :< :< 0 :< :< 0 :< :< 0 :< :< 0 :< :< 0 :< x. 
(J QJ QJ (J QJ QJ (J QJ QJ (J QJ QJ (J QJ QJ (J QJ Q) 

Trap/lift 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 53 54 56 53 56 56 

Hal 4 1 4 1 1 l 2 1 0 0 0 0 46 53 52 53 56 57 

Ingang 
l 4 2 0 l 0 3 0 0 1 0 0 48 51 55 53 56 57 gang 

Gang 6 0 1 l 0 1 0 0 1 0 1 0 46 55 54 53 56 57 

Ingang 4 3 3 4 1 1 3 0 0 0 l 0 42 51 53 53 56 57 wachtkamer 

Totaal 15 10 10 6 3 4 8 1 1 1 2 0 235 264 270 265 280 285 

Wanneer een chi-kwadraat toets uitgevoerd wordt om de verschillende condities 

te vergelijken, krijgen we de volgende resultaten: 

Vergelijking Vrijheids- Chi kwadraat chikwadraatnorm 
graden O(= 0,05 

Experimentele conditie I -
4 8,7 (n.s.) 9,49 controle conditie 

Experimentele condide II -
4 9,54 (sign.) 

~ontrole conditie 

Experimentele conditie I -
Experimentele conditie II 

4 2,7 (n. s.) 

Hypothese 3 kan worden gehandhaafd, hypothesen 1 en 5 worden verworpen. De 

nieuwe bewegwijzering (zonder bevestigende informatie) blijkt tot minder 

problematisch zoekgedrag te leiden dan de bestaande bewegwijzering. 
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B. De resultaten van de tijdsmetingen ziJn: 

Gemiddelde 
s.d. ver ge lij king 

tijd (sec.) 
n. 

Controle conditie 25,8 12,76 53 
]sign }ign Experimentele conditie I 21 '7 3 '71 56 

J Experirnentale conditie II 21'5 3,91 57 

Wanneer een t-test voor de verschillen tussen elk van de experimentele 

condities en de controle conditie gebruikt wordt, blijkt dat deze ver

schillen significant zijn (a = 0,05). 

n. s. 

Het verschil tussen de twee experimentele condities is niet significant. 

De grote standaard deviatie in de controle conditie wordt veroorzaakt 

door een aantal bezoekers die erg grote problemen hadden hun bestemming 

te bereiken .. Hypothese 2 en 4 kunnen gehandhaafd worden en hypothese 6 

dient te worden verworpen. Beide experimentele condities blijken te 

leiden tot een korte tijd om van de lift of trap naar het laboratorium 

te gaan. De bevestigende informatie lijkt van weinig waarde te zijn. 
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8. Discussieresultaten 

In het experiment hebben wij de verschillende bewegwijzeringen ver

geleken op twee verschillende methodes: 

{

- met het tijdskriterium 

- met het zoekgedragskriterium. 

De resultaten van deze twee methodes lijken veel op elkaar, ziJ vallen 

beide ten gunste van het nieuwe systeem uit. 

Wij concluderen dat de bevestigende informatie in de bewegwijzering 

niet tot betere resultaten wat betreft de tijd en het zoekgedrag 

leidt. Het is kennelijk niet steeds nodig dat elke bezoeker vanaf 

elk punt op zijn route een route-aanduidingsbord kan waarnemen. Deze 

conditie geldt, stringent gezien, alleen voor de situatie op de 2de 

etage waar het experiment werd gehouden. Aangezien de 2de etage een 

goede afbeelding is van de situatie op alle andere etages (de lengte 

van de gang tussen hal en laboratorium is ongeveer gelijk aan de 

andere gangen in het gebouw) veronderstellen wij dat het genoemde 

resultaat ook geldig is voor de andere etages. Wij kunnen echter niets 

zeggen over het nut van bevestigende informatie in een volledige andere 

omgeving. Meer onderzoek naar de rol van bevestigende informatie in 

andere situaties lijkt nuttig. 

Een tweede generalisatie-probleem betreft de vraag of de conclusie, 

dat de nieuwe bewegwijzering beter is dan het oude, ook geldig is voor 

de andere etages van het gebouw. Ook hier, omdat de .6 etages erg op 

elkaar lijken wat betreft indeling, aantal bestemmingen, kleuren van 

de muren en vloer, de verlichting en het aantal deuren, denken wij 

dat de generalisatie gemaakt mag worden. 

Om een goede bewegwijzering te ontwerpen, zal gebruik gemaakt worden 

van de in hoofdstuk 5 vastgestelde informatiebehoefte. Afgezien van 

de daar geformuleerde behoefte aan bevestigende informatie. 

De vorm die voorgesteld wordt voor het bewegwijzeringssysteem, komt 

sterk overeen met de vorm zoals die in hoofdstuk 6 staat aangegeven~ 
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De volgende belangrijkste wijzigingen ziJn opgetreden: 

1) De interpretatie van het begrip beslissingspunt is gewijzigd. In 

de experimentele fasen werd de ruimte tussen de liften én de hal 
de 

van de 2 etage als afzonderlijke beslissingspunten gezien. Tij-

dens de observaties op de 2de etage is het de observator opge

vallen dat degenen die uit de lift stappen, zonder uitzondering 

direkt het halkeuzebord raadplegen. Het informatiebord, opgehangen 

tussen de liften werd "overgeslagen", aangezien het halkeuzebord 

ook voldoende informatie bied. Twee naast elkaar gelegen beslis

singspunten kunnen kennelijk beter als één beslissingspunt be

schouwd worden. 

2) Voor alle afdelingen van de Medische Dienst ziJn de namen gebruikt 

zoals die door de bezoekers gehanteerd worden. De afdeling Verze

keringsgeneeskunde wordt door de meeste bezoekers "controle artsen" 

genoemd. Deze naam is in beide experimentele fasen gebruikt. De 

artsen van de afdeling Verzekeringsgeneeskunde hebben een dusdanig 

bezwaar tegen deze naam, dat voortaan de naam "verzekeringsartsen" 

gebruikt zal worden 

De specificaties aan het systeem luiden als volgt: 

- de afdelingen worden aangeduid met de door de bezoekers gebruikte 

namen (m.u.v. eontrole-artsen). Als instructieve symbolen worden 

pijlen gebruikt, die in 4 richtingen kunnen wijzen. De afstand 

tussen tekst en pijl is beperkt tot het minimum. 

- De kleur van de display is blauw. 

- De tekst wordt in het wit op de blauwe achtergrond aangebracht in 

het Helvetia Medium alfabet. De eerste letter van de tekst is een 

kapitaal, de rest van de letters zijn van het type onderkast. 

- Er worden de volgende lettergroten gebruikt: 

hoogte onderkast 

hoogte kapitaal 

Normale letter kleine letter letter voor 
ortderschrif ten 

30 mm. 

37,5 mm. 

15 mm. 

18, 7 mm. 

7.5 mm. 

- De tekstborden worden 685 mm. breed. Elke regel neemt 80 mm. ruimte 

in (voor bepaalde borden worden afwijkende maten gehanteerd). 

- De displays worden altijd loodrecht op de looprichting geplaatst, 

op alle route-keuze punten. De gebruikte routes zijn altijd de 

kortste of snelste routes. 
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- Wanneer de displays aan de muur worden opgehangen of vrijstaand 

worden geplaa t s t, dient het centrum van de display 1 ,65 meter 

boven de vloer te liggen. Bij bevestiging aan het plafond zal de 

resterende ruimte tussen display en vloer niet kleiner mogen zijn 

dan 2 meter. 

- Naast alle deuren in het gebouw (behalve tussendeuren e.d.) zullen 

de standaard naamplaten bevestigd moeten zijn. Zie bijlage 5. Op 

de naamplaat zal staan: het etagenunnner, het kamernummer, de ge

bouwcode en de naam van de kamer of de naam van de gebruiker van 

de kamer. Bij toiletten de standaard visuele symbolen~ 

- Indien displays naar een afdeling op een andere etage verwijzen, 

wordt deze etage achter de afdelingsnaam vermeld. 

- Alle verwijzingen in één richting worden in één blok geconcentreerd, 

gescheiden door een witte lijn van een ander blok. 

- Als voorbeeld van de ontworpen bewegwijzering geeft bijlage 7 de 
de ontworpen displays van de 2 etage. In de plattegrond is aange-

geven waar de displays geplaatst worden. 
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9. Handleiding voor het ontwerp van bewegwijzeringen 

De aanpak die gebruikt is om het bewegwijzeringssysteem voor het 

Gezondheidscentrum te ontwerpen, heeft geleid tot de concipiëring 
\ 

van een handleiding. Deze bestaat uit een aantal noodzakelijke 

stappen, die genomen dienen te worden om tot het ontwerp van een 

bewegwijzeringssysteem te komen. Wij geven deze hieronder weer: 

1. Definieer het gebouw met haar omgeving en bepaal daaruit de 

relaties gebouw-omgeving en v.v. 

2. Stel een lijst van alle bestemmingen in het gebouw op, bepaal 

voor elke bestemming haar ingang(en) en uitgang(en). 

3. Bepaal welke ingangen en uitgangen het gebouw bezit. 

4, Stel een lijst van aanvullende voorzieningen in het gebouw vast 

en beoordeel de mate van gebruik door het publiek. Bepaal de 

relaties ingang(en) - aanvullende voorzieningen 

bestemmingen - aanvullende voorzieningert v.v. 

aanvullende voorzieningen - uitgang(en). 

5. Stel vast welke ingang(en) en welke uitgang(en) van het gebouw 

voor welke bestemming gebruikt worden. Ga altijd uit van de kortste 

c.q. snelste route tussen ingang, uitgang en bestemming. Bepaal nu 

de relaties ingang - bestemming en bestennning·· uitgang. 

6. Bepaal de regelmatig gebruikte interne verwijzingen tussen bestem

mingen. Dit levert de relaties bestemming 1 - besteunning 2. 

7. Bekijk welke bestemmingen tot één bestemmingsgroep kunnen worden 

samengevoegd. Dit levert ook één bundeling van relaties op. 

8. Ga per relatie t.a.v. de gebruikers na: 

de aantallen 

soort bestemming (bv. medisch of niet-medisch) 

- bezoekersfrequentie per bestemming. 

Bepaal de coderingsvorm (bv. pictogrammen of nummers/letters), die 

voor de relatie gebruikt zal worden met behulp van bijlage 8. Let 

wel dat er meer dan 2 coderingsvormen in één gebouw verwarring kan 

scheppen. Indien de namen van de bestemmingen in het bewegwijze

ringssysteem gebruikt zullen worden, dient men die namen te kiezen, 

die het meest door de bezoekers gebruikt worden. 
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9. Bepaal per relatie de te volgen route door het gebouw en stel de 

beslissingspunten vast. Bepaal aan de hand van de gekozen codering) 

welke informatie op welke beslissingspunten moeten worden gegeven. 

(Let op tijdige uitsplitsing van bestemmingscombinaties.) De defi

nitie van een beslissingspunt valt te vinden op pag. l !. 

10. Stel aan de hand van de vorm-richtlijnen uit hfdst. 8 de displays 

op de beslissingspunten vast. 

11. Bepaal op de bestenuningen de behoefte aan instructies aan het pu

bliek en stel deze instructies -0p. 

12. Bepaal op de besterrnning de behoefte aan interne bewegwijzering en 

stel deze bewegwijzering vast. 

13. Zorg voor kamerbordjes naast elke kamerdeur, met aanduidingen over 

de bewoners of de functie van de kamer. 

14. De namen, die in de bewegwijzering gebruikt worden voor bestem

mingen dienen zoveel mogelijk in andere omstandigheden gebruikt te 

worden, zoals in telefoongids, op oproepkaarten en correspondentie 

e.d. 

15. Vermeld op alle correspondentie het adres van het gebouw en bij 

voorkeur de etage waar de afzender in het gebouw is gevestigd. 

16. Bespreek de voorstellen met een delegatie van belanghebbenden. 

Met behulp van deze methode z1Jn de bewegwijzeringen 1n het gebouw 

Strijp en Woensel vastgesteld. 
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Bij lage 1 . 

Aantallen bezoekers 

Gebouw Afdeling gem. min. max. regelmatige Percentage 
aantal aantal aantal bezoekers met info. 

Apotheek 100 70 130 80% -% 
B. G. D. 65 50 80 50% 93% 
Buitenland 43 10 50 100% -% 
Cardiologie 8 4 20 50% 50% 
Functie-onderzoek 16 8 30 50% 50% 

Willem-
Gehooronderzoek 2 5 -% -% 

straat 
Huisartsendienst i nel. 250 150 300 95% -% verbandkamer 
Ki nde rb i j slag 40 15 50 10% -% 
Laboratorium 74 50 100 10% -% 
Longcentrurn 37 25 45 20% 50% 
Röntgen 20 5 50 20% -% 
Verzekeringsgeneeskurlde 140 100 150 50% 100% 
Ziekenfonds 40 25 70 40% -% 
Ziekengeld 40 25 50 40% 20% 

876 60% 28% 

Huisartsendienst i nel. 380 260 400 60% 10% verbandkamer 

Woensel Laboratorium 55 25 80 60% -% 
Apotheek 250 130 300 30% -% 
Verloskundige 25 20 25 70% -% 
Diëtiste 30 25 35 80% -% 
Biomedisch centrum 45 40 50 -% 20% 

875 48% 6% 

Fysiotherapie 1 00 60 100 90% -% 
Arbeidstherapie 22 22 22 90% -% 

Strijp Maatschappelijk werk 10 5 12 50% -% 
Huisartsendienst 120 100 150 70% 7% 
Ve rbandkarne r 25 15 35 30% -% 
Ongevallendienst 50 30 60 60% -% 

327 72% 2% 



Bijlage 2 

Overzicht van verwijzingen tussen de afdelingen van het Phi 1 ips 

Gezondheidscentrum 
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- Bezoekers voor de apotheek komen vaak bij de afdeling buitenland 

terecht. 

Doordat de Röntgenafdeling in de pauze haar deuren op slot houdt 

en gee·n instructie aanwezig is J lopen velen het longcentrum binnen. 

Veel bezoekers voor artsen en het longcentrum, gaan niet naar de 

wachtkamer, maar naar de behandelkamer. Dit is niet de bedoeling. 

- Het bordje met instructie over 11melden 11 in de wachtkamer van het 

lonecentrum wordt vaak niet gezien of gelezen. 

- Vanuit de hal en het trappenhuis is de kelder niet verwezen. 

Naar de ruimte van de assistentes van 4 bedrijfsartsen wordt niet 

verwezen. 

- liet personeel is veel tijd kwijt met het mondeling verstrekken van 

informatie over de bereikbaarheid van de afdelingen. 

- Bezoekers verwarren vaak het longcentrum en de röntgenafdeling (op 

het longcentrum worden ook long-röntgenfoto's gemaakt). 

- De verwijzing naar de apotbeek is slecht: vaak komen er bezoekers 

voor de apotheek in de kelder terecht. 

- In de kelder zien bezoekers vaak het bordje "gehoorfonderzoek" niet. 

Er is geen bewegwijzering van de apotheek naar de andere afdelingen. 

Huisartsen in de stad en regio verwijzen hun patiënten naar afdelingen 

met fantasie-benamingen, die in heiP.G.C. niet gebruikt worden. 

- Veel mensen "missen" in het trappenhuis de uitgang en lopen dan door 

tot in de kelder. 

- De toiletten zijn voor velen slecht te vinden. 

liet is de patiënten moeilijk mondeling uit te leggen hoe zij bij de 

apotheek, longcentrum, functie-onderzoek en het laboratorium moeten 

komen. 

liet vinden van de kamer van een personeelslid is erg moeilijk, de 

portier weet vaak niet wie welk kamernummer heeft. de kamernummers 

zijn niet verwezen. 

- Bij balie van de bedrijfsgeneeskundige dienst ontbreekt een bordje 

met "hier melden11
• 

- Er bestaat voor vele bezoekers van de afdelingen "ziekenfonds",en 

"ziektegeld" geen onderscheid tussen elkaars werkterrein. Vaak gaan 

bezoekers voor de afdeling "ziekenfonds" bij de afdeling "ziekte

geld" naar binnen en omgekeerd. 
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- Bezoekers voor de afdeling functie-onderzoek kennen wel eens de naam 

van de cardioloog en gaan dan bij hem in de wachtkamer zitten. 

Het personeel wordt soms geïrriteerd door het steeds komen binnenlopen 

van bezoekers bij de verkeerde afdeling. 

- Het personeel is tijd kwijt met het telefonisch van te voren uitleggen 

aan bezoekers, waar en hoe zij hun bestemming in het gebouw moeten 

vinden. 

- De naam van de afdeling "functie-onderzoek" is nauwelijks bekend bij 

doorverw-ijzende huisartsen. 

- De balie van de B.G.D. krijgt bijna alle bezoekers van de 2de etage 

te verwerken en dient velen door te verwijzen naar het laboratorium 

en verzekeringsgeneeskunde. 

- De bedrijfsartsen hebben een zitkamer op de 3de etage en behandel

kamers op de 2de. Bezoekers die naar de behandelkamers moeten komen, 

gaan weleens naar de zitkamer~ 

- De koffiedames besteden ook een deel van hun werktijd aan het door

verwijzen van de bezoekers. 

- De route van het parkeerterrein naar de entree van het P.G.C. is niet 

aangegeven~ 

- De route voor invaliden is slecht aangegeven. 
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Samenvatting 

Overzicht van de aanbevelingen uit "Bewegwijzering in gebouwen": 

t.a.v. algemeen: liever geen gebruik van plattegronden. 

t.a.v. leesbaarheid opschriften: 

- hoogte/stokdikte verhouding van letters/cijfers: 1/6-1/8 voor zwart 

op wit en 1/8-1/10 voor wit op zwart. 

- langere woorden uitvoeren in "kleine" letter, voorafgegaan door één 

hoofdletter. 

, - helderheid optimaal bij 100 cd/m
2

. 

1 - helderheidsverhouding display-achtergrond: 1/30. 

- geen heldere reclame in de buurt van de displays. 

- kleur van de display: een "blikvanger". 
. ~A 

/ ::... kontrast omstreeks 85%. Kontrast = l+A 
L 
A 

Luminantie letter 
Achtergrond luminantie. 

- in ruimtes met een lage verlichtingssterkte ( 100 lux) voorkeur voor 

lichte letters op donkere achtergrond. 

- in ruimtes met een hoge verlichtingssterkte ( 100 lux) voorkeur voor 

donkere letters op lichte achtergrond. 

- minimale ophanghoogte display: 2 meter. 

- maximale hoogte wordt bepaald door aanwezigheid van obstakels. 

- lettergrootte op displays: afstand tot lezer / 200. 

- zorg voor een "huisstijl" in de bewegwijzering. 

bewewijzering mag niet op reclame lijken. 

t.a.v. begrijpelijkheid 

- combineer de aan hoofdbestemmingen geassocieerde nevenbestemmingen 

met de hoofdbes terruning. 

- namen voor gecombineerde bestemmingen vaststellen uit interviews met 

gebruikers van het gebouw of gebruik maken van de naam van een markant 

punt. 

- nevenhestenuningen met vergelijkbare functies samenvoegen. 

- wanneer mogelijk bezoekers van te voren inlichten over de code van 

hun bestemming. 

- aan de start van het bewegwijzeringssysteem en op belangrijke punten 

onderweg aangeven welke bestemmingen onder welke gecombineerde be

stemmingen vallen. 

letter of nununercodering is sneller en overzichtelijker. 

- bij ingangen en op belangrijke punten onderweg aangeven welke bestem

mingen welk nummer of letter dragen. 
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/ 

/ '"" w<1nn eè r r eeds mt:t l e Lters of nununcrs gewe rkt wordt: geen apart systeem 

voor de bewe gwijzering invoeren. 

;Jwanneer praktisch mogelijk: namen van de bestemmingen redundant aan

brengen bij de lette r s of nummers. 

- kleurcodering alleen redundant gebruiken en niet meer dan 9 verschil

lende kleuren gebruiken. 

- geen dubbele kleuren gebruiken. 

- pictogrammen moeten door zoveel mogelijk gebruikers begrepen kunnen' 

worden. 

~pictogrammen en vignetten kunnen het best van een redundant tekst 

voorzien worden. 

- aansluiten bij reeds algemeen gebruikte pictolgrammen. 

geen kleine details bij pictogrammen en vignetten. 

t.a.v. plaatsing van de informatie 

- alle bestemmingen voorzien van plaatsbepalende informatie. 

- sys tematisch plaatsing van de verwijzende informatie op alle beslis-

singspunten. 

altijd de snelste c.q. kortste route verwijzen. 

- op punten vanwaar de bestemming reeds goed zichtbaar is, niet meer 

naar deze besterrnning verwijzen. 

gebruik maken van de(modernè)displays die in 8 richtingen kunnen ver

wijzen. 

- plaatsing van è.le informatie loodrecht op de looprich,ting. 

- bij plaatsing van meerdere bestenuningsnamen onder elkaar: eerste 

letters van namen onder elkaar. 

~ zo mog~lijk gebruik maken van anticiperende informatie. 

/-bij kansen op storing in de informatie overdra ::ht gebruik maken van 

redundan~e info,matie. 



Bijlage 5. 

Kameraanduiding met informatie over bewoners, diensten of anders
zins 

J.A.de Witt 
Drs. P.v. Veldhoven 

2 ! 5 ·. vo 
""~'"' : "." 1 _," .. 



Displays in experimentele situatie 
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Bijlage 6.a. 

~ Laboratorium 

~ Kamers 215-222 
© 1 Laboratoritm ~] 

C<:>n t:oleartsen-? 

Kamers 201-214 ~ 
(J) 11' Laboratorium 

t Bedrijfsartsen 

t Keuringen 

" Laboratorium 
"Kamara21S-222 

® 

Controleartsen" 

Kamara20t·21'-i" 

Wachtkamer 7 
laboratorium 



Display nr. 1, draagt de bij nr ./ 1~l vermelde tekst aan de met de pijl 
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Overzicht displays op 2°e etage 
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Bijlage 7.a. 
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1 
Bij 1 <3ge 8. 

' 

1 

tal !Bestemming 
oekers van de be

l zoekers 

I Bezoek- I 
1 frequentie 1 

Aantal moge- 1 

ljjke bestem- 1 

Coderingsvorm 

1 

Groot / 

r 

Gein 

Civiel 

1 

1 

1 mingen 1 

1 

, pictogram of nummer/letter 
//10 - d . ......_ / co ering 

1 1xp.j,----H-,-----1 r-----=-----------~ 
~10 i--_.k.leurcodering of pictográmmen 

( lxp. j r----t-t-/_),,_1_0_---1- nummer/lettercodering 
'\ 

~10 -geen codering of kleurcodering 

)10 -)lxp.j,,_ ___ / ___ ~ 

~10 

DUlllller/letterc~dering 

geen codering -
Medisch i-----+<-+-----~ bestemmingsgroepen samenstellen 

en etagecodering -

(10 - geen codering 

/lxp.j .,.__H--
1

_4'_1_0_--i-......... n_u_m_m_e_r_l_l_e_t_t_e_r_c_o_d_e_r_i_n_g ______ ·_~ 
( 10 _ geen codering of n.ummercodering 

Civiel 1----<./+-----1 

' leeter/Dü-mmercoder:!.ng __ _ 
<1xp.j-----+1..___Ar_1_0_--1_1--___ ·_· ~_- ______ - _··_· _· - --------------------1-

' ' 10 _ !_~e~ ~,°-~-~~~-.c~!:_ ~~~~-~r-~~dering 
~ 10 ,- ·:i,ett~rc ode ring 

)lxp.j-----..~------~- ......... _--___ , _________________ . ~ 

Medisch,__---'J~---~ 
' 

(. 10 - geen coderiag 

) 10 - Des'teJ1J11J.•gegroepen sa•ens~e.u.eu < lxp. j r--------t+-------4 --- - ---e_n._e_t_a_g_e'-c_o_d_er_i_a_g ____ ,;__ __ _ 

,10 ~ -. geen code ring 
-------------------· 




