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voorwoord 



Dit verslag is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de Technische Universiteit in Eind
hoven, waar ik een studie architectuur heb gevolgd binnen de capaciteitsgroep Architectuur van de 
faculteit Bouwkunde. In dit verslag zullen relevante aspecten met betrekking tot het afstudeerproject 
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merrie' omvat een ontwerp voor een oncologisch centrum. 
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geduld, gedurende de begeleidingsgesprekken. Daarnaast wil ik graag de mensen bedanken die mij 
hebben toegelaten in hun persoonlijke leven waar zij mij hebben verteld hoe zij leefden/leven binnen 
de maatschappij en omgaan met hun ziekte. Niet te vergeten de mensen die mij hebben begeleid in 
de ziekenhuizen of andere instellingen die ik tijdens mijn afstuderen heb mogen bezoeken. Tot slot wil 
ik een woord van dank richten aan mijn vrienden, medestudenten voor hun aanmoediging, hulp en 
getoonde begrip in de afgelopen afstudeerperiode. 

Chi-Hang Chim Breda, 2008 
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Architectonische ontwerphouding 
Door de jaarlijkse toename aan kankerpatienten in Nederland en de matige 
kwaliteit van de Nederlandse oncologische zorg is er behoefte aan orde in 
de Nederlandse oncologische zorg. De kwaliteit van oncologische zorg kan 
verbeterd worden door het samenstellen van twintig a dertig gespecialiseerde 
oncologisch centra in Nederland. 

Een maatschappelijk probleem is het heersende taboe over kanker. 
Veel mensen durven zich niet te laten controleren bij het ontdekken van de 
eerste symptomen. Door het doorbreken van het taboe wordt er opener over 
deze ziekte gepraat en nagedacht. Dit kan leiden tot meer vroege diagnoses 
in de samenleving. De kans op genezing van kanker kan hierdoor vergroten. 

De groep kankerpatienten kan niet gegeneraliseerd worden. leder
een beleeft zijn ziekte op zijn eigen manier. De ontwerper moet niet zoeken 
naar opsommingen van eigenschappen, maar moet zich inleven in de be
levingswereld van de kankerpatient. Dit heeft tijd nodig en zal ook ontwik
keld worden gedurende heel het ontwerpproces. De ontwerphouding is dus 
je problemen blijven toetsen aan de belevingswereld van de kankerpatient. 
(Ex)-kankerpatienten, naasten en ziekenhuismedewerkers maken in elke fase 
van het ontwerpproces een deel uit van deze toetsing. 

Architectonische ontwerpbenadering 
Het Evidence Based Design verschaft waardevolle informatie over ruimtelijke 
factoren die invloed hebben op de mens. Wei is het de taak van de ontwerper 
om de stap te zetten dit te vertalen naar gangbare architectuur. 

De centrale rol in het ontwerpproces is de kankerpatient. Het onco
logisch centrum moet daarom beschikken over een hoge verblijfskwaliteit 
met genoeg keuzemogelijkheden. Dit is in tegenstelling tot ziekenhuizen die 
slechts in functioneel opzicht behandelingen huisvesten en beperkte keuzes 
bieden aan patienten. Ook de routing naar behandelingen dienen helder te 
zijn. Dit alles kan een positieve bijdrage leveren in het genezingsproces van 
de patient. 

Om de beleving van de kankerpatient voorop te stellen, wordt het 
ontwerp van klein naar groot benaderd . Het oncologisch centrum wordt op
gedeeld in scenario's. Deze scenario's worden afzonderlijk van elkaar, zonder 
context en in een kleine schaal bestudeerd en ontworpen. Voor elke scenario 
ontstaan er opvattingen over de beleving van deze behandelingen. Bij het 
ontwerpen op een groter schaal kunnen deze opvattingen in een vroeg sta
dium al meegenomen worden. Bij de stedenbouwkundige inpassing kan er 
dus rekening gehouden worden hoe deze belevingen op locatie het beste tot 



zijn recht komen. Op de grate stedenbouwkundig schaal wordt er gezocht 
naar een plek wat zich typisch laat kenmerken door het alledaagse. Door het 
naast elkaar zetten van het alledaagse en het oncologisch centrum ontstaat 
er een dialoog tussen deze twee werelden. Deze twee werelden warden met 
elkaar geconfronteerd en warden bewust van elkaars werkelijkheid. De wer
kelijkheid van de kankerpatient krijgt een plek in het alledaagse. Voor het 
behoud van het contrast laat de plek zich definieren door duidelijke grenzen, 
maar gaat de dialoog nimmer uit de weg. 

Architectuur wordt ingezet om de kankerpatient te bevrijden van de 
alledaagse beslommeringen. Het contrast tussen de nachtmerrie waar de 
patient in leeft en de ideale eigenschappen van architectuur, brengt de pa
tient in een toestand buiten zichzelf te zijn. Tadao Ando's transcendentale 
architectuur lijkt naadloos op deze opvatting aan te sluiten. De tijdloze geo
metrische compositie in zijn werk schept een ideale orde in het beeld en 
gebruik. Ook laat hij zijn werken niet dicteren door het loutere functionele. 
Zijn architectuur filtert de beslommeringen in het alledaagse leven eruit en 
omhelst de gebruiker met de leegte. Uiteindelijk gebeurt dit niet om aan de 
werkelijkheid te ontsnappen maar om nader in contact te kunnen komen met 
haar wezenlijkste waarheden. 

Het ontwerp in het groat 
Om een zinvol oncologisch centrum van morgen te kunnen ontwerpen is er 
een program ma bedacht dat de juiste invulling is voor morgen en de toekomst. 
Het oncologisch centrum bestaat uit het ziekenhuis en het vrijetijdscentrum 
Het vrijetijdscentrum is een plek waar de kruisbestuiving plaatsvindt tussen 
de kankerpatient en de maatschappij . Hier is een programma samengesteld 
dat vaak ontbreekt en gemist wordt in het alledaagse leven van kankerpatien
ten. Het zijn functies waar de patient kan ontspannen of juist inspannen. Het 
vrijetijdscentrum biedt ook een ideaal mogelijkheid aan om het ziekenhuis 
eventueel in de toekomst hierin uit te laten breiden. In het ontwerp is voorna
melijk geconcentreerd op het ziekenhuis gedeelte en de aansluiting hiervan 
met het vrijetijdscentrum. 

Als locatie is er gekozen voor het stationskwartier in Breda. Het ste
denbouwkundig plan van de gemeente wordt zoveel mogelijk gerespecteerd 
en gehandhaafd. Er zijn enkele veranderingen door mij aangebracht om de 
problemen in dit plan op te lossen. Om het plan te versterken is er een hoven
wande/route gecreeerd, zodat men van hof naar hof, van en naar het station 
kan lopen. De hoekafrondingverbetert het beeld van de kop van de structuur 
en maakt het inplannen van het ziekenhuis beter mogelijk. De wandvorming 



van de stedenbouwkundige blokken creeren een schaduwwerking op de Sta
tionslaan. De plint is geheel transparant gemaakt, zodat men vanuit de Sta
tionslaan in het hof kan kijken. De Binnenhof- entree bevindt zich in het hart 
van het gebouw. Het hof fungeert als een wachtplaats en opvangplaats. 

Om orde en rust op het maaiveld te creeren is er gebruik gemaakt 
van de geometrische vormentaal. Ook al heeft deze zijn beperkingen, de ide
ale eigenschappen in de architectuur die in contrast gaat met het leven van 
de kankerpatient brengt de kankerpatient in extase. Het hof krijgt een sterk 
landschapskarakter, terwijl het als een dak fungeert boven de centrale hal. 

Het ontwerp in het klein 
Bij het inplannen van de organisatie in de stedenbouwkundige structuur kon 
ik al vroeg rekening houden met de belevingen van de scenario's, hoe deze 
het beste tot uiting te kunnen brengen. Daarna werd er op ooghoogte van de 
bezoeker ingezoomd om de belevingen in het ziekenhuis tot leven te brengen. 
De ideeen over de belevingen in de scenario's komen terug in het ontwerp. 
De uitwerkingen van de belevingen zijn in de loop van het ontwerpproces ge
toetst door (ex)kankerpatienten, naasten van ex)kankerpatienten, ziekenhuis
medewerkers, architecten en anderen. De architectonische ontwerphouding 
en ontwerpbenadering om van klein naar groot te werken en de conversaties 
aan te gaan met je doelgroep, heeft geresulteerd in kleinschalige belevingen 
met nieuwe opvattingen die bijdragen in het genezingsproces van de pa
tient. 







"Dream as if you'll live forever and ltve as if you'll die today" 

-James Dean-



1. 'Kanker nog steeds 
een beladen woord' BN 
de Stem 12 juni 2006 
door Palko Peeters 

2. Voorwoord in boek 
Bekend met kanker prof 
Elsken van der Wall 

1.1 AANLEIDING 

In 2004 studeerde ik samen met Alex Verhagen af op HTS bouwkunde afstu
deerrichting architectuur aan de Avans Hogeschool in Tilburg. In ans onder
zoekfase hebben wij het oosterse bouwen onderzocht. Hieruit concludeerde 
wij dat de omgeving een belangrijke rol speelt in het welzijn en gemoedstoe
stand van de mens. Deze conclusie leek voor ans een waardevol gegeven voor 
'zieken'. Een goede architectuur ontbrak naar ans mening in de ziekenzorg. Zo 
vervolgden wij ans afstuderen met een ontwerp van een revalidatiecentrum 
in Rotterdam. In de onderzoekfase over ziekenhuizen, kwamen wij erachter 
dater weinig referenties te vinden waren over 'goede' ziekenhuisarchitectuur. 
Daarnaast kregen wij te maken met een dik complex pakket bouwmaatsta
ven, dat intimiderend over kwam. Het leek erop dat de bouwregelgeving van 
ziekenhuizen de regie van de ontwerper overneemt. Uiteindelijk verloren wij 
deze regie van het ontwerp bij het inplannen van de organisatie. Ons ontwerp 
werd gedicteerd door het programma van eisen. 

Na het afstuderen aan de HTS, heb ik mij dan oak voorgenomen 
om zoveel mogelijk afstand te houden van ziekenzorginstellingen. Toch werd 
mijn aandacht getrokken door een afstudeerprojectatelier van professor Bas 
Molenaar in 2006. De naam XSMALL van dit atelier duidde op het ontbreken 
van kleinschaligheid in de ziekenzorg. Dit atelier gaat erop in hoe een groat 
ziekenhuis met een zeer complex programma van eisen toch de menselijke 
schaal kan waarborgen. De beleving van de patient wordt centraal gesteld. 
Het uiteindelijke doel is om architectuur een helende rol te laten spelen in 
het ziekteproces van de patient. De ideeen van Alex Verhagen en mij in 2004 
waren dus zo gek nag niet. De grootste uitdaging tijdens mijn studie vond ik 
in mijn grootste angst. Het einde van het afstuderen aan de HTS bleek een 
begin te zijn van mijn afstuderen aan de TUE. 

In mijn afstudeerkader heb ik gekozen voor de groep patienten met 
kanker. 'Kanker is doodsoorzaak nummer een bij mannen, naar verwachting 
zal dat bij vrouwen in 2010 het geval zijn.' 1 Oak al komt deze ziekte steeds 
meer voor, toch blijft 'kanker' nag steeds een beladen woord. Wij hebben nag 
geen volledige controle over deze ziekte. De oorzaken zijn voor grotendeels 
oak nag eens onbekend. De kankerpatient is daardoor een groep die constant 
in onzekerheid leeft. 'Uit onderzoek blijkt dat het krijgen van kanker vaak een 
grotere psychosociale belasting geeft dan andere ernstige ziekten. [ .. ] Vee! 
mensen zijn er bang voor, en zullen daarom het contact met kankerpatienten 
zoveel mogelijk vermijden.' 2 Door dit gevoel van machteloosheid en taboe in 



de maatschappij ben ik van mening dat deze groep patienten de meeste baat 
heeft aan een goede omgeving. lk richt mij tot het ontwerp van een oncolo
gisch centrum van morgen. 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

Hoe het ziekenhuisgebouw er uit zag, werd in Nederland grotendeels bepaald 
door het College van Ziekenhuisvoorzieningen, dat de ondankbare taak kreeg 
de kosten te drukken door aanbod aan voorzieningen te beperken en de 
uitvoering ervan zo sober mogelijk te houden. Functionaliteit stand voorop 
en speelruimte om het anders te doen was er niet. 3 "Ziekenhuisgebouwen 
weerspiegelen ideeen over ziekte en gezondheid, maar oak over de plaats 
van het ziekenhuis in de samenleving", stelt architectuurhistoricus dr. Car 
Wagenaar vast. 

In 2004 werden de eerste artikelen gepubliceerd van Evidence Based 
Design. 'EBD, dat de effecten van verschillende ruimtelijke factoren verge
lijkt en voor het eerst onomstotelijk bewijs levert dat architectuur inderdaad 
werkt. De conclusie die hieruit volgt: Architectuur be'invloedt mensen. De 
architectuur van het ziekenhuis helpt patienten zich beter te voelen en sti
muleert hun genezing.'4 De tijd is gekomen om architectuur te gebruiken om 
genezende gebouwen te realiseren. Ontwerpers krijgen hierdoor meer speel
ruimte om het anders te doen. Evidence Based Design-experts zijn echter 
geen architecten en missen het vocabulaire om ruimtes in architectonische 
termen te duiden. Hoe gaat de ontwerper met Evidence Based Design om? 
Wat moet er anders zijn aan de architectonische houding en ontwerpbenade
ring van de ontwerper dan voorheen bij het ontwerpen van een oncologisch 
centrum? Hoe gaat de ontwerper om met de behoefte van de kankerpatient? 
Deze deelvragen warden gesteld om uiteindelijk een antwoord te kunnen 
vinden op de vraag: Hoe ziet het oncologisch centrum van morgen eruit? 

1.3 DOELSTELLING 

Er wordt gezocht naar een architectonische houding en ontwerpbenadering 
voor het ontwerpen van een oncologisch centrum van morgen. De architec
tonische houding is de houding die de ontwerper over zich moet beschikken 
voor het ontwerpen van een oncologisch centrum van morgen. Om deze te 
kunnen vinden, gaat de ontwerper zich verdiepen in de gevolgen wat de ziekte 
kanker met zich meebrengt. De ontwerper zal de gebruiker op psychologisch 

3. TR/AKEL nummer 6, 
1 7 december 2004 
Helma Herkelens 

4. The Architecture of 
Hospitals 
NAI publisher over het 
boek 



en fysisch vlak proberen te doorgronden. Daarnaast zoekt de ontwerper naar 
een gepaste ontwerpbenadering voor het ontwerpen van een oncologisch 
centrum van morgen. Er wordt gezocht naar een methode om de kleinscha
lige belevingskwaliteit in het ontwerp te brengen. Een kwaliteit die er voor 
zorgt dat de patient het gevoel krijgt dat hij de centrale rol speelt in het on
cologisch centrum. Met deze gevonden houding en ontwerpbenadering wordt 
er een oncologisch centrum van morgen ontworpen dat zich onderscheidt 
van het 'gewone' oncologisch centrum. De toevoeging 'van morgen' achter 
oncologisch centrum geeft aan dat de behoefte aan dit ontwerp 'hedendaags' 
en 'groot' is. Dit ontwerp wordt daarna getoetst op de werking en uitwerking 
van de gevonden architectonische houding en ontwerpbenadering. 

1.4 VERSLAG STRUCTUUR 

Dit verslag wordt na deze inleiding vervolgd met deel II: ANALYSE. Hier 
wordt gezocht naar de architectonische houding en ontwerpbenadering voor 
het ontwerpen van een oncologisch centrum van morgen. Deze zoektocht 
wordt verdeeld in 3 delen. In 2.1 Probeert de ontwerper in de huid te krui
pen van de kankerpatient. Zo probeert de ontwerper een inzicht te krijgen in 
de belevingswereld (binnen en buiten het ziekenhuis) van de kankerpatient. 
Hiermee wordt er gezocht naar een architectonische houding. In 2.2 wordt 
gekeken naar hoe ziekenhuizen inspelen op de belevingswereld van de kan
kerpatient. Waar schieten de ziekenhuizen hierin tekort? Welke architectuur 
kan mijn doelgroep verwachten? Hier wordt gezocht naar een architectoni
sche ontwerpbenadering. Aan de hand van deze twee paragraven wordt er in 
2.3 een conclusie en aanbevelingen geschreven over de gevonden architec
tonische houding en ontwerpbenadering. Dit vormt het gereedschap voor het 
realiseren van deel Ill: ONTWERP. Om het ontwerp zo helder mogelijk uit te 
kunnen leggen, wordt dit deel onderverdeeld in drie delen. In 3.1 wordt de 
grote structuur van het ontwerp beschreven. Er wordt gezocht naar een pro
gramma en een locatie wat interessant kan zijn voor het bestaansrecht van 
een oncologisch centrum van morgen. Op deze locatie wordt het programma 
en de ontsluiting in grove lijnen ingepland. In 3.2 wordt de beleving van het 
oncologisch centrum tot leven gebracht. Hier zullen wij per afdeling zien wat 
de bezoeker ervaart in het oncologisch centrum van morgen. In 3.3 wordt 
de technische deel van het ontwerp behandeld. Het verslag wordt tenslotte 
afgesloten met deel IV: EINDWOORD. Hierin wordt het product en het proces 
nog eens onder de loep genomen. 







/ .. I De vormmg van 2030 kanl<ercentra naast de reeds bestaande cent1a (NKl-AVL en 
DdHKJ 1s wenseltJk om ten eerste de benod1gde i11frastructuL11 te sc/1eppen ten be/10eve van 
l1et merendeel van de kankerpat1enten ten tweede de krit1scl1e massa van gespecialiseerde 
arisen. verpleeglwndigen en andere professwnals te garanderen en ten derde versnrppering van 
e1 varing tegen te gaan_ f .. J De l<euze voor /{anl{ercentra loopt parallel aan ontwikkelingen in het 
b111tenland en past 111 flel NV_ "ziekenlwts van de toelwmst"-mode/. f .. I 

I . / Rode11bacl1 doet zi;n best om zun co//ega-arts Scheltema van /1et Lucas ntel af le val/en 
D82e!fde Scheltema die ix 001t vroeg of het mer beter was m11n vrouw le laten behandelen lfl 

/1et tn /Jet kanl<er gespecialiseerde Antoni van Leeuwenhoek- zieAe11huis. Dezelfde Schelterna 
die 21ch loen zwaar 111 l1et Amis getast voe/de, omdat a/le informal!e over kanker, a/le nieuwe 
ontwikkelingen. a/le meuwe methodes '1la11 a/le ziekenhwzen ter l,vereld smds de komst van het 
Internet binnen enl<ele uren gemeengoed onder med1ci waren. En daarb1j had ze ons verteld dat 
er e/ke veert1en dagen overleg wa.s over 17aar pat1enten met artsen van het naburige Antoni van 
Leeuwen/10ek 
Die Scheltema fleeft 111 !let beste geval /war lwiswerA in geen maaoden gedaan en m l1et 
slechtste geva/ on~ g/ashard voorgelogen toen Carmen /wt/end ze1 dat ze cJ !/es voor over zou 
hebben om van dat gepn/, af te zijn. / .. I 
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2.1 ARCHITECTONISCHE HOUDING 

Houding van de oncologische zorg in Nederland 

Mensen hebben vaak de neiging het onderwerp kanker te vermijden. Zij vin
den het moeilijk om een houding aan te nemen en verdringen liever een ge
sprek over de bedreiging van het verlies van het leven. Sommigen durven zich 
niet te laten onderzoeken, omdat zij bang zijn dat er kanker geconstateerd 
wordt. Terwijl een vroege diagnose de kans op genezing vergroot. Vanaf het 
moment dat de arts vertelt dater kanker in het lichaam is geconstateerd ben 
jij kankerpatient. Dan krijgt men te maken met een ziekenhuiswereld waar 
men vaak van weinig tot niets af weet. Opeens wil je er alles van afweten. 
Over een wereld waar de laatste tijd veel over is geschreven. De oncologische 
zorg in Nederland kan namelijk beter. 

Momenteel verwijst een arts de patient alleen met een zeldzame vorm 
van kanker naar een gespecialiseerd ziekenhuis . Is het een veelvoorkomende 
kankersoort, dan komt een patient terecht in een van de honderd ziekenhui
zen waar de meeste vormen van kanker wordt behandeld. Sjoerd Rodenhuis, 
medisch directeur van het Nederlands Kanker lnstituut NKl-AVL en oncoloog 
in het daaraan gelieerde Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam 
is het niet eens om onderscheid te maken tussen simpel en complex kan
kersoort. 7 Hij bepleit daarom ook voor centralisatie. Hij wil de behandeling 
van de ziekte concentreren in twintig tot dertig gespecialiseerde centra. Elke 
centrum heeft zijn eigen specialisatie, waardoor een kankerpatient altijd ge
holpen wordt door de beste artsen met de meeste kennis in huis. 

Sjoerd Rodenhuis is ook bekend als dokter Rodenbach in het boek 
'Komt een vrouw bij de dokter' geschreven door Kluun. In dit boek beschrijft 
Kluun ook zijn frustraties over de Nederlandse oncologische zorg. Deze frus
traties komen vaker voor zegt Rodenhuis. De Nederlandse oncologische zorg 
moet meer gedisciplineerd en systematischer aangepakt warden, waardoor 
de patienten weer vertrouwen in ons krijgen. Ook zijn wij in Nederland hard 
op weg het woord kanker minder taboe te maken. Hierdoor praten mensen 
opener over deze ziekte. De kans ontstaat, dat zij zich ook eerder laten on
derzoeken als de eerste symptomen warden waargenomen. Het doorbreken 
van het taboe kan mensenlevens redden. 8 



/ .. //k wil weer meer oog voor details Arijgen lk merA oak dat ii<. een grater beset van de tijd heb 
geMegen. K1jl< naar die roos h1er. Je ziet dat l11j /Jeeft geleefd. Aan de k/euren, aan de varmen. 
aan hoe de stelen staan: er zit een spoor van t11d in. lk ben daar gevoe/1ger voor geworden. Er
vanngen warden daardoor mtenser en mo01e1:/ .. / 



9. Buigen als Bamboe 
(biz. 18) 
Ivan Wolffer 

Houding van de kankerpatient 

Met de zoektocht naar de houding van de kankerpatient ten aanzien van de 
eigen ziekte, probeer ik als ontwerper de gebruiker te doorgronden. Voor de 
ontwerper is het waardevol om te weten wat je doelgroep verwacht. Toch be
staat dit hoofdstuk niet uit opsommingen van ervaringen van kankerpatien
ten. De ervaringen van kankerpatienten die tijdens interviews/gesprekken en 
gelezen verhalen naar voren komen geven een indruk van hun belevingswe
reld. Deze indrukken worden gebruikt tijdens de zoektocht naar de architec
tonische ontwerpbenadering en ontwerpbeslissingen in het ontwerpproces. 
Hun belevingswereld wordt niet opgenomen in een hoofdstuk, maar vormt 
de basis van heel dit verslag. Er zijn wel een aantal belangrijke kanttekenin
gen: 

De kankerpatient bestaat niet 
Grofweg gesteld krijgt een op de drie mensen in Nederland kanker. Het was 
in mijn analyse proces ook niet gecompliceerd om een (ex)-kankerpatient te 
vinden voor een interview. Er zijn zelfs volop boeken en internetsites met ver
halen van (ex)-kankerpatienten te vinden. Boeken zoals Bekend met kanker 
van Willemijn van Benthemen Buigen als bamboe van Rob Bruntink en Anja 
Krabben bevatten verhalen van bekende Nederlanders en Belgen die kanker 
hebben (gehad). Deze verhalen geven een goede weergave hoe 'gewoon' kan
kerpatienten eigenlijk zijn. Een kankerpatient is een individu. leder beleeft 
zijn ziekte op een ander manier. De groep kankerpatienten kan je eigenlijk 
niet generaliseren. Het is dus niet eenvoudig om te zeggen wat een kankerpa
tient wil. Toch zijn er een aantal gelijkenissen te vinden. Zij worden allemaal 
geconfronteerd met de bedreiging van het verlies van het leven. Er vindt een 
verschuiving plaats van behoeften. Overleven is dan vaak het belangrijkste 
doel waar kankerpatienten op richten. Hierdoor wordt de gevoeligheid voor 
vergankelijkheid versterkt. Ook worden kankerpatienten vroeg of laat gecon
fronteerd met een zelfreflectie hoe zij hun leven geleefd hebben. 

De ontwerper is geen kankerpatient 
Gelukkig is dat ook zo. Anders is dit verslag misschien nooit verschenen. 
Het maakt het alleen wel moeilijker voor de ontwerper om de kankerpatient 
te doorgronden. Het moment dat het je overkomt te horen dat je een kan
kerpatient bent kan heel anders zijn dan dat jij ooit had gedacht. Toch heb 
ik als ontwerper een bepaalde houding ontwikkeld. In het begin raakte een 
verhaal van een kankerpatient je diep. Naarmate ik meer ging lezen over de 



r .. J IA /10u met meer xrampachtig vast aan de relat1e met rmjn vrouw. natuur/1j"k wil ik /Jaar voor 
geen goud Ii w1;t. maar als z1j morgen opstapt, start m1jn wereld niet in. {..I 11 



10. Bekend met kanker 
(biz. 59) 
Oger Lusink die zijn 
broer heeft verloren 

verhalen van kankerpatienten en meer gesprekken met ze heb gevoerd leek 
ik als ontwerper minder gevoelig te warden voor deze verhalen. Enigszins 
belast met schuldgevoelens vroeg ik mij af of deze verhalen mij daadwerkelijk 
koelbloedig hebben gemaakt. Totdat ik het verhaal van Oger Lusink las. Hij 
beschreef het ziekteproces van zijn broer. Het was absoluut niet het meest 
opzienbarende verhaal. Het deel wat mij echt raakte was toen hij beschreef 
hoe hij zelf tegenover het !even en de ziekte kanker staat. Hier kon ik mijzelf 
zo in terugvinden, waardoor ik geconfronteerd werd met mijn eigen stand
punt in het !even. De ziekte kanker doet je niet alleen nadenken over de 
gruwelmomenten die er zijn geweest of die nag moeten komen. Zoals eerder 
gezegd; het reflecteert oak het !even wat je hebt geleefd en het !even wat je 
wilt gaan !even. 

Geforceerd communiceren in de taa/ van de architectuur 
De eerste gesprekken met kankerpatienten gingen vrij stroef. Het was veel 
aftasten met de vraag wat zij eigenlijk kunnen betekenen voor mijn ontwerp
proces. Als ik op de man een architectuurvraag stelde over het ziekenhuis 
waar zij in verbleven, kreeg ik een antwoord terug wat ik niet had verwacht 
en waar ik niet op had gehoopt. Er werden oplossingen voorgesteld zoals de 
kleur van de gordijnen, de wasbak in de kamer, en de plek waar prikborden 
voor kaarten moesten komen te hangen. Het lijkt erop dat architectuur veel 
onbewuster wordt ervaren. Het is ook maar de vraag of het wel wordt ervaren 
in het ziekenhuis waar zij in verbleven. Dit vroeg om een verandering van 
strategie in het voeren van gesprekken. lk begon het gesprek veel algemener 
van aard. lk begon over de situatie buiten het ziekenhuis. Hoe de omgeving 
reageerde en hoe die hier mee omging. Langzamerhand begon ik over de 
eerste ziekenhuisbezoeken. Wat was de diagnose, met welke behandelingen 
had de patient te maken gehad. In plaats van nu over te gaan naar architec
tuur, ging ik dieper in op de behandelingen. Zoals bij chemotherapie vroeg 
ik bijvoorbeeld hoelang de patient in de chemo-stoel zat. Wat de patient 
deed als tijdverdrijf. Daarna vroeg ik hoe het zou zijn als de chemo-zaal een 
bioscoopzaal zou zijn geweest [aandachtpunt voor programma]. Of als je 
anoniem naar buiten kon kijken naar passerende mensen die op weg zijn 
naar school of werk [aandachtpunt voor architectuur]. Dit is een belangrijke 
stap die gezet wordt om over architectuur te kunnen praten met je doelgroep. 
Architectuur wordt opeens verstaanbaar en begrijpbaar 



/ .. I Er z1111 mensen die de E11roµarki11g het depnmerendste gebouw vao Amsterdam vinden. 
Anderen De Nederlandse Ban/.. Of de flats io de Bljlmeer. II nod1g /Jen uit /Jet Lucas een;; te 
bez1cl1ti en. Als ii< het zie lrggen fangs de Al 0 krijg i1' al de lmlt1es f .. J · 
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13. Cor Wagenaar 
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15. TR/AKEL nummer 
6, 1 7 december 2004 
Helma Herkelens 

2.2 ARCHITECTONISCHE ONTWERPBENADERING 

Evidence Based Design 

Zoals eerder in dit verslag geciteerde uitspraak van architectuurhistoricus dr. 
Car Wagenaar: "Ziekenhuisgebouwen weerspiegelen ideeen over ziekte en 
gezondheid, maar oak over de plaats van het ziekenhuis in de samenleving". 
Door Evidence Based Design dat effecten van ruimtelijke factoren op de mens 
heeft bewezen, is men bewust van het invloedvermogen van architectuur op 
de gezondheid. In Amerika wordt al meer ge'investeerd in ziekenhuisprojec
ten. De Bronson methodist hospital in Kalamazoo Michigan, de Barbara Ann 
Karmanos Cancer institute in Detroit, de St Joseph's community Hospital of 
West Bend in Wiscousin zijn goede voorbeelden hiervan. De investering is 
weliswaar grater dan gemiddeld, maar wordt terugverdiend door het sneller 
genezen van patienten. De resultaten van EBD zijn indrukwekkend en zouden 
de fundering van de 2 le eeuw ziekenhuis moeten zijn. 12 Evidence Based 
Design-experts zijn echter geen architecten en missen het vocabulaire om 
ruimtes in architectonische termen te duiden. 13 Als ontwerper is het waarde
vol om de gegevens mee te nemen van EBD, maar de regie ligt nag steeds in 
handen van de ontwerper. Het is de taak van de ontwerper om deze gegevens 
te vertalen naar architectonische belevingswaarde. 

Healmg envtronment onder:oel en ztjn 111 de volgende categor1ee11 011de1 te 
verdelen: 

Connectie met nawur 
Opt1es en keu_ s 
PosJf ieve afleidmg 
Be1e!l1b;1art121d 1 ar1 a ral hulp 
0111gel'inEI :,foomissen (geluid. /uct1tAwaf1te1t) 

Patient centraal 

'Bij opname leverde de patient zijn persoonlijkheid in; het ziekenhuis iso
leerde hem van de wereld.' 15 Als het ziekenhuis niet genoeg vrijheid biedt 
aan de patient zal de patient des te meer het gevoel hebben als een nummer 
te warden behandeld. De patient wil het gevoel hebben keuzes te kunnen 



/ .. I Onderweg naar de vierde verdieping passeer 1/\ het mortuadum. GriezeHg he? Dat 1k stralls 
daar tussen Jig De woorden van Chantal geven me opnieuw l<ippenvel. Welke lwtarchitect heeft 
dat bedachl? f .. J 

! .. I Elders 17ebben we de gang van de patient van de parkeerplaats naar de behandeling en 
weer terug beschreven als een aaneenschakeling van stressvolle momenten. De desolaatheid 
van de parkeerplek, de afstote/1jkheid van de ingangspart1i de ongastvnje ontvangstbalie, de 
noodzaak van vrienden, familie en kennissen afscheid te nemen, de onvindbaarheid van de 
j uiste afdeling (er z1jn Nede1/andse ziekenhuizen met drie bewegwijzeringsystemen door ell<aar, 
met aanw1jzingen in a/le spe//ingen van de afgelopen veertig jaar, het verb /1jf in de wachtkamer 
(en de noodzaak van de vele wachten op zich), b1j de noodzaak van opname de confrontatie met 
wildvreemden, gebrek van privacy, verveling. [. .} 10 
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maken. De architectuur moet ook de patient mogelijkheden geven keuzes 
te kunnen maken in/om het gebouw. De ontwerper kan wel suggesties aan 
het gebruik van bepaalde ruimtes geven, maar het dwingen moet zo beperkt 
mogelijk blijven. 

Het ziekenhuis moet het huisvesten van behandelingen niet boven 
het huisvesten van de patient stellen. De patient staat centraal en de behan
delingen zijn er voor de patient. Het ziekenhuis is een huis voor de zieken. In 
dit huis warden patienten behandeld. Dit is een omgekeerd model van een 
ziekenhuis als huisvesting van behandelingen . Het grate verschil is dat je een 
plek maakt met hoge verblijfskwaliteit, in plaats van het enkel 'functioneel 
indelen van behandelkamers. De bedoeling is om de behandelingen niet als 
intimiderend te laten ervaren. Als patient heb je liever behandelingen als 
vriend dan vijand te zien. 

Uiteraard dienen behandelingen effectief ingedeeld te zijn voor perso
neel, maar de behandelingen dienen ook bereikbaar te zijn voor de patient. In 
het ontwerp moet er rekening gehouden warden met het begrip way-finding; 
er moet een heldere structuur en routing gecreeerd warden voor de patient. 
Dit vermindert de stress bij de patient tijdens het zoeken naar afdelingen en 
bevordert daarmee het genezingsproces. 

XSMALL -XXLARGE 

Om architectuur als een heilzame rol te laten spelen op de belevingswereld 
van de kankerpatient is het van belang om op ooghoogte van de patient te 
ontwerpen. Aangezien de beleving van de patient voorop staat zal de ont
werper het ontwerp ook zo moeten benaderen. De ontwerper ontwerpt het 
gebouw dus niet van groat naar klein, maar juist andersom van klein naar 
groat. Het grate voordeel van het ontwerpen van een gespecialiseerd onco
logisch centrum boven een algemeen ziekenhuis is dat de ontwerper beter 
kan inspelen op de scenario's in het ziekenhuis. In een gespecialiseerd on
cologisch centrum kunnen veel ruimtes toegekend warden aan bepaalde ka
rakteristieke behandelingen, terwijl in algemene ziekenhuizen ruimtes meer 
multifunctioneel van aard zijn en dus geen eigen identiteit hebben. 

Het oncologisch centrum wordt opgedeeld in de volgende scenario's: 

Entree/centrale hal 
Onderzoek 



[..] ledereen k1jkt, naar dat jonge zie/ige meisje van de onco/ogie. Tussen mijn oren, maar ook in 
het echt. En dat terwijl ik m1jn gewone a!ledaagse kleding heb aangetrokken - sp1jkerbroek en 
zwarte coltrui - en m1/n pyjama met bijpassende s/offen achter heb ge/aten op de afdeling. lk 
denk dat enkele mensen we/ kennis hebben gemaakt met m1/n infuuspaa/, of zelf of via derden. 
In ieder geval doen lwn blikken mij dat ge/oven. Dat ze begnjpen dat 1k niet van zomaar een 
afdeling kom, maar van de afdeling onco/ogie, waar die mensen met kanker rand/open. Deze 
confrontaties zijn het ergst, misschien we! het ergst van de hele ziekte. Je wordt zo grof met je 
neus op de feiten gedrul<t. Op het feit dat dit voor al die mensen onwerkelijkheid is, maar dat het 
voor mij werke/1jkheid is. lk draai me om en beweeg me zo sne/ a!s ik kan naar m1jn eenzame 
wereld, die zojuist nag eenzamer is geworden. [..JI -' 
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18. Buigen a/s bamboe 
(biz. 101) 
Willem van de Sande 
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Chemotherapie 
Radiotherapie 
Polikliniek 
Operatie 
Kliniek 

Deze scenario's warden afzonderlijk van elkaar, zonder context en in een 
kleine schaal bestudeerd en ontworpen. Voor elke scenario ontstaan er opvat
tingen over de beleving van deze behandelingen. Bij het werken op de grate 
schaalniveau van het ontwerp (XXL) kan er al rekening gehouden met de 
kleinschalige belevingen van deze behandelingen. Op de grate schaalniveau 
wordt de stedenbouwkundige inpassing bedoeld. De ontwerper kan het pro
gramma zodanig op locatie positioneren, waardoor de belevingen van de 
behandelingen het beste tot zijn recht komen. Deze belevingen komen in 3.2 
ontwerp in het klein terug. 

Dat het ontwerp van klein naar groat wordt ontworpen betekent niet 
dat de stedenbouwkundige inpassing niet belangrijk is. Op de grate schaal 
is het de bedoeling dat het ontwerp een statement naar de maatschappij 
maakt. Mensen die in het ziekenhuis komen weten vaak geen houding te ge
ven als zij een kankerpatient zien (zie citaat linkerbladzijde). Juist voor deze 
mensen wordt de statement gemaakt. Het taboe is in het ziekenhuis ervaar
baar, doordat in het alledaagse de confrontatie ontbreekt. lemand die in het 
alledaagse al met kankerpatienten/ kankerziekenhuis geconfronteerd wordt, 
zal het minder onwerkelijk vinden om kankerpatienten tegen te komen. De 
ontwerper pakt met de statement het taboe bij de wortels aan. Dit statement 
kan het beste weergeven warden door het volgende citaat: 

De grate dingen van /Jet /even, zoa/s geboorte en sterven, gebeuren tetWijl 
!wt alledaagse gewoon doorgaat. Oat samengaan van het al/edaagse en het 
grate vind ik wonderbaar/Jjk, ik denk dat het mooi is om dat te laten zien. En 
ii-; kan dat. 1 

In dit project warden de grate dingen naast het alledaagse gezet om een con
trast te laten ontstaan tussen het hebben van een levensbedreigende ziekte 
en 'gezond' zijn. Om deze twee werelden dicht bij elkaar te brengen warden 
zij bewust van elkaar. Hierdoor wordt er gepraat en nagedacht over de ziekte 
kanker. Daarmee probeer ik de samenleving opener over kanker te laten pra
ten en meer over deze ziekte na te denken. Tegelijkertijd geef je de kankerpa
tienten een plek in de samenleving. Er meet wel een duidelijke grens blijven 



{. .}En indien de crisis door uitersten wordt ontlokt zoa/s orde en kritiek, geloof en zelfonderzoek, 
oorlog en absolute macht staat de heersende macht midde/s de architect nog een middel ter 
beschikking: de extase. Het b1jeenbrengen van conflictueuze tegenstellingen zijn niet meer via 
het verstand te belwersen, maar lwt 'extatisch extrapoleren van dit kritisch mengse/ genereert 
een subliem effect, dat verbeelding en bewondering creeert en de crisis bezweert. [. .J1Y 



19. EXTASE 
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20. Architectuur van het 
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(Biz. 167) 
Alain Botton 

21. Shawshank Re
demption 
1995 
Frank Darabont 

zijn tussen deze twee werelden, anders wordt het contrast opgeheven. Toch 
moeten deze twee werelden elkaar ook niet buiten gaan sluiten, anders nege
ren zij elkaar. Een grote uitdaging om deze grens op te zoeken. 

Een extase belevi ng 

Er kan gesteld warden dat bij het hebben van een levensbedreigende ziekte 
je leven niet over rozen gaat. Het ziekenhuis zou een plek moeten zijn die de 
donkere tijden doorbreekt. Dit ongeacht of een patient komt voor genezing of 
palliatieve zorg. Hier volgt een citaat over de behoefte aan idea le eigenschap
pen in architectuur en kunst tijdens problematische perioden van het leven: 

[ .. } in de meest problematische perioden van ons /even zijn we missc/1ien 
het ontvankel1/kst voor mooie dingen. De momenten dat we in de put zitten 
vormen uitgelezen kansen voor architectuur en kunst, want dan is onze han
ger naar l?Un ideate eigensc/1appen /1et grootst. Zij die zijn toegerust met een 
goedgeorganiseerde, opgeruimde geest zullen niet het meest warden geraakt 
door de aanblik van een schoon, /eeg vertrek waarin de zoo brede banen 
beton en hout beschijnt[. .f0 

Bij het aanschouwen van de ideale eigenschappen in architectuur bevrijdt 
men de patient (tijdelijk) van de beslommeringen in de ziekteperiode. Voor 
een ontwerper is het een ideaal streven een dergelijk toevlucht te kunnen 
ontwerpen . Het ziekenhuis moet dus een toevlucht warden in plaats van 
een onderdeel van beslommering in de ziekteperiode. Als ontwerper zoek 
ik naar de schoonheid van architectuur die de patient in een toestand kan 
brengen buiten zichzelf te zijn. Het gaat om een volledig beheerste zij het 
gepassioneerde overgave aan het grootse, het 'verhevene' dat wel zeggen aan 
datgene dat alle verstand te boven gaat. Hier volgt een tweetal voorbeelden 
van extase-belevingen. 

Filmfragment uit het film Shawshank Redemption21Shawshank Redemption 
is een Amerikaanse film wat zich vooral afspeelt in de streng bewaakte ge
vangenis Shawshank. De hoofdrolspeler die een gevangene speelt vindt een 
mogelijkheid op het kantoor te komen van de hoofdbewaarder. De hoofdrol
speler draait een muziekplaat op de platenspeler. Vervolgens brengt hij de 
afgespeelde (vermoedelijk ) ltaliaanse klassiek muziek met behulp van een 
microfoon naar al zijn onderdanige medegevangenen in het gevangeniscom-





22 Meisje met negen 
pruiken 
(biz.) 
Sophie van der Stap 

Screenshot Shwashank 
Redemption; 
singing Italian ladies 

plex. Alie gevangenen staan in extase te luisteren naar dit muziekstuk. Hier 
volgt een voice-over van zijn tegenspeler op dat moment: 

[. .J I /Jave no idea to this day what those two Ita lian ladies were singing 
about. 
Tru th is, I don ·t want to know. 
Some things are best left unsaid 
I like to think it was someth ing so beautiful .... it can 't be expressed in words .. .. 
and makes your he rt ache because of it. 
I tell you, those voices soared ... . h igher and farther than anybody in a gray 
p l ce dares to dream. 
It was like a beautiful bird flapped into our drab cage .... and made those walls 
dissolve away. 
And tor the briefest of moments .... every last man at Shawshank felt free. 
[ .. ] 

Een iets concreter architectuurvoorbeeld van Sophie van der Stap die in Bar
celona een (in het boek onbekende) Kathedraal bezoekt tijdens haar ziekte
periode. 

[..) lk brand de kaarsen en verbaas me over de /engte van de lange kabels 
van de grate l<roonluchters, die de lege ruimte nag grater doen /J/ken. lk heb 
nooit eerder een kaars in een kerk aangestoken die 1k vervo/gens gedurende 
drie dagen langzaam op zie opbranden. Er is iets speciaals aan deze kerk. 
Honderden lichtjes, overa/ in de verder lege ruimte. Een camaval van rode 
kaarsen met flikkerende lonten. De welven zijn enorm /10og, de plavuizen 
kaa/ en grauw en de bidbanken leeg. Er is weinig pracht en praal maar het 
is een prachtige kerk. 
[ .. } '2 

Architectuur wordt ingezet om een ideaal te cornplementeren dat ontbreekt 
in het leven van de kankerpatient. Hiervoor komen wij terug op de vraag wat 
er ontbreekt in het leven van de kankerpatient. Om hier geen opsommingen 
te noemen die makkelijk buiten de context kunnen vallen, zal ik de ontwerp
benadering van Tadao Ando als referentie inzetten. 

{ .J Tadao Ando is r11an ove1 tuigd dat voor het bete1Ae11 van arc/1itectomscl7e 
waardigheid een vorm van ordening noodzake/Jj/1 is. Ando: Ordemng heeft 
weltswaar beperkingen, maar 1k geloof dat ordening ooh buitengewone d111-
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gen in mensen naar boven brengt. lk streef emaa1; zodra men ndi eenmaal 
van een functione!e basis lleeft verzekerd. architectuur te bevnjden van !1et 
functionele. l..J De betekenic van de arcf1itectuur ligt m1jns inziens in haar 
distantie ten opzichte van het /outer functione!e [ .. f J 

lk ben gefascineerd door de ontwerpbenadering en de gedachtegang achter 
de werken van deze architect. De geometrische verhoudingen die Ando inzet 
geeft orde aan het gebruik en beeld. loch werkt deze orde niet dwingend 
op de mens. Orde kan gezien warden als een ontbrekend ideaal in zowel 
het leven van de kankerpatient als de oncologische zorg in l'Jederland (lees 
biz ... ). Het oncologisch centrum zal deze orde terug moeten brengen in het 
leven van de kankerpatient. De architectuur zou een reflectie kunnen zijn van 
deze opvatting. 
Een ander belangrijk kenmerk in Ando's werk is dat hij met architectuur bo
ven het functionele laat uitstijgen. Zijn werken warden daardoor niet gedic
teerd door het programma van eisen. Hij gebruikt architectuur om de chaos 
van het alledaagse bestaan buiten te sluiten. Binnenin vult hij de leegte 
opnieuw in met gefilterd licht, wind en de gebruiker. De gebruiker wordt 
ondergebracht in het rijk der stilte. Uiteindelijk gebeurt dit niet om aan de 
werkelijkheid te ontsnappen maar om nader in contact te kunnen komen met 
haar wezenlijkste waarheden . 



2.3 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

Arch itecton ische ontwerphoud i ng 
Door de jaarlijkse toename aan kankerpatienten in Nederland en de matige 
kwaliteit van de Nederlandse oncologische zorg is er behoefte aan orde in 
de Nederlandse oncologische zorg. De kwaliteit van oncologische zorg kan 
verbeterd warden door het samenstellen van twintig a dertig gespecialiseerde 
oncologisch centra in Nederland. 

Een maatschappelijk probleem is het heersende taboe over kanker. 
Veel mensen durven zich niet te laten controleren bij het ontdekken van de 
eerste symptomen. Door het doorbreken van het taboe wordt er opener over 
deze ziekte gepraat en nagedacht. Dit kan leiden tot meer vroege diagnoses 
in de samenleving. De kans op genezing van kanker kan hierdoor vergroten. 

De groep kankerpatienten kan niet gegeneraliseerd warden. leder
een beleeft zijn ziekte op zijn eigen manier. De ontwerper moet niet zoeken 
naar opsommingen van eigenschappen, maar moet zich inleven in de be
levingswereld van de kankerpatient. Dit heeft tijd nodig en zal oak ontwik
keld warden gedurende heel het ontwerpproces. De ontwerphouding is dus 
je problemen blijven toetsen aan de belevingswereld van de kankerpatient. 
(Ex)-kankerpatienten, naasten en ziekenhuismedewerkers maken in elke fase 
van het ontwerpproces een deel uit van deze toetsing. 

Architectonische ontwerpbenadering 
Het Evidence Based Design verschaft waardevolle informatie over ruimtelijke 
factoren die invloed hebben op de mens. Wei is het de taak van de ontwerper 
om de stap te zetten dit te vertalen naar gangbare architectuur. 

De centrale rol in het ontwerpproces is de kankerpatient. Het onco
logisch centrum moet daarom beschikken over een hoge verblijfskwaliteit 
met genoeg keuzemogelijkheden. Dit is in tegenstelling tot ziekenhuizen die 
slechts in functioneel opzicht behandelingen huisvesten en beperkte keuzes 
bieden aan patienten. Oak de routing naar behandelingen dienen helder te 
zijn. Dit alles kan een positieve bijdrage leveren in het genezingsproces van 
de patient. 

Om de beleving van de kankerpatient voorop te stellen, wordt het 
ontwerp van klein naar groat benaderd. Het oncologisch centrum wordt op
gedeeld in scenario's. Deze scenario's warden afzonderlijk van elkaar, zonder 
context en in een kleine schaal bestudeerd en ontworpen. Voor elke scenario 
ontstaan er opvattingen over de beleving van deze behandelingen. Bij het 



ontwerpen op een grater schaal kunnen deze opvattingen in een vroeg sta
dium al meegenomen warden. Bij de stedenbouwkundige inpassing kan er 
dus rekening gehouden warden hoe deze belevingen op locatie het beste tot 
zijn recht komen. Op de grate stedenbouwkundig schaal wordt er gezocht 
naar een plek wat zich typisch laat kenmerken door het alledaagse. Door het 
naast elkaar zetten van het alledaagse en het oncologisch centrum ontstaat 
er een dialoog tussen deze twee werelden. Deze twee werelden warden met 
elkaar geconfranteerd en warden bewust van elkaars werkelijkheid. De wer
kelijkheid van de kankerpatient krijgt een plek in het alledaagse. Voor het 
behoud van het contrast laat de plek zich definieren door duidelijke grenzen, 
maar gaat de dialoog nimmer uit de weg. 

Architectuur wordt ingezet om de kankerpatient te bevrijden van de 
alledaagse beslommeringen. Het contrast tussen de nachtmerrie waar de 
patient in leeft en de ideale eigenschappen van architectuur, brengt de pa
tient in een toestand buiten zichzelf te zijn . Tadao Ando's transcendentale 
architectuur lijkt naadloos op deze opvatting aan te sluiten. De tijdloze geo
metrische compositie in zijn werk schept een ideale orde in het beeld en 
gebruik. Ook laat hij zijn werken niet dicteren door het loutere functionele. 
Zijn architectuur filtert de beslommeringen in het alledaagse !even eruit en 
omhelst de gebruiker met de leegte. Uiteindelijk gebeurt dit niet om aan de 
werkelijkheid te ontsnappen maar om nader in contact te kunnen komen met 
haar wezenlijkste waarheden. 
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3.1 ONTWERP IN HET GROOT 

Program ma 

Om een zinvol oncologisch centrum van morgen te kunnen ontwerpen moet 
er een programma bedacht warden dat de juiste invulling is voor morgen en 
de toekomst. Het oncologisch centrum bestaat uit twee delen: 

Het ziekenhuis 
Het vrijetijdscentrum 

Het ziekenhuis is waar de ziekte kanker behandeld wordt. Dit is oak het deel 
waar ik op concentreer tijdens het ontwerpproces. Hierin wordt een bestaand 
programma als richtlijn gebruikt dat in de praktijk heeft uitgewezen goed 
te functioneren. Het is het programma van Het Nederlands Kankerinstituut/ 
Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. Het instituut programma 
komt alleen in het schetsplan terug. Voor de beleving van de kankerpatient is 
het niet interessant om in het ontwerp hier te diep op in te gaan. 

Het vrijetijdscentrum is een plek waar de kruisbestuiving plaats
vindt tussen de kankerpatient en de maatschappij. Hier is een programma 
samengesteld dat vaak ontbreekt en gemist wordt in het alledaagse leven 
van kankerpatienten. Het zijn functies waar de patient kan ontspannen of 
juist inspannen. Deze functies zijn buiten het ziekenhuis geplaatst, zodat de 
kankerpatient voor zijn alledaagse sleur (ziekenhuisbezoeken) kan vluchten. 
Tegelijkertijd is het ziekenhuis met het vrijetijdscentrum gekoppeld, zodat 
combinaties kunnen ontstaan van ziekenhuisbezoeken met vrijetijdsactivitei
ten De vrijetijdsfuncties zijn oak interessant voor de maatschappij. De maat
schappij zou bijvoorbeeld het werk kunnen combineren met vrijetijdsactivitei
ten. De keuze is aan de maatschappij of zij klaar voor zijn om geconfronteerd 
te warden met kankerpatienten. Voor de kankerpatient is zijn ziekte na een 
tijd een werkelijkheid. Het is de vraag wanneer de maatschappij dit oak als 
een werkelijkheid ziet. Oak al ligt er in het ontwerpproces geen nadruk op het 
vrijetijdscentrum, de verbinding hiervan met het ziekenhuis is wel interes
sant. 

Op de linkerbladzijde is het programma weergegeven. De omvang van de 
oppervlaktes zijn slechts indicaties. Openbare ruimtes en ontsluitingen zijn 



[..] Het vie/ me op hoe snel j e aan de kant staat als j e kanker hebt. Letter!1Jk en figuurltjk. lk zie 
me nag in die behande/kamer /iggen achter dat raam dat uitktj kt op het station van Leiden, een 
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24. Buigen als bamboe hierin niet meeberekend. 
(biz. 70) 
Elco Brinkman 

Afbeelding uit Master
plan Centraal Breda 
Beelkwaliteitsp/an Sta
tionskwartier 
10 april 2007 
Gemeente Breda 

Locatie 

Locatiecriteria 
Voor de locatiekeuze kom ik terug op de ontwerphouding en ontwerpbenade
ring die in de analyse zijn gevonden: 

Op de grate stedenbouwkundig schaal wordt er gezocht naar een plek wat 
zich typisch laat kenmerken door het alledaagse. Door het naast elkaar zetten 
van het alledaagse en het oncologisch centrum ontstaat er een dialoog tussen 
deze twee were/den. Deze twee were/den warden met elkaar geconfronteerd 
en warden bewust van elkaars werkelijkheid. De werkelijkheid van de kan
kerpatient krijgt een plek in het alledaagse. 

Door deze beredenering ben ik gaan zoeken naar plekken waar veel leven
digheid plaats vindt. Levendigheid wat gekenmerkt wordt door alledaagse 
gebeurtenissen. De alledaagse sleur van werkende, naar schoolgaande en 
recreerende mensen. Hierdoor wordt mijn statement niet alleen duidelijk ge
maakt aan een groat aantal mensen, maar oak gebruik ik deze levendigheid 
de kankerpatienten te stimuleren door het gevoel te geven dat zij hierbij 
horen. 

Ondanks dat de opdracht altijd nag virtueel blijft, moet mijn locatie 
in een zekere zin oak 'logisch' zijn voor het vestigen van een oncologisch 
centrum. De grate steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Leiden beschik
ken over het Oncologisch Centrum het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis 
(Amsterdam), het Oncologisch centrum Daniel den Hoed (Rotterdam) en de 
bijbehorende Erasmus Medisch centrum, het academisch ziekenhuis in Lei
den, Amsterdam medisch centrum (Amsterdam). Noord-Holland is vergele
ken met de rest van Nederland meer dan voldoende voorziend met oncologi
sche zorg. Dit gebied met weliswaar de grootste en meest levendige steden 
valt desondanks buiten mijn verdere zoektocht naar een geschikte locatie. 
Toen stuitte ik op de spoorplannen in Breda. In het stationskwartier zijn er 
ambitieuze plannen door de NS gemaakt. Het stationsgebied moet een inter
nationale allure krijgen en vormt een schakelpunt tussen de randstad en de 
internationale steden zoals Antwerpen en Parijs. 









Boven: 
Breda 
Bron: Googlemaps 

Onder: 
Afbeelding uit Master
plan Centraal Breda 
Beelkwa/iteitsp/an Sta
tionskwartier 
10 april 2007 
(biz. ) 
Gemeente Breda 

Bee/dkwalitietsp/an Stationskwartier 
De stedebouwkundige plannen in het stationsgebied zijn in vergelijking tot 
overige plannen in Breda grootschalig van karakter. De gebouwen die langs 
het spoor moeten komen kunnen haast gezien worden als de nieuwe sky line 
van Breda. lnteressant is om te zien hoe mijn kleinschalige beleving in het 
ziekenhuis (XSMALL) in dit grootschalig plan zijn plek krijgt. 

Situering 
Voor de situering van mijn oncologisch centrum, wordt er binnen dit steden
bouwkundige plan gekozen voor een plek die voldoende vloeroppervlakte 
biedt voor mijn oncologisch centrum en waar mijn statement het beste tot 
uiting kan komen. De plek moet een markante positie binnen dit steden
bouwkundige plan zijn. Passanten kunnen figuurlijk niet om mijn oncologisch 
centrum heen. Er is daarom gekozen om aan het noorden van het spoor te 
vestigen. Dit is de zijde van de hoofdingang van het OV terminal. Met het 
oogpunt op de kavelgrootte en de kwaliteit van de plek is er gekozen voor de 
hoekbeeindiging van de blokwand. Dit blok heeft een uitkijk op het water en 
op de nu nog gevestigde CSM suikerfabriek. Deze plek ligt aan de kruising 
van een belangrijk nieuw aan te leggen Stationslaan en de bestaande Bel
crumweg. De Belcrumweg verbindt het Bredase centrum met de noordelijke 
rondweg en de Stationslaan vormt een entree naar het station. Op deze plek 
stond tot mei 2008 een nog onbekende overheidsinstelling gepland. Deze 
krijgt een oppervlakte van ongeveer 32.000 vierkante meter tot zijn beschik
king. Op dit moment is het bekend dat hier het gebouw van justitie komt. 

Voorstel van verbeterpunten aan het plan 
Er wordt in dit project van uitgegaan dat het stedenbouwkundige plan gere
aliseerd wordt en ook in de toekomst dus ook zal ontstaan. Het is voor mij 
als ontwerper de taak om deze plannen zoveel mogelijk te respecteren en 
te handhaven . Echter kan de ontwerper punten wijzigen als dit het steden
bouwkundige plan of inpassing kan verbeteren. De verbeterpunten aan het 
stedenbouwkundig plan: 

1. HOVENWANDELROUTE. Het creeren van een groene hovenwan
delroute naar het station toe. De hoven staan in het beeldkwaliteitplan ge
kenmerkt als semi-openbare ruimtes. De hoven staan echter wel vier-en
eenhalve meter boven maaiveld niveau. Onder de hoven vindt het parkeren 
plaats. Mijn gebouw aan de kop vormt een beginpunt of een eindpunt voor 
de hovenwandeling. Dit betekent dat het hoven op de kop het hoogteverschil 
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Boven: 
Voorstel van verbeter
punten op tweedimen
sionaal niveau 
vlak 

Onder: 
Voorstel van verbeter
punten op driedimensio
naal vlak 

probeert te overbruggen en representatief is als een eventueel begin punt voor 
de hovenwandeling. Het betekent dat mijn hof op maaiveld niveau bevindt. 
Dit strookt met mijn idee het oncologisch centrum in dialoog te laten gaan 
met het alledaagse. 
2. HOEKAFRONDING. De hoekbeeindiging in het beeldkwaliteitplan is 
een voortzetting van de blokken structuur vanaf het station. Bij het inpas
sen van het programma kwam ik in de problemen bij de tweeendertig hoge 
blokwand aan de Belcrumweg. Door de grate omvang ervan krijgt deze wand 
een eigen leven ten op zichte van de rest van de structuur. Qua compositie is 
het een geheel, maar programmatisch is het een onbegonnen taak om hier 
een compact oncologisch centrum van te maken. Om de architectuurtaal te 
respecteren, wordt de zestien meter hoge wand als een lint gezien. Deze laat 
ik bij de hoek organisch draaien. Hiermee versterk ik de lintvorm. Er ontstaat 
hierdoor ook meer openheid naar het water toe. Tegelijkertijd gebeurt er op 
de hoek iets bijzonders in de vormentaal. Dit weergeeft het juiste beeld van 
het oncologisch centrum. 
3. TRANSPARAl\JTIE. De zestien meter hoge bouwblokken als wand
vorming hebben als nadeel veel schaduw op de Stationslaan te werken. In 
het beeldkwaliteitplan staat daarom beschreven dater een transparante plint 
op maaiveldniveau moet bevinden. Aangezien het parkeren in dit plan op 
maaiveldniveau bevindt, betekent dat de transparante plint een mogelijk
heid biedt naar binnen te kijken. lk wil deze transparantie gebruiken om de 
mogelijkheid te bieden naar mijn hof te kunnen kijken. Hierdoor verminder je 
de schaduwwerking op maaiveldniveau en ontstaat er een spanning tussen 
straat en hof. 
4. BINNENHOF-ENTREE. Het hof is een belangrijk element in mijn cen
trum. Deze wordt omsloten door het/de bouwblok(ken). Om in deze bouw
blokken te kunnen komen zal een ontsluiting vanuit het midden de meest 
logische oplossing zijn. Hierdoor is de ingang naar het ziekenhuis toe een 
geleidelijke overgang geworden. Men komt van buiten op straatniveau binnen 
in het hof waar mooi groen bevindt en van daaruit gaat men naar de centrale 
hal waar men alle afdelingen kan bereiken. Aangezien het hof op maaiveld
niveau bevindt en dit landschapkarakter sterk uitgedrukt dient te warden, is 
er gekozen om de centrale hal onder het hof te situeren. Het groen moet het 
rustkarakter krijgen zoals de Bibliotheque nationale de France in Parijs door 
Dominique Perrault en een heldere lichte ontsluiting zoals de ondergronds 
centrale hal van de Louvre in Parijs door l.M.Pei. 





25. Spreekuur 30 juni 
2008 met Gertjan 
Endedijk, directieraadlid 
en Bertwin van Rooijen 

Boven: 
Referentie ten aanzien 
van gebruik van omslo
ten groen: 
Bibliotheque nationale 
de France door Domin
ique Perrault 
bron: 
www.perraultarchitecte. 
com 

Midden: 
lmpressie van gewijzigde 
stedenbouwkundigplan 

Onder: 
Referentie ten aanzien 
van ontsluiting door 
plein en centrale hal: 
bron: 
links: www.davidan-
drews.com 
rechts: www.da-vinci-
code-paris.com 

Actue/e plannen 
In de praktijk werkt het vaak anders tussen de plannen in de stedenbouw
kundig plan en de plannen van de architect. De plannen in het beeldkwali
teitplan zijn de meest actuele plannen die officieel bekend zijn. Toch kreeg 
ik op 30 jun i 2008 te horen dater over nagedacht wordt om dit plan te ver
anderen. De gemeente Breda kampte met twee problemen die ik ook tegen 
ben gekomen. De wandvorming zorgde voor te veel schaduwwerking op het 
Stationslaan en er ontbrak openbare groene voorzieningen op deze plek. Op 
dit spreekuur heb ik mijn plannen voorgelegd. Ook al is het niet mijn opgave 
om op stedenbouwkundig vlak hier ver op in te gaan. De personen25 op dit 
spreekuur zagen goede ideeen in mijn plan. Er wordt nu gepland om mijn 
plan nader toe te lichten bij de gemeente Breda. 

Compositie 

Het maaiveld staat voor orde en rust. Het is een belangrijk element in mijn 
gebouw. Het moet zowel als recreatiegroen als zichtgroen functioneren. Eer
der is aangehaald de orde en rust te laten onstaan door een geometrische 
compositie. Het is een vormentaal waar heel secuur mee omgesprongen moet 
warden. Elementen moeten onderling goed met elkaar verhouden. 

Kubus-entree 
Deze entree moet de bezoeker vanuit verschillende verdiepingen naar de 
centrale hal brengen. De centrale hal is weer verbonden met de ziekenhuis
afdelingen. In het midden van het hof is er een rand atrium waar daglicht 
alle verdiepingen onder het maaiveld kan bereiken. Op elk verdieping kan 
men het centrale middelpunt terug vinden door het daglicht. In het deel 
voorstel van verbeterpunten van het bee!dkwaliteitsp/an is er al gesproken 
over een geleidelijke entree. De grens van buiten naar binnen is zacht. De 
entree bevindt zich in het midden van het hof. Als entree is er gekozen voor 
het plaatsen van een markant geometrische vorm in het midden. Deze moet 
het dwingende karakter van de cirkel doorbreken en vormt een rustpunt in 
het ziekenhuis. Er is daarom gekozen voor een kubus. De kubus neemt de 
aandacht naar het cirkelvormige atrium in het midden weg, maar staat niet 
in de weg voor de daglichttoetreding in dit atrium. Door de geometrische 
compositie van het atrium en de kubus concurreren deze elkaar niet. De 
kubus is ingevuld met een programma dat de binnenkomst kan verzachten. 
De bovenste twee lagen steken boven het hof uit. Op deze twee verdiepingen 





Linksboven: 
Atrium voor daglicht. 
Daglicht fungeert als 
wayfinding naar het cen
trum toe 

Rechtsboven: 
Ku bus als entree-
element. Doorbreekt 
dwingende ronde geom
etrie. Het balk element 
verbindt het alledaagse 
met het oncologich cen
trum. 

Linksonder: 
Centrale hal onder 
maaiveld wordt door 
helling verbonden met 
het maaiveld. De hel
lingtrappen verbindt d 
e helling direct met het 
maaiveld en geeft sug
gestie aan gebruik. 

Rechtsonder: 
Water versterkt het idee 
dat het hof een landsc
hap is. Het is ook een 
meerwaarde voor de 
cate-restaurant in de 
bovenste twee lagen in 
de kubus. 

is een cate-restaurant gesitueerd met een uitzicht naar het hot toe. Via dit 
cafe-restaurant kan men door een verdieping naar beneden af te wandelen 
of te liften de ziekenhuisreceptie bereiken. Oak de automobilist wordt door 
de kubus ontvangen. Vanuit de kubus loopt een balk element die richting
gevend fungeert voor de bezoeker. Dit balkelement maakt een subtiele ver
binding met de buitenwereld. Door de loopbalk als enige (dunne) verbinding 
te maken tussen de buitenwereld en het hof, versterkt men de grens tussen 
deze twee werelden. Het contrast tussen het alledaagse en het oncologisch 
centrum is ervaarbaar. 

Hof als wachtruimte 
Het hof zal als een 'wachtruimte' kunnen fungeren voor de bezoekers. Van
daar dat het maaiveld naar beneden afloopt om de bezoeker in de centrale 
hal op te zoeken. Als een hellende halve cirkel wordt het maaiveld met de 
centrale hal verbonden. Hierdoor ontstaat een functionele wandeling in het 
hot. Het landschap gevoel in het hot wordt oak nag eens versterkt door het 
hoogteverschil die de helling maakt. Om deze helling minder claustrofobisch 
te maken en een suggestie aan het gebruik te geven, wordt de helling met het 
maaiveld verbonden door een brede cirkelvormige trap. Een suggestie zal zijn 
om de trap als theaterzitplaats te gebruiken. Op meerdere plekken zal men 
een podium kunnen verwachten. 

Water 
Water kan het idee van een landschap versterken. Het kan oak een goede 
invulling zijn voor moeilijke plekken, waar bijvoorbeeld weinig daglicht kan 
betreden. Water wordt in het oosten (met name in leefwijze Feng Shui vrij 
vertaald: wind, water) al eeuwen lang gezien als een helende factor. Oak 
het water moet goed gecompositioneerd in het hof komen. Vanuit het cate
restaurant in de kubus kan men genieten van het water in het hof. 
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Kubus-entree I centrale hal 

De kubus in het midden vormt een rustpunt in het gebouw. Hier ontvang ik 
de bezoekers gestaagdelijk door een cafe-restaurant hierin te situeren. Be
langrijke kenmerken die de kubus moet hebben zijn rust en openheid. Om 
de vorm van de kubus (dat de cirkel doorbreektl zoveel mogelijk intact te 
houden, maar toch te voorzien van voldoende daglicht is er gekozen voor een 
ritmische lamellen structuur. Door de lamellen dringt er daglicht naar binnen 
en is de zicht naar buiten mogelijk. De lamellen zorgen ervoor dat de vorm 
van de kubus behouden blijft. Er wordt gespeeld met dichte delen en open 
delen om de rust zoveel mogelijk te componeren en toch de spanning tussen 
binnen en buiten erin te houden. 

De centrale hal waar men binnenkomt voor de behandelingen ligt on
der maaiveld . Via het atrium en twee cirkelvormige hofjes dringt er voldoende 
daglicht binnen . Doorbrekende cornposities in de hal, zoals de helling, be
vorderen het orientatievermogen in de cirkelvormige hal. Er zijn verschillende 
elementen waar men hier kan rusten. Hierdoor heb je een overzichtelijkheid 
van een terminal en toch de verblijfskwaliteit om te kunnen ontspannen. 
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f..J lk wist met wat een mri-scan was. ll dacht dat ii< half zou ontploffen, de waandenl<beelden 
die je dan kunt hebben. Een scan 1s p1jnloos, maar je kunt je er we/ heel verdnet1g en zielig bij 
voe/en. IA weet nog heel goed hoe ii< buitengewoon bibberig in de scanner lag, k/appertandend 
van de zenuwen.[ .. P ; 



26. Buigen als bamboe lnstituut/onderzoek 
(biz. 75) 
Elco Brinkman 

Behandeling 
In de onderzoekafdeling wordt de patient gecontroleerd op de gezondheid. 
Hier wordt informatie gewonnen over hoe de patient ervoor staat. De be
handelingen kunnen bestaan uit bloedprikken, MRI scan, PET scan etc. Het 
resultaat van deze onderzoeken warden vaak later pas bekend gemaakt. 

Aanpak 
Gangen van onderzoeksruimtes werken desorienterend. Er wordt geprobeerd 
een grate ruimte te maken waar onderzoekruimtes in bevinden. In de praktijk 
heeft uitgewezen dat het BackOffice model goed werkt. BackOffice is het 
scheiden van de routing van arts en patient. De werkruimte van de arts moet 
wel in goede verbinding staan met de onderzoekkamers. 

Uitwerking 
De tweeendertig meter hoge blok is een ideale vorm voor het instituut. Hierin 
warden laboratoriaonderzoeken gehouden en andere studies gedaan op het 
gebied van oncologie. Vanzelfsprekend is het om onderzoeken vanuit het 
ziekenhuis direct te koppelen aan dit instituut. Daarom wordt er gekozen om 
vanuit het centrale hal aan de oostkant de onderzoekruimtes te situeren. Hier 
komen kankerpatienten voor het bloedprikken, scans etc. 
In dit ontwerp is er gekozen voor het BackOffice concept. Hierdoor wordt het 
verkeer van de arts en de patient gescheiden gehouden. De patient gaat na 
de afspraakmelding bij de balie bij voorkeur direct naar de onderzoekkamer. 
Vanuit de deur aan de andere kant komt de arts binnenlopen. De patient 
heeft de tijd gekregen om aan de onderzoekkamer te wennen. Macht de pati
ent toch echt veel te vroeg zijn, dan kan de patient buiten de kamer wachten. 
Hierbuiten kan de patient door de ruimtelijkheid de onderzoekafdeling in een 
opslag zien. De onderzoekkamers zijn als een lange rij aan elkaar geschakeld 
zonder vervelende gangen. De artsen hebben hun werkruimtes boven de 
onderzoekkamers. Zo blijven de artsen goed verbonden met de onderzoek
kamers en de omgeving. 





Chemotherapie 

Behandeling: 
Chemotherapie is een behandeling waar de patient medicijnen toegediend 
krijgt tegen kankercellen. Chemotherapie werkt in heel het lichaam en wordt 
meestal toegediend wanneer de kanker uitgezaaid is. De patient krijgt grof 
gezegd niks anders dan git in het lichaam verwerkt. In de meeste gevallen 
wordt de patient na een chemo-behandeling misselijk of ziek. Een veelvoor
komende chemobehandeling is dat de patient aan het infuus ligt/zit. 

Aanpak 
De tijdsduur dat men aan een infuus ligt is afhankelijk van de chemokuur 
die de patient ondergaat. Men moet vanuit gaan dat er uren voorbij gaan 
aan een behandeling. De patient zoekt dan bezigheden tijdens het infuus. 
Helaas is de patient door het infuus beperkt in mobiliteit. Tijdschriften lezen, 
gesprekken voeren met medepatienten/ naasten, televisie kijken vormen veel
voorkomende bezigheden tijdens de behandeling. Als ontwerper probeer ik 
dit tijdverdrijf zo prettig mogelijk te laten verlopen. lk wil de patient een plek 
geven waar hij het gevoel heeft tussen het alledaagse te zitten en een prettige 
verblijfsplek met amusement. 

Uitwerking 
De plint wordt zo transparant mogelijk gehouden. Toch is de plint een ideale 
plek voor het creeren van een interactie tussen de chemotherapie en de maat
schappij. De plint vormt een ideale mogelijkheid om aan de Stationslaan aan 
het infuus te zitten/liggen en tegelijkertijd naar een levendige straat te kun
nen kijken. In de plint bevindt zich ook een kapsalon die gespecialiseerd is in 
het knippen van pruiken. Hiernaast is nog een kledingzaak gelegen die ook 
speciale borstondersteuning verkopen voor vrouwen met ongelijke borsten of 
borstprothese. In de chemozaal kan men naar buiten kijken, maar andersom 
zien de passanten alleen de contouren van patienten in stoelen. Op eerste 
gezicht ziet het niet veel anders uit dan een kapsalon. De patient heeft het 
gevoel tussen het alledaagse te zitten. Een andere uitwerking waar de patient 
meer kan schuilen en tegelijkertijd bezig gehouden wordt is de bioscoopzaal 
die een verdieping lager ligt. De patient kan bijvoorbeeld zelf een tijdstip 
kiezen voor de chemo-behandeling wanneer de leukste film gedraaid wordt. 
Het mooiste is, als een chemo-behandeling at is gelopen en de patient in de 
stoel blijft zitten om de film at te kijken. 



[. . I D bestraling was misscl1ien we/ het ergste. Oat gebeurde in de kelder, dus dan voe! j e je al 
/?elemaa/ van de bewoonde wereld af.rtappen. [. . f'' 



27. Buigen als bamboe Radiotherapie 
(biz. 90) 
Jacqueline Blom 

Behandeling 
Net als chirurgie, is radiotherapie een plaatselijke, lokale behandeling: de be
straling heeft alleen effect op het gebied dat bestraald wordt. Naast kanker
cellen zullen oak gezonde cellen warden bestraald. Tijdens de bestraling lig 
je alleen in de bestralingsruimte. Niemand mag erbij blijven, dus je bevindt 
je alleen in een bunker met muren van minimaal een meter tachtig meter 
breed. Hoewel een bestraling maar kart en pijnloos is kun je door die isolatie 
angstig warden en moederziel alleen voelen. Afhankelijk van de bestraalbe
handeling duurt het bestralen van een tot tien minuten. De ervaringen van 
patienten over radiotherapie zijn uiteenlopend. De een ervaart het als eng 
en eenzaam. Je bent bang dat je een verkeerde beweging maakt, waardoor 
de verkeerde plek warden bestraald. Er is oak een groep dat de behandeling 
minimaal heeft ervaren. Zij hebben het gevoel dat in die korte tijd helemaal 
niets is gebeurd. Terwijl in een later stadium de bijwerkingen goed merkbaar 
zijn. Deze verschillende ervaringen hebben vooral te maken met de aard van 
de behandeling; op welke plek van het lichaam wordt er bestraald? 

Aanpak 
Naast het feit dat de plek van het lichaam een relevante factor is voor de 
beleving van de patient, kan architectuur hier oak een invloed op uitoefenen. 
lk heb gemerkt dat de meeste patienten die bij Antoni van Leeuwenhoekzie
kenhuis zijn behandeld eigenlijk de aard van de behandeling hebben onder
schat. De bunkerwanden zijn hier bekleed met glad houtwerk en bestickerd 
met gedichtenteksten. Hierdoor ervaren zij de radiobunkers niet meer als 
bunkers. lk wil juist tussen deze twee ervaringen inzitten. De bunkers moeten 
eerder een vriend dan een vijand zijn van de patient. Toch blijft het bestralen 
een botte behandeling. De wanden zijn niet voor niets van twee meter dik 
beton. Deze twee meter beton ga ik de bezoeker laten ervaren, maar dan op 
een dergelijk manier dat er een haat-liefde verhouding ontstaat tussen de 
bunker en de patient. 

Uitwerking 
Radiobunkers warden zwaar gefundeerd. Deze hebben oak als voorkeur apart 
en het liefst direct op ondergrond gefundeerd te warden. Vandaar dat deze 
bunkers oak een niveau lager dan de centrale hal gefundeerd warden. Door 
hier de plint open te houden en de vloeren (maaiveld en centrale hal) open te 
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breken kan er zonlicht naar beneden gecreeerd warden. Voor radiotherapie is 
nag een aparte ontsluiting gewenst voor korte behandelafspraken. Aangezien 
de bunkers een verdieping lager liggen, kan deze het beste aan de zuidkant 
van de centrale hal gesitueerd warden. Hier is namelijk een grate helling die 
de centrale hal snijdt. Daardoor is het moeilijker om op hetzelfde niveau als 
de centrale hal aan het zuiden een behandeling te situeren. De helling en de 
trappen kunnen voor de radiotherapie een speciale ruimtelijk effect zorgen. 
De twee meter betonwanden warden in zichtbeton uitgevoerd. Zij warden 
niet geromantiseerd. Deze wanden warden (naar de bezoeker) doorgetrok
ken. De wand treedt buiten zijn eigen context en dringt binnen het territorium 
van de patient. In dit territorium warden de wanden uitgehakt. Hierin warden 
toiletboxen en kleedhokjes in gemaakt. In de toiletten en kleedhokken kan 
de bezoeker de grove structuur van het beton boven en naast zich ervaren. 
Toch is dit beton minder eng aan het warden. De bezoeker went zich aan de 
imponerende wanden. 
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Polikliniek 

Behandeling 
In de polikliniek vindt er afspraken voor kleine onderzoeken of een gesprek met 
de arts plaats. De poliklinische kamers zijn meestal onderzoek- of spreekka
mers. Sommige patienten hebben al enkele behandelingen gehad, sommige 
patienten krijgen hier te horen welke behandelingen ze voor het eerst gaan 
volgen of krijgen het resultaat van de vorige behandeling te horen. 

Aanpak 
Het wachten is een veel voorkomende klacht in het ziekenhuis. Gelijk aan 
de afdeling onderzoek is het de bedoeling dat de patient in de spreekkamer 
wacht in plaats van de wachtkamer. De patient krijgt hierdoor veel ruimte 
voor zichzelf en kan zich alvast wennen aan de spreekkamer. Er zullen altijd 
ruimtes nodig zijn voor patienten die toch buiten de spreekkamer moeten 
wachten. Er wordt gezocht naar een manier om de polikliniek geen aan
eenschakeling te laten zijn van verschillende momenten (balie, wachtkamer, 
spreekkamer). 
Daglicht is een ander groot gebrek in de polikliniek. Dit komt omdat de po
likliniek uit veel spreek- en onderzoekkamers bestaat. Om overal daglicht 
naar binnen te krijgen moeten de ruimtes naast elkaar geschakeld warden. 
Hierdoor staan kamers ver uit elkaar. Artsen of patienten moeten dan een 
lange weg afleggen om een bepaalde kamer te kunnen bereiken. Een ander 
probleem dat ondervonden wordt op de poliklinische afdeling is dat patien
ten weinig ruimte krijgen na het gesprek met de arts. Na bijvoorbeeld een 
zwaar gesprek zou het goed voor de patient zijn om in een andere ruimte het 
gesprek met naaste(n) te laten bezinken. 

Uitwerking 
Daglicht en zicht zijn zeer gewenst in de spreekkamers van de afdeling po
likliniek. Vandaar dat ik polikliniek in een van de hoefijzers boven het maai
veld wil situeren. Op de polikliniek warden veel patienten in een relatief kort 
tijdbestek behandeld. lk maak gebruik van de goede bereikbaarheid op de 
eerste verdieping. Het hoefijzer heeft als voordeel een smal Jang gerekte vorm 
te zijn . Kamers kunnen daglicht ontvangen door naast elkaar geschakeld te 
warden. Het probleem in dit model is dat kamers ver uit elkaar staan. De 
afstanden die tussen de kamers ontstaan, kunnen misschien niet voorkomen 
warden, maar de loopafstanden kunnen nog beperkt warden. De polikliniek 



[. .} K!ap. Au. Niet goed, dacht ik, helemaal niet goed. En toen zijn Jaatste zin: 'Het is al een 
uitdaging om het weg te krijgen, maar de echte uitdaging is om het weg te houden. ' 
Nog een /<lap. 
Ga 1k dood? Ging l1et door m1jn hoofd. lk keek sclwin naar beneden waar de muur de grand 
raakt. 
De klappen gingen door: 'Als we je al kunnen he/pen, dan ... ' 
Ats. H1j zei 'a/s '. Ja dacht ik, ii< ga dood. Wat wil ik nag met m1jn /even? 
En de klappen bleven doorgaan: '54 weken .. . Chemo ... Botscan ... Als .. . Ats ... A/s. ' [ . .F8 



28. Meisje met negen 
pruiken 
(biz. 17) 
Sophie van der Stap 

wordt niet alleen horizontaal georganiseerd, maar oak verticaal met de be
handeling daaronder. Zo heb je een aparte pol ikliniek voor patienten die een 
kuur radiotherapie volgen. Dit geldt hetzelfde voor chemotherapie. Het cen
trale deel van het hoefijzer blijft een algemeen deel, waar patienten tot geen 
van deze twee groepen behoren. Op deze afdeling bevinden er tegenover de 
spreekkamers enkele 'horizon-kamers'. Na een gesprek bieden deze kamers 
een ruimte met een ander uitzicht voor de patient. Hier kan men alles laten 
bezinken, visueel houvast vinden, en zijn plek in de universum terugvinden. 
Het wachten wordt opgelost door de patient direct in de spreekkamer te laten 
wachten. Er zullen altijd ruimtes nodig zijn waar de patient buiten de kamers 
moeten wachten. Om de verschillende ruimtes als Mn moment te laten er
varen, ontwerp ik een meubelstuk die de patient naar elke ruimte begeleidt. 
Het meubelstuk is een herkenningobject die in elke ruimte terug komt. Zo 
heeft de patient het gevoel dat hij in de polikliniek is geweest in plaats van 
de balie, wachtkamer en de spreekkamer. 
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Operatie 

Behandeling 
Als de tumor niet te ver is uitgezaaid en een operatie verantwoord is, zal dit 
de meest effectieve manier zijn om kanker te bestrijden. Voordat de patient 
de operatiekamer ingaat, heeft hij meestal een inleidend gesprek gehad met 
de anesthesist over wat precies gaat gebeuren. Daarna wordt de patient on
der narcose gebracht in de voorbereidingsruimte. Het moment dat de patient 
wakker wordt na de operatie gebeurd in de verkoeverkamer. 

Aanpak 
Om de stressmomenten te beperken bij de patient worden de fases van de 
operatie in de architectuur getoond. Anesthesisten gebruiken doorgaans de
zelfde methode om patienten gerust te stellen voor de operatie. In het inlei
dend gesprek zal de anesthesist de patient zo uitgebreid mogelijk vertellen 
water gaat gebeuren. Nu heeft de anesthesist ook de mogelijkheid om vanuit 
zijn kamer de patient te laten zien waar de fases bevinden. 

Uitwerking 
Operatie is een onafhankelijke behandeling die nergens aan gekoppeld hoeft 
te worden. In de aanpak is al beschreven dat ik de patient vanaf fase een tot 
aan de laatste fase dezelfde uitzicht wil bieden. Dit vermindert de stress door 
plaatsherkenning. De operatieafdeling is gelegen op de tweede verdieping in 
het hoefijzer waar het zicht naar het hof mogelijk is. Vanuit de eerste fase 
van de operatie (het gesprek met de anesthesist) tot aan de laatste fase (bij
komen in de verkoeverkamer) heeft men uitzicht op het hof. Bij het wakker 
worden na de operatie zal de patient zich snel herinneren in welke werkelijk
heid hij zich bevindt. Voor de artsen is de opdekruimte waar de operatie in 
wordt voorbereid geheel transparant gemaakt. Een goede plek om de ogen 
rust te geven. Voor de passanten wordt dit letterlijk en figuurlijk een transpa
rante ziekenhuis. 
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Verpleging 

Behandeling 
Met het oog op de toekomst zal steeds meer patienten na een bezoek aan de 
polikliniek weer naar huis kunnen gaan. De verpleegafdeling is voor mensen 
die echter niet in staat zijn om naar huis terug te keren. Deze krijgen een 
vierentwintig uur verzorging van het personeel. Het is belangrijk voor kanker
patienten dat zij niet te veel gewicht verliezen. Vandaar dat de keukens tot 
laat in de uurtjes patienten verwelkomen. 

Aanpak 
De patient voelt zich in de verpleegafdeling al gauw gevangen in de eigen 
kamer. Dit komt mede doordat de wil en de mogelijkheid om uit de kamer te 
treden beperkt is. De drempel zou lager moeten zijn. Buiten de kamer zul
len er voorzieningen moeten komen die patienten aantrekken. Zo wil ik het 
domein van de patient vergroten . De patientenkamer wordt gezien als een 
kamer, de afdeling wordt gezien als een huis. 

Uitwerking 
De verpleging is een plek waar patienten langer dan een dag in het ziekenhuis 
verblijven. Van hieruit zou men het mooiste uitzicht naar buiten moeten heb
ben. Het situeren van de verpleging op de bovenste verdieping in het hoefijzer 
heeft nog andere voordelen; licht vanuit het dak is mogelijk en een daktuin 
zou ideaal zijn voor mensen die de weg naar het groene hof te lang vinden. lk 
heb de afdeling verpleging onderverdeeld in woonunits. Elke woonunit stelt 
weer een woning voor. Een woonunit is voorzien van een woonkamer en en
kele patientenkamers. De woonkamer zal dan een meeting place kunnen zijn 
voor mede patienten (vijf tot acht patienten in een huis). Ook kan het ideaal 
fungeren als opvangkamer voor familie-, en vriendenbezoek. De zusterpost 
is in dit model gedecentraliseerd . Deze bevindt zich tussen de woonunits 
in. Zo creeer je de ideale rust in een woonunit. Patienten hebben de keuze 
om aan de straatkant te liggen waar levendigheid plaatsvindt of aan het 
hof waar rust is. Er warden eenpersoonskamers, luxe eenpersoonskamers en 
vierpersoonskamers toegepast. Een priveverblijf is de meest gewenste optie. 
De luxe variant zorgt ervoor dat naaste(n) ook met de patient kan verblijven. 
Voor degenen die toch liever met lotgenoten in de verpleging door willen 
doorbrengen, zorgen de vierpersoonskamers dat het niet te persoonlijk wordt 
tijdens het verblijf. 
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Het vrjjetiidscentrum 

Het vrijetijdscentrum heeft als voorkeur om buiten het ziekenhuis te liggen, 
maar wel het liefst grenzend aan het ziekenhuis. lk heb gekozen om het vrije
tijdscentrum in het hof naast het ziekenhuis te situeren. Het instituut bakent 
deze twee delen af. Voor eventuele uitbreiding van het ziekenhuis kan de 
tweede hof een interessante locatie zijn. Hiermee behoudt men de bestaande 
arch itectu u r. 

3.4 Uitwerking 

Routing en organisatie 
De routing is het belangrijkste element in het begrip way-finding. Een heldere 
routing werkt stressverminderend bij de patient. Een routing die in pretpark 
disneyland oak wordt gebruikt. Het paleis fungeert als een markeerpunt en 
de themaparken zijn als stukken punttaarten hieromheen gesitueerd. Om de 
centrale hal heen zijn dan oak alle afdelingen gesitueerd. De hal vormt een 
plek voor ontspanning, ontsluiting en informatie. Het parkeren gebeurt hier 
onder. Voordeel hiervan is dat de patient gelijk in het hart van het gebouw 
bevindt. Het atrium markeert de centrale entree bij het parkeren. Dit is bevor
derlijk voor degenen die voor het eerst komen. Voor degenen die al weten bij 
welke afdeling zij moeten zijn kan de auto vlakbij de subentrees geparkeerd 
warden. De subentrees zijn liften/trappen units die doorlopen naar de recep
tie van de afdelingen. 

Subentree noord > 
Entree naar chemotherapie. Chemotherapie heeft zijn eigen kluster van po
likliniek en verpleging boven zich. Dit zijn bijvoorbeeld patienten die een 
chemokuur ondergaan en dus oak ~1ierboven naar de polikliniek kunnen of 
verblijven in de verpleging. 
Subentree oost > 
Entree naar onderzoek en instituut 
Subentree zuid > 
Entree naar radiotherapie. Oak radiotherapie heeft zijn eigen kluster van po
likliniek en verpleging boven zich 
Subentree west > 
Algemene entree voor polikliniek, operatie en verpleging. Voor degenen die 
niet tot een bepaalde afdeling behoren. 





29. Social Spaces in 
the Rikshospital in Oslo 
Architecture of Hospitals 
(biz. 414) 
Arvid Ottar 

Materia lisatie 

exterieur 
Als materialisatie is er gezocht naar materialen die in combinatie met elkaar 
een sterk beeld opleveren. Zo is de buitengevel aan straatzijde bekleed met 
donker metselwerk. Naar buiten toe is het een harde onaantastbare gevel. 
Terwijl de buitengevel aan de hofzijde bekleed is met Western Red Cedar 
hout bewerkt met een roodbruine lak. Het contrast versterkt het de ervaring 
van de twee werelden. Toch benadrukken zij beide de horizontaliteit. Hier
mee verlaagt men visueel het blok. De gevel aan de hofzijde is zacht en toont 
letterlijk zijn vergankelijkheid door het verweren van het lak op het hout. 
Het hout wordt na verloop van tijd grijsachtig. Het verweren is symbolisch 
voor het leven van de kankerpatient. De witte vloerranden en het maaiveld 
waar geen gras op groeit is gematerialiseerd met wit beton. Hier steekt de 
roodgelakte Western Red Cedar hout goed bij af. Ook de structuur van het 
beton oogt sterk, maar kent ook tekenen van oneffenheden. De verpleging is 
gematerialiseerd met grijsbruin Western Red Cedar hout. Een sobere zacht
heid , die toch wel de hoge verblijfskwaliteit hierbinnen benadrukt 

lnterieur 

L .J Fo1 us, trad1t1ona! colo1 coding did not give a atisfact0ty answe1. Empa
tl1y to space and rts function does. ~o we chase to u e uoetl1e!i color thenr; 
We as/,erl ourselves 1,,11hal to WP want to 111s1.J1re and how would Goe/111~ ·-:. 

t1Je01y give an an~wl't to ll11s. SootJ11nR L(lfor m phys1othera/_J ate. an::iw1..·1s 
for tl1e patient areas. Co11trastmg color , a11 1ed at .:;fmwlatmg r.,reativlfy, were 
used m tt1e student and research a1eas. 111 t11L -vav we l1oped to create Lm 
cnvlfonment made by lwflla11.:; for liur 1ans / .. f 

Door de bouwnormen is de keuzevrijheid in ziekenhuisvloeren beperkt. lk 
heb geprobeerd met de kleur van de kunststof vloeren een spel laten spelen 
met het meubilair. lk heb het ziekenhuis als basiskleur wit aangehouden. De 
meubilair (bijvoorbeeld in de onderzoekafdeling) is van eikenhout. De vloer
kleur heb ik echter tussen het wit en het kleur van het meubilair gehouden. 
Hierdoor lijkt de vloer de meubels te reflecteren. Het kille van de kunststof 
vloeren worden hierdoor opgeheven. 















Product 
Na een lang en bewogen afstudeerperiode is het nu eindelijk het moment 
gekomen om jezelf de vraag te stellen: is het een goed gebouw geworden? 

Oat de stedenbouwkundige inpassing overtuigend is door de subtiele en ef
fectieve aanpassingen in het beeldkwaliteitplan plan, is wel gebleken door 
de enthousiaste ontvangst in het spreekuur bij de gemeente. De inpassing 
van een oncologisch centrum tussen de alledaagse is ook met de juiste zorg 
en aandacht ontworpen. De grens is opgezocht hoe deze twee werelden met 
elkaar in dialoog kunnen zonder dat het contrast verloren gaat. De belevingen 
in het ziekenhuis zijn ondanks de cornplexiteit en omvang van hoge kwaliteit. 
Het gebouw is er zelfs complexer van geworden, maar op ooghoogte lijkt al
les duidelijk te zijn en te kloppen. De functionele basis zit verzekerd in mijn 
gebouw en mijn architectuur heeft mijn gebouw van het loutere functionele 
bevrijd. Het is moeilijk om je gebouw dat bestaat op papier te gaan toetsen 
op effectiviteit in het genezen van mensen. Het is echter wel een overtuigend 
ontwerp geworden en ik geloof er ook in dat het mensen beter kan maken. 
Er hadden wellicht tien verpleegkamers, twee radiobunkers meer bij gekund 
in het ontwerp, maar de extra ge·investeerde vierkante meters en euro's in 
dit gebouw zal in de toekomst terug verdiend warden. De ontwerphouding 
en ontwerpbenadering die gevonden zijn, kan naar mijn mening in een ander 
ziekenzorgproject succesvol opnieuw gebruikt warden. 

Proces 
De moeilijkste fase in dit project was het formuleren van de opgave; wat ga 
ik doen met het beeldkwaliteitplan, wat is het programma ven eisen en welke 
architectuur vraagt mijn opgave? Het beeldkwaliteitplan kwam intimiderend 
over; het structuur van het ontwerp leek al vast te staan. Gelukkig heb ik meer 
diepgang aan het plan kunnen geven door subtiele aanpassingen te maken. 
Als programma van eisen wilde ik het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis 
als referentie gebruiken. Het kostte mij meer tijd dan verwacht om de organi
satie op tweedimensionaal niveau te kunnen doorgronden. Het zoeken naar 
een bijpassende vormentaal was moeilijk, maar het meest moeilijke was het 
gebruiken van deze geometrische vormentaal. lk heb veel respect voor Tadao 
Ando gekregen. Uiteindelijk heeft de vormentaal voor overtuigende sterke 
architectonische vormen geleverd bij het creeren van rust en orde. Ondanks 
deze moeilijke fase heb ik ook van begin af aan een vliegende start gemaakt 
in mijn zoektocht naar een ontwerphouding en een ontwerpbenadering. Oat-



gene wat ik heb geleerd in 2004 bij het ontwerpen van een revalidatiecen
trum heeft hier een bijdrage in geleverd. De ontwerpbenadering om van klein 
naar groat te ontwerpen door het ziekenhuis op te delen in scenario's heeft 
mij geholpen om het ziekenhuis niet te laten dicteren door het programma 
van eisen. lk kon er niet omheen dat de belevingen van de patient mijn am
bities waren die later in het ontwerpproces terug moesten komen. lk kon ook 
in een vroeg stadium rekening houden met hoe deze belevingen het beste tot 
zijn recht konden komen. De regelgevingen van de organisatie in het zieken
huis blijven lastig, maar vormde ook de grootste uitdaging om architectuur 
dit te laten bevrijden. Na veel oefeningen krijg je de organisatie beter in de 
vingers en ontstaan er ineens vele mogelijkheden om je ontwerpproblemen 
op te lessen. 

lk ben in dit ontwerp anders dan voorheen wel mijn doelgroep gaan bena
deren, ik ben met ze gaan praten over het ziekteproces en wat architectuur 
hierin kan bijdragen. lk heb geprobeerd architectuur iets dichter bij de men
sen te brengen om iets te kunnen betekenen voor mensen. Het is eigenlijk 
heel logisch dat je als ontwerper je kankerpatienten ga doorgronden als zij de 
toekomstige gebruikers zijn. Helaas krijgt men in de praktijk hier de ruimte 
en tijd niet voor. In dit project ben ik ook geconfronteerd met een zelfreflectie. 
Natuurlijk sta ik de volgende dag weer gezond op en gaat mijn leven gewoon 
verder, maar ik ben even in een andere werkelijkheid gedoken en heb hier 
veel van geleerd. lk heb in deze wereld nieuwe mensen leren kennen, maar 
ben ook heel hard met mijn neus op de feiten gedrukt dat daar ook mensen 
tussen zaten waar ik afscheid van moest nemen. 
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The Architecture of Hospitals Cor Wagenaar (ed) 2006 
Een 543 bladzijden dik boekwerk over architectuur van ziekenhuizen . Op bladzijden 254 Vm 351 staan er belangrijke 
Evidence Based Design informatie in. Verschillende artikelen van verschillende architecten zijn hier ook in opgenomen. Het 
is meer verzamelboek vol met informatie over ziekenhuizen dat niet per definitie op een chronologische wijze gelezen hoeft 
te worden . 

De Architectuur van het geluk Alain Botton 7e druk december 2006 
Alain Botton schrijft de wensen en eisen die wij voor onze huizen hebben. Waarom verschillen mensen en volkeren zoveel 
in smaak? Op een soms grappige manier geeft hij hier een antwoord op. Erg nuttig geweest bij het zoeken naar architectuur 
die geluk kan brengen voor mijn doelgroep. Soms iets te gemakkelijk gegeneraliseerd . 

Tadao Ando Philip Jodidio 
Een verzamelwerk van mijn favoriete architect. De werken Church of the Light en the Water Tempel zijn zeer ge"inspireerde 
werken over geloofsovertuigingen. Als architect kan Tadao Ando zich verdiepen in zowel het Christendom als het Boed
dhisme. Zelfs als athe"ist geloof je in zijn werken . Je kunt de leegte voelen waar men zijn gedachtegang los kan laten gaan. 

Buigen als Bambo Rob Bruntink en Anja Krabben 
15 verhalen van bekende Nederlanders die schrijven over hun ziektetraject. Zo ziet men dat ieder kankerpatient op zijn eigen 
manier de ziekte beleefd . 

Bekend met kanker Willemijn van Benthem 2005 
25 bekende Nederlanders en Belgen doorbreken het stilzwijgen . Soortgelijke uitgave als Buigen als bamboe. 

Doorbeuken Richard Snel 2003 
Sommigen dingen zijn niet in woorden uit te drukken. Maar in poezie kan elk woord een extra diepgang krijgen . Woorden 
vormen samen een spel waardoor emoties hieruit voortvloeien . Dat is ook de grootste reden waarom ik deze gedichtenbundel 
heb besteld. Op moeilijke momenten, maar ook op mooie momenten tijdens zijn ziektetraject schreef hij gedichten. Het zijn 
momentenopnames van vallen en opstaan. 

Komt een vrouw bij de dokter Kluun 25e druk 2006 
Het meest besproken boek in Nederland. Naast de bijbel de grootste indruk gemaakt op de Nederlandse bevolking. Een part
ner die open en eerlijk vertelt wat door hem heen ging in het ziektetraject van zijn vrouw. Kanker heb je niet a Ileen. Absoluut 
niet voorbereid op zo'n crisis in je leven. Nooit iets over deze ziekte geweten en dan op zo'n manier mee geconfronteerd 
worden. De eerlijkheid doorbreekt het taboe. 

Meisje met negen pruiken Sophie van der Stap 4e druk oktober 2006 
In eerste instantie heeft Sophie haar verhalen opgeschreven in een dagboek. Dit werd later uitgebracht als een roman . 
Doordat zij haar ervaringen per dag bij heeft gehouden, zijn haar verhalen over haar belevingen gedetailleerd en nauwkeurig 
beschreven. Sophie probeert haar eigen draai te vinden tijdens haar ziektetraject. In plaats van shoppen naar kleren, shopte 
ze naar pruiken. 

Ongeneeslijk Optimistisch Karel van Glastra van Loon 6e druk 2006 
De schrijver van het welbekende boek de Passievrucht leed in het jaar 2004 aan een hersentumor. Gedurende zijn laatste 
anderhalf jaar leven schreef hij regelmatig columns voor de Margriet. Deze columns gingen over zijn ziektetraject. Keer op 
keer bleef hij positieve dingen zoeken tijdens zijn nachtmerrie. Een ideaal voorbeeldpersoon die durfde te dromen in zijn 
nachtmerrie . Veel korte verhalen die zeer krachtig zijn geschreven. Helaas verloor hij op 1 juli 2005 de strijd tegen kanker. 



Zijn optimisme heeft mij wel diep geinspireerd . 

Over Kanker diverse auteurs 3e, herziende druk 
Op eerste gezicht een heel informatief boek. Dit boek is op een warme eerlijke manier geschreven waar eenvoudig informatie 
over kanker te vinden is. Het is namelijk ook geschreven door mensen die dagelijks met de ziekte kanker te maken hebben 
of zelf (ex)kankerpatient zijn. De cursief gedrukte stukjes zijn ervaringen van kankerpatienten. Heel nuttig geweest bij het 
maken van de scenario's schema's. 

Tussen Hoop en Vrees Anne-Mei The 
Geschreven door een cultureel antropoloog en jurist die verbonden is aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Vijf jaar heeft zij 
meegelopen op de afdeling longoncologie in een academisch ziekenhuis en deze ervaringen deelt ze mee in dit proefschrift. 
Een proefschrift wat wegleest als een roman. Verschillende verhaallijnen lopen door elkaar. 

Het Ziekenhuis als Denkbeeld Lezingenreeks van de K. Poll stichting 
Een lezingdag waar ik zelf niet ben bij geweest. Gelukkig is hier een dictaat van in elkaar gezet. Leuke tekst van verschillende 
mensen uit verschillende disciplines die praten over het ziekenhuis van de toekomst. 

Taboe Chepos nr. 3 Artikel van Thomas A.P. van Leeuwen 
Het camoufleren van de werkelijkheid versterkt het taboe. Bloed van ongestelde vrouwen en urine van baby's worden ver
vangen door een verfrissend blauwe vloeistof. 

Volkskrant 'Een Hero·ische gevecht' Marc van den Broek, Jet Bruinsma 1 oktober 2005 
De schrijvers proberen een objectief standpunt te nemen. Het is een politiek gevecht over het oncologische zorg in Neder
land . Het hero'ische gevecht tegen kanker, waar de artsen over romantiseren. Zou volgens Els Borst genoeg reden kunnen 
zijn om oncologie in algemene ziekenhuizen te houden. 

Reactie op kranten artikelen Bestuur BVN Borst Vereniging Nederlan 12 oktober 2005 
De Borst Vereniging Nederland heeft een duidelijk uitgesproken mening over de oncologische zorg in Nederland: het kan 
beter! Zij zijn het eens met het standpunt van Sjoerd Rodenhuis. Kwaliteitcontrole is hard nodig in ziekenhuizen. En een 
kankerpatient verdient de beste zorg. 

Interviews 
Dit is misschien we/ de meest essentiele bran geweest in mijn afstuderen. De gesprekken waren leerzaam, soms confronte
rend, maar ook erg gezellig. Praten over kanker hoeft niet moeilijk te zijn. Praten over architectuur al helemaal niet. Het is 
de houding die je als ontwerper aanneemt. 


