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Door de toename van de vergrijzing tot 2035 komt de zorg 
onder druk te staan. En kwetsbare groep in het zorgstelsel 
is die van de psychogeriatrische patient. Het aantal bedden 
voor psychogeriatrische patienten zal alleen maar toenemen 
en de zorghuisvesting hiervoor is nu al niet adequaat. Er is 
een analyse gedaan van wat er mis is met de hedendaagse 
zorgkamer en hoe dit veranderd dient te worden. De 
welbekende zit/slaapkamer is niet meer van deze tijd en is 
mensonwaardig. Om dit probleem van deze fragiele groep 
op te lossen is er eerst gekozen om verder onderzoek 
te doen naar het probleem, het doel, de doelgroep en het 
ziektebeeld. 

De doelgroep bestaat uit 3 doelgroepen, namelijk de familie, 
de bewoner en de verzorgers. Het optimale zorggebouw 
houdt rekening met de wensen en eisen van deze drie 
doelgroepen. 
Het ziektebeeld van de bewoner bleek zeer divers en 
veranderend te zijn. Een wereld op zichzelf. Hierom was 
aanvullend onderzoek nodig in de praktjjk. Een ministage bij 
een zorginstelling was het gevolg. 

Hedendaagse zorggebouwen zijn bekeken bij het bouwcollege 
zorginstellingen voor inzicht in de zorghuisvesting. Na 
analyse bleek dat het probleem lag in de plattegrond. Deze 
moest drastisch veranderen. Omdat er in 10 jaar tijd weinig 
is veranderd in het ontwerpen voor psychogeriatrie is er 
gekeken naar andere branches. Oplossingen waren te vinden 
in de hotelbranche en het onderwijs. Er is weinig diversiteit 
en identiteit te vinden in hedendaagse zorggebouwen en 
daar heeft ontwerp zich in eerste instantie op gespitst. Door 

een innovatieve zorgkamer en een nieuwe buitenruimte te 
ontwerpen kreeg het plan al meer geheel. 

Kleinschalig wonen blijkt de beste woonvorm te zijn voor 
psychogeriatrie. Kleine groepen met vaste verzorgers in een 
archetypische huisvesting. 
Daarom is ingezet op kleinschalig wonen, alleen dan in 
een grootschalige setting in het dorp Sprang-Capelle. De 
persoonlijke steer van het "oude" dorp samen met een geheel 
nieuwe wijk is een interessante samenkomst gebleken. 
Uiteindelijk zijn er elf gebouwen bij elkaar geplaatst. 
Buitenruimten tussen de massa's vormen de cohesie in het 
plan. De woonvormen zijn kleiner gemaakt dan de huidige 
zorggebouwen. ldentiteit en herkenbaarheid spelen continu 
een rol in het ontwerp. Van stedenbouw tot het detail. Familie, 
bewoners en verzorgers moeten zich kunnen identificeren 
met het gebouw en zijn omgeving. 
Dit gecombineerd met een unieke afgesloten buitenruimte 
geeft een nieuwe wereld voor de bewoner, familie en het 
verzorgend personeel. 
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Voor u ligt het eindverslag van mijn afstuderen. In september 2007 
ben ik, samen met 5 ateliergenoten, begonnen met afstuderen bij 
het verticale afstudeeratelier Grey Power. Na een master 4 project te 
hebben gedaan is dat uitgemond in mijn afstudeerproject. 
leder van ons heeft een eigen invulling gegeven aan het Grey Power 
atelier, wat heeft geleid tot interessante punten voor de zorg. 

Nick den Teuling 

Sprang-Capelle, juli 2009 
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De zorg is hot! De vergrijzing neemt toe tot 2035 en 

met deze toename komt er een nieuwe opzet voor de 

zorg. Er is een omslag gaande en de trend wordt gezet 

door de vraag . De 55-plussers van nu willen wellness, 

luxe en een dynamische plek die thuis voelt. Functies 

worden bij elkaar geclusterd om sociale contacten te 

be'invloeden. Zorg op maat, het nieuwe wonen. 

In het souterrain van huisvesting voor ouderen zitten 

de wooneenheden voor psychogeriatrische patienten. 

De woonvorm voor deze groep is aan het veranderen 

in Nederland. Kleinschalig wonen wordt landelijk 

ge·introduceerd en de effecten zien er gunstig uit. Maar 

is omschakelen naar kleinschalig wonen alleen genoeg? 

Wat kunnen we nog meer doen? Wat moet er veranderd 

worden? Hoe kan architectuur hier een rol in spelen? 

Ontwerpen voor psychogeriatrie wordt bemoeilijkt door 

regels, kosten en een zware en diverse zorggroep. 

Tijdens de grootschalige omschakeling naar kleinschalig 

wonen is het ideale moment aangebroken om kritisch te 

kijken naar het verleden en goede oplossingen te vinden 

voor de toekomst, waarbij de vergrijzing en het aantal 

psychogeriatrische patienten alleen maar toeneemt. 

Het verslag geeft een radicale omslag in de huisvesting 

voor psychogeriatrische patienten weer. Op alle facetten 

van stedenbouw tot zorgkamer is er specifiek voor de 

psychogeriatrische doelgroep ontworpen, waarbij de 

grootste verandering te zien is in de zorgplattegronden. 

vergeten archltectuur 11 
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Aanleiding voor dit afstudeerproject over psychogeriatrie is 

een bee Id wat iedereen maar al te goed kent. Ga je op bezoek 
in het bejaardentehuis bij oma, opa, tante of wie dan ook, dan 

kom je op hun kamer wat een kleine pantry, badkamer en een 
zit/slaapkamer heeft. Het beeld van deze zeer functionele, 
maar niet menswaardige zorg wilde ik graag veranderen 
zonder de zorg aan te tasten. Hierbij heb ik specifiek gekozen 

voor een doelgroep die niet voor zichzelf kan opkomen en 
waarbij veranderingen niet of slecht worden doorgevoerd. 

Bestaande zorgkamer 
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De plattegrond hierboven is van Verpleeghuis de Weerde I Vita/is Groep. Bestempeld door het Bouwcollege Zorginstellingen in Nederland als een goed 
voorbeeld van kleinschalig wonen. Hoewel er goede veranderingen zijn gemaakt is er naar mijn mening nag veel mis. 

14 vergeten r.::h1t ctuur 



2.1 Probleemstelling 

In het hedendaagse zorggebouw is veel mis. We zijn ver gekomen 
in de zorg voor ouderen , maar kunnen nog een grote stap zetten . 
De afgelopen 10 jaar is er niets veranderd aan de zorgkamers voor 
verpleeghuizen. Zorginstellingen en ontwerpers kiezen ervoor om 
gemeenschappelijke ruimte en zorgkamers alleen groter te maken. 
Waardoor het cliche van het grootschalige bejaardentehuis alleen 
maar wordt vergroot. 
Met name de eigen kamer van de bewoner is door de jaren heen 
alleen veranderd in grootte. De welbekende zit/slaapkamer is 
ingebakken in de Nederlandse maatschappij , maar is dit nu werkelijk 
wat nodig is voor onze ouderen? Het ingebakken concept is niet 
menswaardig en er zit veel meer potentie in de huisvesting voor 
psychogeriatrische patienten. 
De kwaliteit van zorghuisvesting is op dit moment minder goed 
als dat die kan zijn, wat weer als gevolg heeft dat patienten niet 
optimaal reageren op hun omgeving . De oplossing is te vinden in 
de architectuur en het innovatieve denken, wat kan helpen bij het 
ziektebeeld en ziekteverloop van de patient. 

2.2 Doelstelling 

De zoektocht naar een betere zorgkamer is begonnen door kritisch 
te kijken naar de huidige en toekomstige zorgkamers en hun 
gebruikers. Na wat oppervlakkig onderzoek blijkt dat de bewoner niet 
de enige doelgroep is in een zorggebouw. Zoals later in het verslag 
dieper uitgelegd wordt zijn er drie doelgroepen, namelijk bewoner, 
verzorger en familie. 
Ontwerptechnisch werd een tweede doel gesteld, namelijk dat de zit/ 
slaapkamer in de huidige hoedanigheid moet verdwijnen. 
De zorg is een afspiegeling van onze maatschappij. Daarbij 
hoort niet een kamer waar je als je op bezoek komt een hotel en 
mensonwaardig gevoel krijgt. De perceptie van andere mensen op 
de zorg is een maatstaf van onze samenleving . ledereen die naar 
de zorg kijkt identificeert dit met zichzelf, hoe ze later zelf graag 
behandeld zouden willen worden. Vanuit deze positie moeten 
ontwerpers en zorginstellingen van start gaan 

PROBLEE_MSTELLING 

Hoe kan architectuur een rol spelen in de verbetering van het hedendaagse zorggebouw en daardoor in het 
ziektebeeld van de psychogeriatrische patienten. 

DOELSTELLING 

Het maken van het optimale zorggebouw voor zowel de psychogeriatrische patient, 
als de familie en het personeel. 

vergeten archltectuur 15 
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De Nederlandse aanpak van dementie is uniek in de wereld. 
Mensen met dementie worden gehuisvest, verzorgd en 
behandeld in speciale verpleeghuizen. Voor deze zorg is de 

term "psychogeriatrie" bedacht, in het buitenland onbekend. 

Komen oudere mensen met dementie in sommige landen 
terecht bij geriaters en in andere landen bij internisten of 
(ouderen)psychiaters, alleen in Nederland is een beroep 

ontstaan dat speciaal is belast met psychogeriatrische zorg 
in verpleeghuizen: de verpleeghuisarts. Maar hoe is de 
psychogeriatrie ontstaan? 
In dit hoofdstuk zal de historie van de psychogeriatrie worden 
uitgelegd. Van het ontstaan van het woord tot specialistische 
zorg voor mensen die geestelijk in de war zijn. 

vergeten architectuur 17 



3.1 Etymologie 

Van Dale woordenboek: 
psy•cho•ge·ri·a·trie (dev; psychogeriatrisch, psychogeriater) 

1 gerontopsychiatrie 
ge•ron•to•psy•chi•a•trie (dev) 

1 psychiatrie, toegespitst op de oudere mens 

Website Wikipedia.· 
psychogeriatrie 
Houdt zich bezig met aandoeningen die gepaard gaan met 
beperkingen van de geestelijke vermogens (psycho) op hogere 
leeftijd (geriatrie). In de praktijk houdt men zich bezig met blijvende/ 
toenemende cognitieve beperkingen op basis van verschillende 
dementiele beelden. 
cognitief 
Mentale activiteit diede processen van leren, waarnemen, herinneren, 
denken, interpreteren, geloven en probleem -oplossen bevat. 

Het woord psychogeriatrie is hierboven uitgelegd door het Van Dale 
woordenboek en deongecontroleerde onlineencyclopedie Wikipedia. 
De betekenis van het woord psychogeriatrie wordt voor een breed 
scala gebruikt. Naar mijn mening dekt de uitleg van de website 
wikipedia de lading goed. Kort gezegd wordt de term psychogeriatrie, 
bedacht door de internationale "World Health Organisation", als 
aanduiding gebruikt voor psychische problemen die zich bij ouderen 
kunnen manifesteren. Het gaat om problemen van de oude dag en 
niet om een psychiatrische aandoening waar men al eerder last van 
had. In Nederland heeft de term psychogeriatrie vooral betrekking 
op de zorg voor oude mensen die in de war en dement zijn . 
Het woord psychogeriatrie is afgeleid van "psyche" en "geriatrie". 
Psyche is Grieks voor geest, geriatrie komt van geroon (Grieks voor 
grijsaard) en "iatrein" (Grieks voor genezen). De psychogeriatrie 
heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot de specifieke zorg voor 
oude mensen die geestelijk in de war zijn 

3.2 Ontstaan psychogeriatrie 

Een van de pioniers van de geriatrie (ouderenzorg) is Marjorie 
Warren uit Engeland. Zij bracht de noodzaak van geriatrie aan het 
licht. 
Als Deputy Medical Superintendent in 1935 weet ze het hoge 
aantal ouderen, het grote aantal bedlegerige patienten en de vele 
chronische zieke patienten op de zalen aan slechte diagnose, 
onvoldoende behandeling en het ontbreken van goede medische 
supervisie. 
In reactie hierop had zeeen nieuwe methode ontwikkeld die uiteindelijk 
zeer succesvol bleek voor de zorg, namelijk: rehabilitatie. 
Als bewijs voor deze nieuwe methodes en ideeen is ze in 1935 een 
experiment gestart in het Poor Law lnfarmery of the West Middlesex 
Hospital. 

Onderzoek 

Studiegroep: 
714 chronisch zieke, bedlegerige patienten, die geacht werden niet 
meer beter te warden werden onderzocht. Op deze patienten werd 
de nieuwe methode van rehabilitatie getest, die bestond uit: 

elke patient individueel beoordelen 
teamwork 
aanpassingen aan de omgeving 

Uitkomst: 
514 patienten die ongeneeslijk waren verklaard werden alsnog 
ontslagen uit het ziekenhuis. 

Conclusie: 
Het experiment was een groat succes. Niet alleen voor de patienten 
zelf, maar oak voor zorginstellingen, omdat 514 patienten ontslagen 
uit het ziekenhuis oak weer betekende dat er bedden vrij kwamen. 
De kijk op de zorg was door dit experiment drastisch veranderd . 



Aanbevelingen: 
neem geriatrie als specialisatie op. 
doelgerichte huisvesting (huisvesting voor alleen ouderen) 
een beoordelingsprocedure starten voor toelating tot lange 
termijn zorginstellingen via ziekenhuisunits. 
nazorg plegen tussen ziekenhuizen en zorginstellingen 

Klinkt allemaal logisch en standaard in onze tijd, maar was 
zeer innovatief in die tijdsperiode. Het laat zien dat er kritisch is 
gekeken naar verschillende disciplines, zoals huisvesting, opname, 
personeel, motivatie en omgeving. Een drastische verbetering was 
er als resultaat. Zeventig jaar later moeten wij opnieuw kritisch en 
multidisciplinair kijken naar ons zorgsysteem en dan met name de 
specialisatie psychogeriatrie. 

3.3 Verblijf zorginstellingen 

Vroeger werden mensen niet zo oud, dus was er minder noodzaak 
voor ouderenzorg. De eerste verpleeghuizen werden ingericht in 
voormalige villa's . Nadat verpleeghuizen somatische zorg voor 
ouderen gingen verschaften werden nieuwe huizen gebouwd 
volgens het ziekenhuismodel. Na de tweede wereldoorlog kwam er 
een scheiding tussen de ouderenzorg en de ziekenzorg. Voor die tijd 
waren er slechts gemeentelijke gasthuizen waar men naar toe kon 
als men "oud" was. Vanaf 1945 tot heden is de verpleeghuizenbouw 
als volgt opgezet: 

Tijd 
tot begin '60 
1960 - 1970 
1980 - 1990 
2000 - toekomst 

Model 
Huis van Bewaring 
Ziekenhuismodel 
Wooncomplex 
Kleinschalig wonen 

Bezetting 

+/- 30 personen 
+/- 12 - 15 personen 
+/- 6 - 8 personen 

De anti-psychiatrische beweging, bestaande uit hulpverleners en (ex)
clienten, vond de grote instituten onmenselijk en ontmenselijkend. 

Ze maakten de bewoners afhankelijk en beroofden ze van privacy. 
De critici legden de nadruk op de autonomie van het individu, en 
op het recht op zelfbeschikking en een normaal leven. Ze wilden 
de grote instellingen sluiten en kleinere vormen van wonen en zorg 
- meest ambulant - opzetten. Hierdoor is de sluiting van de grote 
instellingen ontstaan. Door de jaren heen zie je steeds een kritische 
noot terug komen in de zorg. lk denk dat Nederland nu klaar is voor 
een serieuze omschakeling waarbij kritisch gekeken wordt naar alle 
facetten van de zorg. 

verget n architectuur 19 
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3.4 Heden 

Kijken we naar de zorg op dit moment in Nederland dan warden 
er in principe drie verblijfsconcepten en drie verblijfscategorieen 
aangehouden door het bouwcollege zorginstellingen. Bij de 
drie verblijfscategorieen licht, zwaar en beveiligd kunnen drie 
verblijfsconcepten geplaatst warden: lndividueel verblijf (1-2 
personen), kleinschalig verblijf (3-6 personen) en afdelingsverblijf 
(max. 10 personen ). In de praktijk lopen de drie concepten subtieler 
in elkaar over dan de hoofdindeling doet suggereren. In schema: 

Verblijf licht zwaar beveiligd 
lndividueel x x x 
Kleinschalig x x x 
Afdeling n.v.t. x x 

Bron: website bouwcollege zorginstellingen 

Op dit moment is het kleinschalig wonen de trend. Een groep van 
4 tot 6 bewoners die een groep vormen in een archetypisch huis. 
Waarbij de zes geboden van kleinschalig wonen gevolgd warden. 
De zes geboden van kleinschalig wonen: 
1 Een bewoner blijft in voor- en tegenspoed een bewoner. 
2 Er wordt een gewoon huishouden gevoerd. 
3 De bewoner heeft regie over de inrichting van zijn 

dagelijks leven. 
4 Het personeel is onderdeel van het huishouden. 
5 Bewoners vormen met elkaar een groep. 
6 Een kleinschalige woonvorm is gevestigd in een 

archetypisch huis. 

Maar ook kleinschalig wonen zal voortdurend onder de loep moeten 
warden genomen. Voldoet het aan de eisen die weals maatschappij 
aan de zorg stellen? Is het menswaardig, is er een betere 
mogelijkheid? Als we hier serieus naar kijken en ons verdiepen in 
de problematiek, dan is er nog veel te winnen op het gebied van 
kleinschalig wonen. Het moet zich nog verder ontwikkelen. 
De nieuwe ontwikkeling en nieuwe manier van benadering van 
psychogeriatrie is de basis geweest voor het afstudeerproject. 

Verblijfscategorie Omschrijving 

Licht verblijf Woningen/verblijfsvoorzieningen met lichte aanpassingen 
ten opzichte van de reguliere woningbouw. Het betreft 
a-specifieke voorzieningen die qua vormgeving, 
verschijningsvorm. voorzieningenniveau, afwerkingsniveau 
en investeringskosten lijken op reguliere woningbouw 

I (doorgaans sociale woningbouw). In algemene zin zijn deze 
voorzieningen met geringe aanpassingen geschikt te maken 
voor de reguliere woningmarkt (afstootbaar). 

Zwaar verblijf Woningen/verblijfsvoorzieningen met ingrijpende 
aanpassingen ten opzichte van reguliere woningbouw. Het 
gaat om specifieke voorzieningen die qua vormgeving, 
verschijningsvorm. voorzieningenniveau, afwerkingsniveau 
en investeringskosten duidelijk uitstijgen boven reguliere 
woningbouw. 

Beveiligd verblijf Woningen/verblijfsvoorzieningen met zodanig ingrijpende 
aanpassingen, dat deze in geen enkel opzicht vergelijkbaar 
zijn met reguliere woningbouw. Het betreft specifieke 
en (hoog) specialistische voorzieningen waar veiligheid 
en beveiliging centraal staan. Dit komt tot uitdrukking 
in de vormgeving, verschijningsvorm, de locatie, het 
voorzieningenniveau, het afwerkingniveau en de 
investeringskosten. 

vergeten archilectuur 21 





De aandoening waarmee je het meeste te maken krijgt bij 
psychogeriatrie is dementie. Dit is de reden waarom we ans 

hierop richten. Begrip en verloop van de ziekte geeft meer 

inzicht voor ontwerpers. Er is beter in te haken op het individu 
en de diversiteit. Het hoofdstuk laat de verschillende soorten 

dementie zien en laat zien wat dementie betekent in de 
praktijk 
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4.1 Soorten 

Dementie betekent in het Latijn letterlijk ont-geesting, ontdaan 
van geest. Dementie houdt een niet aangeboren blijvend verlies 
van functies van het verstand in. Het bewustzijn blijft echter intact. 
Dementie kenmerkt zich door een geleidelijke achteruitgang van 
het geestelijk functioneren . Het is een aandoening die bestaat uit 
meerdere stoornissen , waarbij het geheugenverlies meestal voorop 
staat. Wanneer verlies van functies zodanig is dat de persoon niet 
meer als voorheen in de maatschappij kan functioneren, is er sprake 
van dementie . 
De verschillende soorten van dementie zijn o.a.: 
1 · De ziekte van Alzheimer 
2 Vasculaire dementie 
3 Lewy Body-dementie 
4 Parkinson dementie 
5 Overige vormen van dementie 

1. De ziekte van Alzheimer 
De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van 
Alzheimer. 60-70% van de dementerende mensen heeft de ziekte 
van Alzheimer. Deze ziekte is een aandoening waarbij de cellen in 
bepaalde delen van de hersenen niet meer functioneren. Meestal 
beg int de ziekte na het 70e levensjaar. In sommige gevallen openbaart 
de ziekte zich al op jongere leeftijd . Bij patienten die lijden aan de 
ziekte van Alzheimer is er sprake van een geleidelijke achteruitgang . 
In eerste instantie zijn er alleen denk- en geheugenstoornissen, na 
verloop van tijd worden de symptomen echter erger. De ziekte van 
Alzheimer is nog niet te genezen. De achteruitgang is hooguit te 
vertragen door de dementerende actief en in goede lichamelijke 
conditie te houden. Er zijn ook geneesmiddelen op komst die de 
achteruitgang helpen vertragen . 
De belangrijkste risicofactor voor het krijgen van de ziekte van 
Alzheimer is de leeftijd . Daarnaast is de kans ook iets verhoogd voor 
mensen die een eerstegraads familielid hebben met deze ziekte. 



2. Vasculaire dementie 
De tweede veelvoorkomende vorm van dementie is vasculaire 
dementie. Deze vorm komt in ongeveer 20% van de gevallen 
voor. Vasculaire dementie wordt veroorzaakt door afsluiting van de 
bloedvaten in de hersenen. Hierdoor krijgen de hersenen te weinig 
zuurstof waardoor ze beschadigd raken . Het begin van vasculaire 
dementie is acuut, in tegenstelling tot de ziekte van Alzheimer die 
eerder een sluipend begin kent. 
Het plotselinge wegvallen van functies wijst dus op vasculaire 
dementie. Het verloop van de ziekte heeft een nogal grillig karakter: 
telkens als zich weer een infarct voordoet, is een stapsgewijze 
verslechtering te zien. Tussen de verslechteringen door is een 
zekere mate van stabiliteit te zien. De patient blijft een tijdlang op 
hetzelfde niveau en lijkt soms zelfs wat beter te warden. Patienten 
met vasculaire dementie zijn vaak mensen met een voorgeschiedenis 
van hypertensie (een te hoge bloeddruk), diabetes (suikerziekte), 
hart- en vaataandoeningen en CVA's (herseninfarcten). 

3. Lewy Body-dementie 
Lewy Body dementie is na de ziekte van Alzheimer de meest 
voorkomende vorm van dementie en komt in 15-25% van de 
gevallen voor. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van deze vorm 
van dementie. 
Het begint, met een enkele uitzondering, meestal tussen het 50e en 
80e levensjaar. 
Evenals vasculaire dementie heett Lewy Body dementie een 
wisselend verloop . Naast symptomen die voorkomen bij de ziekte 
van Alzheimer, zoals geheugenstoornis en spraakstoornis, bestaan 
er bij Lewy Body dementie ook aandachtstoornissen, vertraging in 
denken en handelen en verminderde mentale flexibiliteit. 
Bij ongeveer de helft van de patienten vormen psychiatrische 
symptomen de eerste klachten van de ziekte. Vaak begint de ziekte 
met verwardheid al dan niet met visuele hallucinaties en verandering 
van het gedrag. Fluctuaties in zogenaamde cognitieve functies (zoals 
geheugen) en aandachtstoornis staan op de voorgrond. 

De vastgestelde stoornissen veroorzaken al in een vroeg stadium 
een beperking van het sociaal en beroepsmatig functioneren . 

4. Parkinson dementie 
Voor een patient met de ziekte van Parkinson is het risico op 
het ontwikkelen van dementie ruim tweemaal zo hoog als bij de 
gemiddelde mens. 
Parkinson dementie wordt gekenmerkt door een opvallende traagheid 
in denken en handelen. Patienten hebben moeite met het terughalen 
van opgeslagen informatie, hebben vaak stemmingsstoornissen en 
motorische problemen; het verloop kan heel wisselend zijn. 

5. Overige vormen van dementie 
Tenslotte is het mogelijk dat de verschijnselen van de ziekte 
veroorzaakt warden door een andere lichamelijke oorzaak, die niet 
in de hersenen ligt. Voorbeelden zijn alcohol- of medicijnvergiftiging, 
vitaminegebrek, long- en nieraandoeningen en verwaarloosde 
suikerziekte. Men schat dat ongeveer in de helft van deze gevallen 
genezing mogelijk is. 
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4.2 Onderzoek 

Voor een echte beleving hoe het er op een psychogeriatrische 
afdeling aan toe gaat is het nodig om er ook echt te zijn. Daarom heb 
ik een kleine driedaagse stage aangevraagd bij het bejaardentehuis 
Antoniushof te Waalwijk . Het tehuis ligt in het centrum van Waalwijk 
en huisvest o.a.17 psychogeriatrische patienten op een deel van de 
eerste verdieping . De zogenaamde meerzorg afdeling. Er is geen 
eigen buitenruimte aanwezig voor deze bewoners en d.m.v. een 
zusterpost is de gehele gang + keuken en woonkamer te overzien. 

Een verslag van de ministage in Antoniushof te Waalwijk: 
Dag 1 
Op de eerste dag heb kennis gemaakt met het hoofd van de afdel
ing, lne Geenen. lne heeft al bij verschillende zorgcentra gewerkt 
en houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen op psychogeria
trisch gebied. 
Via een gesprek over de bewoners, hun behoefte, de familie, de 
organisatie en het personeel kreeg ik een goede indruk van psy
chogeriatrie in de praktijk. Naast dit inzicht is er verder gepraat over 
waar op gelet dient te worden bij een ontwerp. Dit varieerde van 

Antoniushof le Waalwijk 

lichtknopjes tot badkamer indeling . 
Bij een rondleiding door het gebouw werden steeds aanvullende 
punten opgemerkt wat wel en niet goed werkt. Hoe bijvoorbeeld 
een bepaald zitje belangrijk is voor de rust van de bewoner is, hoe 
de familie daar graag bij hun naaste zit in de eigen meubels en hoe 
personeel nog steeds met rolstoelen en rollators uit de weg kan . 
De belangrijkste punten die meegenomen zijn van de eerste dag: 

Beleving van de bewoner is heel anders dan onze 
beleving . Bijvoorbeeld koud kan warm aanvoelen. Een 
donkere vloerbedekking durft de bewoner niet overheen, 
omdat het op een gat lijkt. 
Het idee van een nieuwe zorgkamer is voorgelegd en 
werd enthousiast ontvangen . De flexibele wanden moeten 
alleen geen extra belasting vormen voor de verzorgers. 
lne gaf het advies dat leefsferen ook goed kunnen 
werken met kleinschalig wonen. Groepen indelen op 
hobby, leefstijl of ziekte zoals o.a. bij Boswijk in 
Vught is gedaan . Ouderen mensen grijpen hoe 
ouder dat ze worden meer terug naar oude gewoonten 
en wat vertrouwd is. Ze voelen zich prettig bij mensen van 
hun eigen soort. 
Groepen moeten echt kleiner. Kleinschalig wonen is de 
toekomst. 
Buitenruimte is hard nodig . Even naar buiten kunnen gaan 
doet veel voor de bewoners. 
Zorg dat er verschillende zitjes zijn, bewoners kunnen dan 
zelf kiezen. ledereen is anders. 
Persoonlijke spullen geven een thuis gevoel. 
ledereen is anders, ze hebben hun eigen wensen en 
eisen . 
Het werk van verzorgers is nog steeds zwaar. Hier zijn 
nog steeds verbeteringen in te vinden. Hulpmiddelen mo 
eten goed toegepast kunnen worden . Bijvoorbeeld als 
je een tillift met iemand erin over een drempeltje van 1 cm 
moet krijgen is dit zeer belastend voor de verzorger, ook al 



heb je een tillift. 
Dagroutine van een psychogeriatrische patient. 

Dag 2 
Op de tweede dag was het mogelijk om een dagbesteding bij te 
wonen. Een zestal bewoners gingen die ochtend naar een activ
iteitenruimte om daar spelletjes te doen en liedjes te zingen met 
peuters van een nabijgelegen peuterspeelzaal. Dit alles onder het 
genot van een kopje koffie en glaasje ranja. De interactie tussen 
de "oma's" en de peuters was mooi om te zien. De bewoners en 
peuters kijken altijd erg uit naar die dag. Hier zie je een mooi voor
beeld van een goede isolementsverbreking en dagactiviteit voor de 
ouderen. 
Lessen die hier geleerd zijn: 

Dag3 

De sleur moet uit het alledaagse leven van een bewoner 
gehaald warden. Bewoners kunnen nergens zelfstandig 
komen . De organisatie en verpleging moet dus zorgen 
voor de isolementverbreking. 
Zoek de juiste voorzieningen en activiteiten voor bij psy 
chogeriatrische patienten . Wat past goed bij ze. 

De laatste dag werd gebruikt om in de wereld van het verzorgend 
personeel te treden. lne Geenen demonstreerde met behulp van 
een stagiair hoe verzorgers een bewoner moeten behandelen. 
Uit bed halen, wassen, aankleden, naar de wc gaan, naar de 
woonkamer etc. met diverse hulpmiddelen. En goed beeld van hoe 

Uitleg van hulpmiddelen tijdens ministage door lne Geenen en stagiair. 

hulpmiddelen gebruikt warden en gebruikt zouden moeten warden. 
Problemen waar verzorgers tegen aan !open waren direct te zien 
door deze praktijkles. Hieronder zijn enkele foto te zien die ge
maakt zijn bij het observeren. 
Een dagje praktijkles gaf mij het volgende mee: 

Wettelijke bepalingen voor draairuimte en dergelijke zijn 
wel degelijk nodig. Personeel moet overal goed bij kunnen 
komen voor de verzorging. 
Zelfs met een hulpmiddel is de verzorging zwaar. Draaien 
en dergelijke moet je vaak doen met gewicht in je 
handen. 
Voorzieningen in een badkamer moeten goed zijn 
opgesteld zodat er niet teveel gedraaid hoeft te warden in 
de relatief kleine ruimte. 
Kleine verhogingen (bijvoorbeeld bij douche) of drempel 
zijn zeer hinderlijk en slecht voor de gezondheid van de 
verzorger. 

Door het meelopen in een zorginstelling werd het reilen en zeilen 
van een zorggroep snel duidelijk. Voor ontwerpers lijkt het me 
een eerste vereiste om een dag mee te !open met een zorggroep, 
voordat ze beginnen te ontwerpen voor psychogeriatrie. Dit hoeft 
geen belemering te geven in het creatieve proces, maar juist een 
aanvulling. Later is nog gebruik gemaakt van dit contact door het 
ontwerp door te spreken met lne Geenen. Een terugkoppeling met 
de praktijk. 
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4.3 Verblijf 

Om een optimale huisvesting in zowel de bouwtechniek als 
architectuur te krijgen moet je jezelf houden aan het volgende 
basisbeginsel: 

Je bent altijd bezig bent met handhaving of verbetering van de 
levenskwaliteit van patienten en hun naasten. 

Voordat begonnen werd met het onderzoek bij het bouwcollege 
is er een eigen wensen/evaluatielijstje gemaakt voor het optimale 
zorggebouw. Het ging uit van een grootschalig gebouw. Voor de 
duidelijkheid zijn er categorie~n in aangebracht. Deze lijst vormde 
de eerste aanleiding tot het onderzoek wat later is gedaan bij het 
bouwcollege. Door het maken van deze lijst kwam het beset dat 
aanvullend en nieuw onderzoek nodig was. 

Organisatie 

Meerdere groepen zijn gewenst omdat er dan gerouleerd 
kan worden met bewoners en er meer variatie kan worden 
aangebracht. Per bewoner is de situatie beter aan te 
passen op zijn/haar wensen . 
Groepsgroottes van 4 of 6 bewoners maken. De groepen 
zijn dan gemakkelijk te overzien, meer aandacht voor 
de bewoners en een beter thuisgevoel ontstaat dan met 
een grote groep. Mensen met een psychogeriatrische 
aandoening ergeren zich snel aan andere bewoners 
en andersom. Als je de groepen klein kan houden, kan je 
ze ook gemakkelijker tevreden houden. Vooral met het 
rouleer systeem. 
De bewoners dienen uit dezelfde provincie te komen of 
dezelfde buurt . Mensen uit Brabant zijn toch anders dan 
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Gebouw 

mensen uit Noord-Holland. Een overweging is ook om 
mensen uit het zelfde leefmilieu bij elkaar te voegen. 
Groepen mensen metals leefmilieu bijvoorbeeld de stad, 
notabelen, de overheid, middenstand en het dorp. 
Mensen mogen (bijna) overal komen in het gebouw. 
Hierdoor hoeft niet zoveel bewaakt en afgesloten 
te worden. Mensen krijgen meer bewegingsvrijheid binnen 
in het gebouw. 

Gevarieerde kamers voor gevarieerde personen . Oftewel 
diversiteit. 
Voorbeeld: De ene persoon houdt ervan om in bad 
te gaan en de andere niet. Dan is het niet nodig om op 
allebei de kamers een bad te hebben. Hierdoor is 
weer plaats voor een luxe douche. Het roulatiesysteem 
maakt het mogelijk om de variatie erin te brengen . Net 
als bijvoorbeeld het Lloyd hotel. Dat heeft veel variatie 
met een grote roulatie. Diverse bewoners met een 
veranderende zorgvraag vragen om een andere aanpak. 
Een buitenverblijf wordt zeer wenselijk geacht, zodat 
bewoners nog naar buiten kunnen in een gecontroleerde 
omgeving. Op elk uitstapje of verandering reageren de 
meeste bewoners positief. Bij dit buitenverblijf kun je 
eventueel ook een dier toevoegen (geit, konijn etc.) 
In of bij de huiskamer dient een volledige keuken 
ge'installeerd te worden . Dit is nodig als berging 
van borden, kopjes etc. , maar ook zodat er op de afdeling 
gekookt kan worden. Een woonkamer met open keuken 
geeft ook een beter thuisgevoel. 
Een aparte ruimte waar je de administratie kan doen, 
medicijnen kan opslaan en gesprekken kan voeren met 
arts (is er ongeveer tweemaal per week) familie, 
studenten of personeel is wenselijk . 



Locatie 

Omdat het een vrij zware afdeling is moet er eventueel 
gedacht worden aan een locatie voor het personeel om 
zich even terug te trekken. Dit werkt alleen wel tegen het 
feit dat je een thuis gevoel wil creeren. 
In het zorggebouw moet een gezamenlijke eetkamer 
zijn waar alle groepen gezamenlijk kunnen eten 
bijvoorbeeld 1 x in de week. Psychogeriatrische 
patienten reageren hier heel goed op. Probleem is alleen 
dat de infrastructuur binnenin het gebouw duidelijk en 
efficient moet zijn. Als alle bewoners tegelijkertijd 
weg willen (klaar zijn met eten) krijg je een opstopping 
bij de lift. Deze heeft namelijk langzaam reagerende 
deuren voor zorgbehoevende. 
Oplossing voor dit probleem kan zijn dat je per groep 
minstens 1 lift toewijst die uitkomt bij de betreffende 
groep. Of alles dient grondgebonden te zijn. 
Geen rechte gangen in het gebouw, wel looproutes 
mogelijk maken binnenin het gebouw en de tuin, waar 
mensen hun eigen route kunnen kiezen. Dit is voor de 
gedwongen lopers. 
Een bewegingsruimte (bijvoorbeeld bij de 
activiteitenruimte). Beweging zorgt ervoor dat dementie 
minder snel gaat. 

Vanuit het zorggebouw dient er een zichtlocatie te zijn. 
Vanzelfsprekend geeft de natuur een mooi uitzicht, maar 
er kan ook gedacht worden aan stedelijk gebied met een 
park. 

Details 

Ge voe/ 

Brede gangen en deuren zijn uiteraard nodig. Let ook op 
draairichting! 
Lichtsensoren plaatsen. Mensen hoeven zo niet naar een 
lichtknopje te zoeken en licht blijft niet onnodig branden. 
Binnenkomst in een ruimte is fijner met licht dat rustig aan 
gaat. 
In de gangen en huiskamer aparte nissen, rustruimten 
maken waar mensen zich gedeeltelijk terug kunnen 
trekken. 
Toilet op de kamer kun je het beste voor de deur plaatsen, 
zodat je niet met een ti I lift hoeft te manoeuvreren binnen 
in de ruimte (zo krijg je minder rugklachten). Voor de 
indeling van de badkamer maakt het meestal weinig uit. 

Snoezelruimten zijn waarschijnlijk minder nodig, omdat de 
huiskamer, de eigen kamer en de andere ruimte al meer 
prikkels geven aan de patient. De principes van 
de snoezelkamer kunnen ook in de huiskamer/ 
kamer toegepast worden. 
Een interactie tussen gemeenschappelijk gebied en 
privaat gebied is voor de vroege psychogeriatrische 
pati~nt interessant. Hoewel de vergevorderde 
patient meer op de huiskamer verblijft, verblijft de minder 
vergevorderde nog wel eens op de eigen kamer. Een 
koppeling tussen de twee gebieden is dan zeer gewenst, 
waarbij de privesfeer nog wel gehandhaafd blijft. Hierbij 
krijgt de bewoner meer prikkels van buitenaf. 
Om bewoners meer prikkels te geven kan er subtiel 
gebruik worden gemaakt van kleuren . Een rode kleur 
maakt mensen actiever, maar na verloop van tijd ook 
agressiever. Deze kleur zou je dus bijvoorbeeld kunnen 
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gebruiken bij een activiteitenruimte, waar ze een korte tijd 
zijn. Een groene kleur straalt rust uit en kan gebruikt 
worden bij de huiskamer. Subtiele variaties die het 
maximale uit de bewoner en de ruimte haalt. 

Om beter inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige huisvesting 
van psychogeriatrie is er onderzoek gedaan bij het bouwcollege 
zorginstellingen. Hier zijn 24 zorginstellingen bekeken die door 
het bouwcollege worden gewaardeerd als goed voorbeeld van 
kleinschalig wonen. Daarnaast is er door verschillende documentatie 
en bezoeken inzicht verkregen in de oudere zorginstellingen. 

Hoewel het onderzoek soms goede en leuke architectuur 
oplossingen liet zien, gaf het ook gelijk aan wat van tevoren was 
ve1Wacht. Bij elke zorginstelling zit een zelfde zorgkamer. Bij oudere 
zorginstellingen was dit al geconstateerd, maar het was verrassend 
om te zien dat er geen een afwijkende plattegrond was. Variaties 
op de oude zorgkamer zijn er genoeg, maar het blijft alleen maar bij 
een variatie. 
In het onderzoek is op de hieronder aangegeven punten gelet. Deze 
punten zijn zorgvuldig gekozen om een vinger op de zere plek te 
kunnen leggen. Allereerst om te kunnen inventariseren wat er al 
gebouwd is en daarnaast om te zien welke kant dit opgaat in de 
toekomst. Hieruit kunnen lessen geleerd worden. Een aantal punten 
waarop is gelet bij de zorginstellingen: 

Is er gebruik gemaakt van (lange) gangen? 
Hoe ziet de zorgkamer eruit? 
Uit hoeveel groepen bestaat het gebouw? 
Zijn de groepen gestapeld of liggen ze naast elkaar? 
Hoe is het contact met het maaiveld? 
Wat is de vrijheid (de wereld) van de patient? 
Is er een buitenruimte en zo ja, hoe is de buitenruimte 
vormgegeven? 
In welke mate is de groep afgesloten van de 
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buitenwereld? 
Hoe gemakkelijk kunnen mensen van buitenaf contact met 
binnen maken? 
Bestaat er interactie tussen binnen en buiten? 
Is er diversiteit te bekennen in plattegrond en vormgeving? 
Hoe herkenbaar is de zorggroep van buitenaf? 
Heeft de zorggroep een eigen herkenbaarheid in het 
geheel? 
Is er identiteit van personen of omgeving te bekennen in 
de architectuur? 
Wordt er gebruik gemaakt van gemeenschappelijke of 
individuele badkamers? 
Is de indeling standaard of wordt daar vanaf geweken? 
Wat is de context van het gebouw? 
Hoe is het gebouw in de wijk geplaatst? 
Is bij elke groep een eigen entree aanwezig? 
Hoe zijn diverse ruimtes georientatie voor de zon en hoe 
t.o.v. elkaar? 
Data vraag, hoeveel personen verblijven er, hoeveel 
groepen, bvo totaal, bvo zorgkamer, nvo etc. 

Na het inlezen in de diverse projecten en verder kijkend dan de 
eerste laag was het zichtbaar dat de projecten veel op elkaar leken. 
Je kan hier de conclusie trekken dat het verschil vaak in de m2 zit. 
Het meeste wordt hierin gevarieerd. Hoe duurder en luxer, hoe meer 
m2. 



4.4 Toekomstbeeld 

Een afstudeeronderwerp als psychogeriatrie komt nu op een goed 
moment. Tot 2035 neemt de vergrijzing alleen maar toe zal nemen. 
Dit betekent dat de vraag naar psychogeriatrische huisvesting 
ook alleen maar toeneemt. Daarnaast wordt er geschat dat meer 
mensen aan dementie gaan leiden. Extra bedden zijn dus nodig. 
Een verandering in de kijk naar psychogeriatrie kan nu gemakkelijk 
meegenomen worden in de groei die de markt doormaakt. Hieronder 
is de toenemende groei van dementie in cijfers te zien. 

jaar omvang van de aantal aantal burgers per 
bevolking dementerenden dementerende van 

van 65 jaar en 65 jaar en ouder 
ouder 

2000 15.863.950 170.344 93 

2005 16.424.709 I 188.136 87 

2010 16.864.472 207.352 81 
-

2015 17.204.906 225.631 76 

2020 17.492.098 245.748 71 

2025 17.735.544 275.517 64 
--

2030 17.918.871 316.717 57 

2035 18.027.428 355.882 51 

2040 18.058.048 382.407 47 

2045 18.038.166 401.051 45 
---

2050 18.004.927 412.255 44 

jaar aantal percentage benodigd benodigde 
dementerenden in een aantal bedden uitbreiding 
van 65 jaar en verpleeghuis van het aantal 
ouder bed den 

2000 170344 17.8 30318 -

2001 173949 17,8 30960 642 

2002 177518 17,8 31595 635 

2003 180961 17,8 32208 613 

2004 184549 17.8 32846 639 

2005 188136 17,8 33485 638 

2006 192547 17.8 34270 785 

2007 196487 17,8 34971 701 

2008 200087 17,8 35612 641 

2009 203878 17,8 36286 675 

2010 207352 17,8 36905 618 

Benodigde uitbreiding van het aantal verpleeghuisbedden tot 2010 totaal 6587 

Bron: EGM onderzoek 
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Na het bekijken van verschillende zorginstellingen kwam ik 

tot de conclusie dat bij het ontwerpen van een zorggebouw je 

niet te maken hebt met een doelgroep, maar met drie. 
Allereerst is er natuurlijk de bewoner. Die kan je niet over het 

hoofd zien. Alles in het gebouw moet aangepast zijn aan deze 

persoon. Daarnaast is er de verzorgende. Voor deze mensen 

is het zorggebouw een werkplek. We moeten dit niet vergeten. 

Hoe nauw betrokken ze oak zijn bij de patienten en hun 
familie, het blijft een werkplek voor ze. Deze mensen hebben 
oak hun rust en pauze nodig (mocht het teveel warden). Als 

laatste zijn er nag de familie of bezoekers die langs komen. 
Bij deze groep varieert het nogal van hoe vaak ze er zijn. Toch 
is dit misschien wel de meest relevante doelgroep. Zoals al 
eerder is vermeld geeft de zorg onze samenleving weer. Als 
ze langs komen zien ze deze zorg en hun huisvesting. Deze 
mensen zien heel direct hun toekomstbeeld. 
Veel denkbeelden over de zorg ontstaan door wat mensen 
zelf hebben gezien en een eigen beeld bij hebben gemaakt. 
Bewoners hebben niet veel besef van de kwaliteit van zorg 
die ze krijgen. Het gaat langs ze heen. 
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5.1 Kleinschalig wonen 

Door de verschillende onderzoeken bleek duidelijk dat een 
kleinschalige zorggroep het beste is voor de doelgroep. 
Kleinschaligheid vergroot de overzichtelijkheid en bevordert de 
rust, elementen die voor mensen met dementie van belang zijn 
om controle te houden op hun omgeving. Kleine groepen paMnten 
met een beperkt aantal vaste verzorgers geeft het voordeel dat 
individualisering van de zorg beter uitvoerbaar is. Kleinschaligheid 
geeft een groot voordeel waar zorginstellingen al mee zijn begonnen. 
Groepen kunnen gevormd worden aan de hand van achtergrond, 
belangstelling of ziektestadium. Daarnaast wordt het werken in de 
zorg prettiger en het leed voor de familie draaglijker. 

Er wordt pas echt van kleinschalig wonen gesproken als: 
1 Er sprake is van een vast team medewerkers. 
2 Er zelf gekookt wordt. 
3 Je kunt opstaan, naar het toilet en naar bed kunt wanneer 

je zelf wilt. 
4 Je er mag blijven tot je dood gaat. 
5 De inrichting van de woning van jezelf is. 
6 Bewoners, familie en team samen de dagelijkse gang van 

zaken bepalen. 
7 Personeel niet in uniform loopt. 
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8 Er een visie aan ten grondslag ligt die uitgaat van de 
behoefte van mensen met dementie. 

9 De zorgorganisatie vergelijkbaar is met een huishouden. 
10 Je een team hebUkunt maken dat in staat is om een 

huiselijke steer te creeren. 

Menselijkheid, waardigheid, privacy, gezelligheid, een zo normaal 
mogelijk leven, veiligheid, geborgenheid en interactie, termen 
die iedereen belangrijk vindt voor oudere mensen met dementie. 
Daarmee is alleen niet meteen duidelijk hoe de idea le woonomgeving 
eruitziet of hoe de verzorging moet worden georganiseerd. Ook in een 
kleinschalige woonomgeving is dit allemaal niet vanzelfsprekend. 

Essentiele elementen zijn veiligheid, nabijheid, identiteit en 
herkenbaarheid. Die moetje niet alleen terugvinden in de benadering 
en in het contact, maar ook in de omgeving en de architectuur. 
Vertrouwde geuren, signalen en geluiden, alle non-cognitieve 
prikkels die voor mensen met dementie zo belangrijk zijn . Vanuit dit 
oogpunt is het logisch dat een kleinschalige woonvoorziening in een 
normaal huis met een normaal huishouden geplaatst word!. Je moet 
de brievenbus horen klepperen als de post binnen valt en de geur 
van het eten ruiken als er gekookt word!. 

Diversileil in persoon en zieklebeeld van bewoners. 



5.2 Bewoners 

De figuren hiernaast geven de diversiteit weer van een 
psychogeriatrische zorggroep. De diversiteit in hobby's, ziektebeeld, 
ziekteverloop, voorkeuren, achtergrond etc. Diversiteit die moet 
terugkomen in de architectuur voor deze doelgroep. Het klakkeloos 
herhalen van standaard zorgkamer moet afgelopen zijn. Hier profiteert 
de bewoner niet van. Ziektebeeld en ziekteverloop kunnen afgeremd 
worden door architectuur en omgeving. Kleinschalig wonen is daar 
een onderdeel van dat de bewoner meer rust, vrijheid, thuisgevoel, 
overzichtelijkheid en herkenbaarheid geeft. Om de effecten van 
kleinschalig wonen te kunnen controleren heeft het Trimbos lnstituut 
onderzoek gedaan naar de effecten van kleinschalig wonen op 
bewoners, verzorgers en familie. 
Hieronder staan de conclusies omtrent de bewoners: 
1 Bewoners van kleinschalig wonen genieten meer van de 

omgeving en hebben vaker iets om handen 
2 Bewoners van kleinschalig wonen hebben minder hulp 

nodig in het dagelijks !even en zijn meer bij elkaar 
betrokken. 

3 In kleinschalig wonen worden minder vrijheidsbeperkende 
maatregelen toegepast. 

4 Er zijn geen verschillen in gedragsproblemen tussen 
kleinschalig wonen en grootschalige verpleeghuizen. 

We kunnen concluderen dat kleinschaligheid bij,draagt bij het welzijn, 
maar het is geen wondermiddel. 

5.3 Verzorgers 

De tweede doelgroep in een zorggebouw is het verzorgend 
personeel. lk geloof dat de rol en potentie van verzorgers nog verder 
vergroot kan worden door ze mee te nemen als doelgroep in een 
zorggebouw. Naar mijn mening wordt dat op het moment nog te 
weinig gedaan. Krijgt de verzorger een grotere arbeidstevredenheid, 
dan plukken de bewoners en hun familie hier de vruchten van. 

De belangrijkste bevindingen in het Trimbos onderzoek naar de 
effecten op verzorgers bij kleinschalig wonen zijn: 
1 Verzorgenden in kleinschalig wonen hebben meer 

arbeidstevredenheid en minder burnout klachten. 
2 Oat komt door dat zij meer autonomie, minder werkeisen 

en meer sociale steun van hun collega's ervaren. 
3 Er werden geen verschillen in ziekteverzuim gevonden. 

5.4 Familie 

De laatste doelgroep is de familie. Voor familie is het ingrijpend 
om hun naaste naar een verzorgingstehuis te sturen. Het is vaak 
namelijk aan hen om die beslissing te nemen. Als de mantelzorg het 
echt niet meer aan kan wordt de patient uit huis geplaatst en in een 
instelling. 
Naaste familie heeft veel moeite met persoonlijkheidsveranderingen 
en met de ontregeling van het gedrag. Zij vinden dit erger dan de 
vergeetachtigheid en de afnemende functionele vaardigheden. 
Vooral gedrag dat in de taboesfeer ligt, agressie en seksuele 
ontremming. Gedrag dat vaak nooit eerder vertoond is, brengt hen 
in verlegenheid. In het EGM onderzoek kwam ik deze zin tegen. lk 
denk dat deze zin goed weergeeft wat het beeld van de familie is. 

"Dementie is een proces van langzaam afscheid nemen, 
terwijl die persoon nog leeft" 

Bron: EGM onderzoek 

Gaan mensen vanuit hun huis naar een verpleegtehuis, dan zitten 
de patienten vaak in een vrij ver stadium. De beste en meest soepele 
overgang kan beter eerder plaats vinden. Zo kan de ziekte namelijk 
ook geremd worden. Daarvoor is huisvesting nodig die niet aan het 
stereotype beeld voldoet van een bejaardentehuis. 
Ouderen hebben hun !even lang in hun eigen woning gewoond. Voor 
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een soepele overgang moet een huis beschikbaar zijn waar ze hun 
eigen plek hebben, verzorging, rust, interactie en waar de familie het 
prettig vindt om op bezoek te komen. Eigenlijk net als thuis alleen 
dan beter. 
Huisvesting met alleen deze patienten en hun naasten kan voor 
iedereen beter werken. Familie kan steun vinden in het personeel 
en andere familieleden. Hierdoor wordt het gemakkelijker om op 
bezoek te komen en hier profiteren de bewoners en verzorgers weer 
van. Mensen !even in een echt huis, als een gezin. Het is veilig, 
vertrouwd. Als familieleden dat zien kunnen ze ook met een gerust 
gevoel weer weggaan. 
De gekozen huisvesting van kleinschalig wonen lijkt daarom voor 
familie ideaal. Hieronder zijn de resultaten weergegeven van de 
effecten die kleinschalig wonen op familieleden heeft. 

De effecten van kleinschalig wonen op de familieleden van mensen 
met dementie: 
1 In zowel kleinschalige als grootschalige voorzieningen 

knappen mantelzorgers na opname van naaste zichtbaar 
op. 

2 Zes maanden na opname is er geen duidelijk verschil 
in ervaren zorgbelasting en gezondheid tussen 
mantelzorgers in de verschillende woonvoorzieningen. 

3 Mantelzorgers zijn in kleinschalig wonen wel tevredener 
over essentiele aspecten van de zorg. 

5.5 Grootschalige kleinschaligheid 

Op dit moment neemt de gebouwde omgeving een vrij ondergeschikte 
positie in het bouwen voor kleinschalig wonen in. Naar mijn mening 
kunnen stedenbouw en architectuur grote bijdragen leveren aan het 
welzijn van psychogeriatrische patienten. Voor verzorgers wordt een 
betere werkplek gecreeerd en familie zal een het totaalplaatje van 
de zorg zien die wordt ingezet voor hun naaste. Een kleinschalige 
woonvoorziening maken in de wijk is niet voldoende. Het moet 
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ge'integreerd zijn in de wijk. Net als basisscholen, woningen, winkels 
etc. ge'lntegreerd zijn in de wijk. 
Door het inzetten van het archetypische huis krijg je meer 
herkenbaarheid, meer vertrouwde prikkels van het dagelijkse leven 
en meer overzichtelijkheid i.p.v. ruimtes allemaal zo groot maken dat 
je jeer verloren in voelt. Naar mijn mening moet je maximaal inzetten 
op herkenbaarheid en identiteit. Hier kan/moet de architectuur een 
grote rol in spelen. 

In de huidige trend van huisvesting voor ouderen moeten diversiteit 
en kleinschaligheid voorop staan. Het staat echter ook lijnrecht 
tegenover de haalbaarheid . Grote groepen zijn goedkoper. Er is 
een kritische omvang die een zorginstelling nodig heeft om uit de 
kosten te komen. Hier staat echter weer tegenover dat mensen 
voor een uniek product dat kwalitatief goed werkt best wat meer 
willen betalen. De huidige en toekomstige ouderen hebben steeds 
meer te besteden. Daarnaast kan er gedacht worden aan particulier 
opdrachtgeverschap. 

Voor het maken van een beter kostendekkend plaatje is het mogelijk 
om meerdere kleinschalige voorzieningen aan elkaar te koppelen. 
Kleinschaligheid in een grootschalige setting. Nadeel en grote 
valkuil is dat je dan niet moet terugvallen op regels & protocollen 
en hoe minder ruimte er is voor de onverwachte dingen die zich 
in het normale !even voordoen. Een ander nadeel is dat in een 
grootschalige setting het moeilijk is om de individuele bewoner 
centraal te stellen. 
Om meer inzicht te krijgen in de bouwkundige implicaties van 
grootschaligheid is er onderzoek gedaan naar verschillende mate 
van grootschaligheid. Er is onderzoek gedaan naar Small, Medium 
en Large varianten. Er is gerekend met standaard m2 getallen die 
wettelijk zijn vastgesteld door het bouwcollege zorginstellingen. 
In de volgende drie pagina's zijn de Small, Medium en Large variant 
uitgelegd. 



De Small Variant: 

1 groep met zes kamers 

Gemeenschappelijk ruimte 12 m2 

Huiskamer 8 m2 
Zorgkamer 30 m2 

Minimale m2 per plaats 50 m2 

6 x 50 300 m2 

6 badkamers = 30 m2 
Kantoor+berging = 50 m2 

Verkeersruimte = 35 % x totaal (380) 513 m2 
Buitenverblijf 100 m2 

BVO = 613 m2 

Voordelen: Nadelen: 

- Kan gemakkelijk in elke omgeving ingepast worden - Kosten zijn hoog! 
- De identiteit en herkenbaarheid is zeer groot. - Diversiteit komt in het geding, variatie is er minder 
- Kan in een kleine wijk worden geplaatst, contact met de wijk is er - Alleen voor middenstand en hoger. 
dan, prettig voor bewoners. - Personeel staat er alleen voor. 
- Personeel heeft niet te maken met hierarchie. 
- Voor familie is het prettig om bewoner in kleine groep te zien. 
- Massa gebouw is niet ingrijpend voor omgeving 
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De Medium Variant: 

4 groepen met in totaal 24 kamers 

Gemeenschappelijk ruimte = 12 m2 
Huiskamer 8 m2 
Zorgkamer 30 m2 

Minimale m2 per plaats = 50 m2 

24 x 50 1200 m2 
24 badkamers 120 m2 
Kantoor+berging 150 m2 

Verkeersruimte = 35 % x totaal (1470) 1985 m2 
Buitenverblijf 300 m2 

BVO = 2285 m2 

Voordelen: 

- Kostenbesparing met toch een vrij huiselijke sfeer kunnen 
gemakkelijk gecombineerd warden. 
- Bewoners hebben meer interactie met eigen leeftijdsgenoten. 
- Personeel kan rouleren en staan er niet alleen voor. 
- Meer variatie kan er warden gemaakt. 
- Kosten kunnen warden gedeeld. 
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Nadelen: 

- lnpasbaarheid in de omgeving wordt moeilijker. 
- lntimiteit wordt minder door meerdere groepen. 
- Uitkijken dat hierarchie niet terug komt, voor personeel. 
- Herkenbaarheid en identiteit van de bewoners komt in het geding . 



De Large Variant: 

8 groepen met in totaal 48 kamers 

Gemeenschappelijk ruimte 12 m2 
Huiskamer 8 m2 
Zorgkamer 30 m2 

Minimale m2 per plaats 50 m2 

48 x50 2400 m2 
48 badkamers = 240 m2 
Kantoor+berging = 300 m2 
Verkeersruimte = 35 % x totaal (2940) 3969 m2 
Buitenverblijf 500 m2 

BVO = 4469 m2 

Voordelen: 

- Veel diversiteit kan in warden gepast. 
- Goedkoop! Kosten kunnen warden gedeeld. 
- Variatie en roulatie kan zeer gemakkelijk. 

Nadelen: 

- lnpasbaarheid in de omgeving wordt moeilijk. 
- De huiselijk steer kan gemakkelijk verloren gaan. 
- Kan niet echt in de wijk worden geplaatst. 
- Bewoners worden meer radartjes in het geheel, identiteit en 
herkenbaarheid zijn zo weg. 

Naar mijn mening is kleinschalig wonen in een grootschalige setting 
beter, omdat de voordelen van beide woonvormen benut kunnen 
warden. Er kan ten eerste kostendekkender gewerkt worden. Ten 
tweede is he! voor verzorgers prettiger, omdat er meer collega's 
in de buurt zijn (ook al zit je in een woongroep). Ten derde is er 
een groter aanbod aan activiteiten en daardoor kunnen bewoners 
gemakkelijker ontsnappen aan de sleur. En als laatste is het mogelijk 
door meerdere groepen bij elkaar le plaatsen op voorzieningen en 
ontwerpniveau wat meer te doen. 
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Het stedenbouwkundig ontwerp kan gezien worden als 
een aparte discipline, maar ik vind dat het mee genomen 

moet worden om een goed ontwerp te kunnen maken voor 
psychogeriatrie. Het begint bij de stedenbouw en sluit af met 
het detail. Er is gezocht naar een locatie, gekeken naar de 
kansen en daarop ingespeeld. Door ook de stedenbouw te 
ontwerpen is het mogelijk geweest om een unieke plek voor 
psychogeriatrie te ontwerpen. 

··- ,, 

IU~ Mll f_,.-, , 
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6.1 Keuze locatie 

Voor het kiezen van een locatie voor mijn afstudeerproject heb ik 
weinig beperkingen gehad. Door het S M L onderzoek is het mogelijk 
om een zorggebouw te plaatsen wat klein, middelmatig of groot in 
opzet is. Een aantal basisvoorwaarden blijven bestaan, onafhankelijk 
van de grootte S, M of L 

Deze voorwaarden zijn: 
Dicht bij natuur of park (rustpunt) 
Contact met de wijk moet gemakkelijk te maken zijn 
Er moeten voorzieningen in de buurt zijn zoals 
groenteboer, postkantoor, bakker. Mochten deze 
voorzieningen niet in de buurt zijn, dan moet er een 
mogelijkheid zijn om ze te plaatsen op de locatie. 
Goede toegankelijkheid voor familie en verzorgend 
personeel. 

Naast deze voorwaarden had ik zelf nog een wens om vooral een 
grote locatie te zoeken. Vooral in de toekomst wordt de grootschalige 
kleinschaligheid een optie die we steeds meer tegen zullen komen. 
Hier zijn alleen nog weinig voorbeelden van bekend. Ontwerpen 
voor een grootschalige setting heeft andere uitgangspunten. 
Herkenbaarheid en identiteit moeten continu bewaakt worden. 
Een persoonlijke voorwaarde is daarom om te zoeken naar een grote 
locatie waar een grootschalige variant op geplaatst kan worden. 
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~
or de doelgroep psychogeriatrische patienten is het belangrijk dat 

z zich kunnen vestigen in een omgeving waar ze bekend mee zijn 
e een band mee hebben. Dit kan uit hun jeugd zijn, ofwaar ze heel 
h n leven hebben gewoond. Oudere mensen hebben dat bekende 
g~bied nodig. Het thuis gevoel kan door omgeving en architectuur 
versterkt worden. 

In Sprang-Capelle was een groot perceel beschikbaar voor een 
zorggebouw. Het lag precies tussen de oude dorpskem en een 
grootschalige nieuwe wijk, genaamd Landgoed Driessen, Er is voor 
de locatie gekozen om de volgende punten: 

Dicht bij de oude dorpskern en dus de herkenbare punten 
zijn in zicht. 
Dicht bij de natuur. 
Goede infrastructuur. 
Voorzieningen zijn gepland, maar zijn nog niet gemaakt. 
Het perceel heeft een bouwenvelop van meer dan 100 m 
x 100 m. ldeaal voor een grootschalige voorziening. 
Stedenbouwkundig is het gebied nog goed naar de hand 
te zetten. 
Door de locatie tussen oud en nieuw is hier een 
samenkomstgebied ontstaan. Je kunt gebruik maken 
van contact met beide wijken. De locatie wordt dan het 
spanningsveld. 
Het gebied en de inwoners zijn mij goed bekend, omdat ik 
hier geboren en getogen ben. 

Panoramafoto van de localie 



6.2 Analyse 

Voordat er grote stedenbouwkundige implicaties werden ontworpen 
is er eerst een analyse gemaakt van Sprang-Capelle en het 
omliggende gebied van de locatie. 
Een locatie waar oude, rijke historie samenkomt met nieuw en 
modern. Een kenmerk van Sprang-Capelle is dat mensen er 
generatie op generatie wonen. Landgoed Driessen breidt dat uit en 
houdt jongeren in de gemeenschap. 

Historie Sprang-Capelle 
Het dorp Sprang-Capelle is een voormalige gemeente. die in 1997 
samen met het dorp Waspik is opgegaan in de gemeente Waalwijk. 
Sprang-Capelle ligt in de streek De Langstraat (Noord-Brabant). De 
gemeente Sprang-Capelle is in 1923 ontstaan na het samenvoegen 
van de gemeenten Sprang, Vrijhoeve en Capelle. Ondanks twee 
gemeentelijke herindelingen hebben deze drie dorpen altijd hun 
eigen karakter behouden. 
Sprang-Capelle telde in 2007 ca. 10.000 inwoners. Het transport, 
de bouw, kleinschalige industrie en land- en tuinbouw zijn de 
belangrijkste bronnen van inkomen. 
De inwoners van de dorpen Sprang, Vrijhoeve en Capelle zijn over 
het algemeen protestants. Dit is opvallend, omdat in de omgeving 
(en in feite geheel Brabant) vooral overwegend rooms-katholieke 
plaatsen liggen. Dit heeft met het verleden te maken. Tot aan 1814 
behoorden de dorpen namelijk tot de protestantse provincie Zuid
Holland. In Vrijhoeve en Capelle is dan ook nog steeds de Zuid
Hollandsedijk te vinden. 
In Capelle is een jachthaven, die in verbinding staat met het 
Oude Maasje. Vrijhoeve herbergt de centrumfuncties van Sprang
Capelle en in Sprang, de meest oostelijke kern, zijn twee markante 
bezienswaardigheden te zien: de molen "Dye Sprancke" aan de 
Oudestraat en de vijftiende eeuwse Grote kerk of Sint Nicolaaskerk 
aan de Kerkstraat. 
Sprang-Capelle kent een rijk verenigingsleven. Er zijn verschillende 

sportclubs, diverse muziekverenigingen en een scouting. Op 
ongeveer vijftien minuten fietsafstand ligt het nationale park de 
Loonse en Drunense Duinen. In de naburige gemeente Kaatsheuvel 
ligt attractiepark De Efteling. 
Hieronder zijn foto's zichtbaar van de historische molen en kerk. 
Kleine landmarks die van grote invloed zijn op Sprang-Capelle en 
zichtbaar zijn vanaf Landgoed Driessen. 

Grote kerk of St. Nicolaas kerk 
vanuit Landgoed Driessen 

Molen Dye Sprancke 



Beeld van Landgoed Driessen 
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Landgoed Driessen 
Waalwijk had eind jaren '70 van de vorige eeuw behoefte aan een 
woningbouwlocatie om de komende jaren voldoende woningen le 
kunnen bouwen. Na hetsamenvoegenvan de kernen Waspik, Sprang
Capelle en Waalwijk op 1 januari 1997 is dit de nieuwbouwlocatie 
Waalwijk-west oftewel Landgoed Driessen geworden. Op deze 
unieke locatie smelten stad en landschap samen. Hier wordt sinds 
2002 gewerkt aan de gefaseerde totstandkoming van nieuw wonen 
en nieuwe natuur. 
Landgoed Driessen ligt ten westen van de provinciale weg N261/ 
Midden-Brabantweg, ten noorden van de bestaande bebouwing van 
de kern Sprang, ten oosten van de Bernhardstraat/ Spoorbaanweg/ 
Zuidewijnsloot en ten zuiden van de Winterdijk. Het Halve Zolen(fiets) 
pad doorsnijdt het gebied. Het noorden is natuurontwikkelingsgebied 
en het zuiden is bestemd voor woningbouw met bijbehorende 
voorzieningen. 

Een analyse van het soort mensen en hun leefomgeving is 
noodzakelijk voor het ontwerp. Locatieverschillen komen tot uiting in 
stedenbouw en architectuur. Een dergelijke fase is dus ook niet uit 
le sluiten in het ontwerpen van een zorggebouw. 
Hiernaast is een beeld van Landgoed Driessen in de huidige toestand 
te zien. 

Planopzet Landgoed Driessen 
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Onderwijs 

Natuur 

Zorgvoorzieningen 

Historische bebouwing 

Belangrijke infrastructuur 

Orthogonale structuur 



6.3 Opzet stedenbouw 

Na de analyse van Sprang-Capelle is er een kaart gemaakt met de 
meest belangrijk punten in de omgeving van landgoed Driessen die 
van invloed kunnen zijn op het ontwerp. De kaart is hiernaast te 
zien. 

De bestaande structuur is van groot belang voor de bewoners, 
daarom moet hier door de stedenbouw zorgvuldig mee warden 
omgaan. De huisvesting moet warden geTntegreerd in de wijk. Het 
moet er onderdeel van warden. 
Om daarmee te beginnen is er een analyse gemaakt van de korrel 
van Landgoed Driessen. Die is hieronder te zien. 

Het is goed te zien dat de korrel nogal varieert in een vrij klein 
gebied. Er zijn 3 zones in te herkennen. Allereerst is er de kleine 
korrel van Sprang-Capelle. Kleine vrijstaande gebouwen. Daarnaast 
zijn kleinschalige arbeiderswoningen te zien in een rijtjesopstelling. 
Als tweede is er een iets grovere korrel te zien ten noorden van 
de kern Sprang-Capelle, waar Landgoed Driessen begint. Grote, 

Korrel 

nieuwe, jaren '30-stijl woningen, twee onder-een-kap domineren hier 
de korrel en het straatbeeld. 
Als laatste is de meest grove korrel te zien naast de aankomstweg. 
Grote bebouwing flankeert de verhoogde weg . In deze bebouwing 
langs de weg zijn o.a. een middelbare school, een praktijkschool, 
een fitnesscentrum en appartementen onder gebracht. 
De beoogde bouwenvelop is een overlapzone tussen kleine en grove 
korrel. In schema is de bouwenvelop hieronder te zien. 

- ;Q119 t .............. -·----.. 

Hoogtezonering 
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Na de korrel en de overgang hiervan, is gekeken naar de directe 
context bij de locatie. Deze context is voornamelijk van belang voor 
bezoekers van buitenaf en de integratie in de wijk. In het kort is dit 
samen te vatten in onderstaande afbeeldingen: 

C>Jr 
• 

II U • 

korrel 



poortgebouw ma ken als herkenningspunt voor het zorggebied 
en als ingang van de wijk 

rooilijnen aanhouden 

fietspad aanhouden als verbindend element 
van de locatie 

rugbebouwing doorzetten 
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Zoomen we daarna verder in op de locatie dan zien we de meest 
directe context. De algemene punten van een analyse zoals, 
orientatie, zichtlijnen, interessante bebouwing, infrastructuur zijn 
hierop los gelaten. 

N 

I I z 

·-· 
orientatie en zonpositie 
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orthogonale structuur 
infrastructuur 
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zichtlijnen maximale bouwenvelop 
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Na enkele pogingen met massavorming in maquettes, is er uiteindelijk 
het volgende plan uitgekomen. In de figuren hieronder is te zien dat 
allereerst is begonnen met het gebied le openen en zichtlijnen toe 
te laten. Daarna waren er een viertal clusters te herkennen tussen 
deze lijnen die elk hun eigen identiteit kunnen krijgen . Aan deze 
buitenruimte zijn massa's geplaatst. Elke massa is zo geplaatst dat 
zichtlijnen vrij blijven en ze elkaar niet blokkeren. De massavorming 
geeft zichtlijnen extra richting en vorm. De massa's hebben een 
hoogte gekregen volgens de zonering die eerder is besproken . 
Om een betere openheid en infrastructuur in het plan te krijgen is 
er besloten om een kiss&ride le maken. Zo kunnen mensen in het 
midden van het plangebied afgezet worden en worden bewoners 
het minst gestoord door autoverkeer. De kiss& ride geeft tevens een 
extra zichtpunt. 

Als laatste bleef het plaatsen van de entree per massa over. Het 
plaatsen van een entree geeft aan hoe het gebied eromheen wordt 
gebruikt. Ook geeft het een voor- en achterzijde weer. Het verdiepte 
gebied als boerenerf bijvoorbeeld wordt van binnenuit ontsloten, net 
als bij een echt boerenerf. De gebouwen van het andere verdiepte 
cluster worden allemaal van de buitenzijde ontsloten om een prive 
binnengebied te creeren. Een oase van rust. Er is gebruik gemaakt 
van de identiteit van de clusters om de entree te bepalen . 

~ 
Ill I ~~ 
•.• I 

gebied openen en doordringen verschillende clusters maken massavorming 



Gebruikte stedenbouwkundige maquette 1 :200 Gebruikte stedenbouwkundige maquette 1 :1000 

hoogtezonering toepassen kiss & ride voor toegankelijkheid entree bepalen per volume 
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Het ontwerp balanceert tussen twee werelden. Het geeft 

mensen rust en overzicht, maar ook prikkels. Het geeft 

privacy en dagritme, maar haalt ze ook uit de dagelijkse sleur 
en isolement. 

Een teveel aan prikkels en een voordurende confrontatie met 
situaties waarmee de demente patient niet kan omgaan, zijn 
belastend en frustrerend. Aan de andere kant kan te weinig 
stimulatie apathie induceren. Het ontwerp van de zorggroep 
is een evenwichtig geheel van rust en prikkels geworden. 
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7.1 Referentie 

De bestaande zorgkamer voldoet niet meer aan de eisen die ik heb 
gesteld aan menswaardig wonen. Daarom is er bij het ontwerp als 
eerste van start gegaan met een nieuw ontwerp te maken voor een 
zorgkamer. Vanaf dat moment heeft het idee steeds meer vorm 
gekregen. 
Flexibele wanden kunnen ideaal zijn voor de zorg. Het geeft de 
mogelijkheid om een ruimte voor meerdere functies te gebruiken. Er 
gaat op deze manier geen ruimte verloren . Na het tot stand komen 
van het idee om flexibele wanden te gebruiken en een nieuwe 
plattegrond voor de zorgkamer te introduceren, heb ik gekeken naar 
referentiemateriaal. Omdat het een nieuw concept is in de zorg en 
er geen vergelijkbare huisvesting is om naar te kijken, ben ik buiten 
de branche gaan zoeken. 
Voornamelijk hotels voldeden aan de criteria waarnaar ik zocht. 
Hotels hebben een vergelijkbaar probleem doorstaan, namelijk van 
systematisch herhalen van kamers. Geen identiteit, maar massa. In 
de hotelbranche is er alleen wel een omschakeling gaande, omdat 
er vraag is naar persoonlijke hotel met identiteit. Onder andere het 
Lloyd hotel heeft hier goed op ingespeeld en heeft een heel eigentijds 
beeld van het hotelwezen. Oat gecombineerd met een innovatieve 
plattegrond met flexibele wanden maakt dit het ideale project om 
naar te kijken. 

Een ander probleem in de zorg is dat er vaak lange gangen gebruikt 
worden terwijl dit niet echt gewenst is. Lange brede gangen zorgen 
voor veel onnodig ruimteverlies. Ook bij dit probleem is gekeken naar 
een andere branche voor een oplossing. Vooral bij de onderwijssector 
zijn ze hier slim mee omgegaan . Vaak hebben scholen veel 
ruimtegebrek. Architecten zijn daarop ingehaakt en hebben de gang 
als diverse ruimte ontworpen. Het kan gebruikt worden als gang, 
speelruimte, extra lesruimte etc. De interactie tussen 'lokaal en gang 
wordt opgezocht en aangegaan. Een goed voorbeeld hiervan is de 
Brede school de matrix van Marlies Rohmer. 

Brede school de Matrix door Marlies Rohmer 
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schuifwand draaiwand 

Werking van de zorgkamer 
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7.2 Zorgkamer 

Na een bezoek aan dit hotel is de eerste nieuwe zorgkamer 
geschetst. De figuren hieronder verschillen niet veel met de eerste 
opzet. Er is hier alleen gekozen om 1 schuifwand en 1 draaiwand 
te maken om de belasting voor het personeel zo veel mogelijk te 
verminderen. Het draaien van de delen kan zowel op een low-tech 
manier gemaakt worden (wieltjes eronder en duwen) als op een 
hightech manier (magnetische rails die het geluid en weerstand 
verminderen en met een druk op de knop de wanden te verplaatsen, 
zelfs met afstandsbediening). 

Het multidisciplinair werken heeft bij mij direct zijn vruchten 
afgeworpen. Door te kijken naar andere branches en aan 
verschillende facetten van het ontwerp tegelijkertijd te werken was 
er een directe spurt te zien in de ontwerpsnelheid. Na het bezoek en 
onderzoek kon de eerste kamer direct worden getekend, het concept 
hiervan zit nog steeds in de uiteindelijke zorgkamer. 
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Twee typen zorgkamers: 
Type 1 met prive badkamer, 
Type 2 met gemeenschappelijke badkamer 

TYPE 1 

/~ 
/~ 

~~ ~ /«;;:: 

t~ ~l / 
. 

. Y ''-.) ' 

gebru ik overdag avond 
slapen badkamer opstelling opstelling slapen 

TYPE2 



7 .3 Dagritme 

Dagritme is voor een psychogeriatrische patient van groot belang. 
Het geeft ze houvast. Het oude !even lijkt een beetje terug te komen. 
Je staat op, je gaat naar de badkamer, je wast je en je gaat ontbijten. 
Dan begin! de dag. Over de dag verspreid doe je allelei activiteiten 
en 's-avonds begint het ritme in omgekeerde volgorde weer opnieuw. 
Je gaat naar de badkamer stapt in bed en de volgende morgen sta 
je weer op. Een duidelijk herkenbaar beeld in de warrige wereld 
van de bewoner. De nieuwe zorgkamer moet ook voldoen aan dit 
beeld. Het moet herkenning geven. Niel alleen in de eigen spulletjes, 
maar ook in de dagindeling. In het schema hiernaast is het dagritme 
van de zorgkamer te zien. De positie van de wanden help! de 
psychogeriatrische patient in zijn dagelijkse dagritme. 
Door verschillende ruimten op de juiste tijden open en dicht le zetten 
laat het de bewoner zien we Ike tijd van de dag het is. Daarnaast is er op 
deze manier minder m2 nodig, omdat vloeroppervlak voor meerdere 
doeleinde gebruikt kan worden. De ramen van de individuele kamer 
kunnen bijdragen in de daglichtoppervlakte overdag als alle flexibele 
wanden gesloten zijn. Door verschillende wanden open of dicht te 
zetten kun je ook spelen met je interne plattegrond, je zichtpunten, 
de steer, meer of minder prikkels voor de bewoners en je lichtinval. 

Een groot voordeel wat ik heb gemerkt tijdens het ontwerpen van 
e.en plattegrond met deze zorgkamers, is dat je mogelijkheden van 
ontwerpen vergroot worden. Door toepassing van de zorgkamer 
zijn gangen in de groep niet nodig . De zorgkamer is klein in opzet, 
maar groots in gebruikersmogelijkheden. Het geeft herkenbaarheid 
en identiteit aan de bewoner en de familie. Voor het verzorgend 
personeel is de kamer gemakkelijker omdat er meer overzicht is in 
de groep. Het verzorgen van bewoners kan gemakkelijker vanuit 
bed en stoel in de badkamer, Een tillift hoeft vanuit het bed maar 2 
meter in een rechte lijn op te schuiven naar de badkamer. Daarna 
kan de tillift opgeborgen worden in de badkamer, waar deze uit het 
zicht is. 
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7.4 Clusters 

Na het stedenbouwkundige plan zijn er een aantal clusters 
overgebleven en is de massavorming bepaald. De clusters vormen 
een afgesloten buitenruimte voor de bewoners van de gebouwen. De 
buitenruimte is tevens de cohesie tussen de verschillende volumes. 

De vier clusters geven aan dat ze bij elkaar horen. Het cluster laat 
zien aan de buitenwereld dat het een geheel is. Daarnaast heeft elk 
cluster apart zijn eigen identieteit en herkenbaarheid, en in die eigen 
wereld staan verschillende volumes ook met hun eigen identiteit en 
herkenbaarheid. Zoals een matroesjka model. Het beeld hiernaast 
geeft de sfeer aan van elk cluster. 

Alie lagen van hel ontwerp in een matroesjka model 

stedenbouw cluster gebouw zorgkamer 
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Zoals eerder is aangegeven is een buitenruimte van zeer groot 
belang voor kleinschalig wonen en het welzijn van de bewoner. 
In het plangebied is er slim omgegaan met het creeren van een 
buitenruimte. Alles ligt op dezelfde hoogte op dit moment. Een 
wand opwerpen om bewoners binnen te houden zou een te grote 
vrijheidsbeperking zijn in het beeld van de psychogeriatrische 
patient, daarom is er voor gekozen om het terrein in te duwen en uit 
te trekken. Hierdoor baken je je eigen gebied af. Het is niet zomaar 
een open ruimte, het geeft meer persoonlijkheid. Het geeft identiteit 
voor de aangrenzende groep. 

Afsluiting van de buitenruimte 

Een ander groot voordeel wat het maken van dit soort terrassen heeft 
is dat het automatisch en zonder dwang mensen binnen houdt. In 
een verdiept terras zijn er nog steeds zichtlijnen, zelfs vanuit rolstoel. 
Er staat niet zomaar een muur of deur wat de bewoner tegen houdt. 
In hun beleving zien ze dit niet als beperking. Het is het dus een 
rustige manier van binnenhouden . In het verhoogde terras wordt een 
balustrade langs geplaatst, ook dit is te begrijpen, omdat deze tegen 
het vallen is. 
Omdat er vrij rondgelopen kan/mag worden in het gebouw en 
buitenruimte is er voor de bewoner meer vrijheid zonder het overzicht 
te verliezen. 

x 
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Gebied tussen voorziening en groep ats intermediair, 
bestrating toopt van buiten naar binnen en weer naar naar buiten 
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Tussengebied in schema 
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7.5 Tussengebied 

Tijdens het ontwerpen is er een keuze gemaakt om de zorggroep en 
de voorziening elkaar niet frontaal te laten ontmoeten. Er is gekozen 
voor een soort intermediair. Een tussengebied tussen de twee, waar 
beide groepen mogen komen en waar zicht op is. Vanaf binnenkomst 
is er een gefaseerd gebied gemaakt van prive en openbaar. Zie de 
schema's hiernaast. 
Door de voorzieningen te spreiden kwam er meer levendigheid en 
isolementverbreking in het gebied en zelfs in het zorggebouw. Er 
komt meer levendigheid en meer identiteit door de verschillende 
voorzieningen. Er is geen sprake van verbreking als de voorziening 
ergens anders geplaatst is. Je kan dan alleen mensen langs je 
gebouw zien lopen op de stoep. Hier maakt de voorziening een 
wezenlijk deel uit van het gebouw en de organisatie. Het is volledig 
ge'integreerd en zal daarom goed functioneren als isolementverbreker 
in en buiten het gebouw. 
Het probleem van een dergelijk tussengebied is datje de mensen van 
de zorggroep en de mensen die bij de voorzieninge komen, beide in 
hun waarde moet laten. Het moet een subtiele samenkomst worden . 
Van het tussengebied moet het geen "aapjes kijken" worden naar de 
zorggroep. Glazen wanden van onder tot boven zijn architectonisch 
mooi, maar kunnen het ook snel showroom-achtig maken. 

7.6 Voorzieningen 

Voorzieningen die speciaal uitgekozen zijn om als wisselwerking te 
fungeren tussen de wijk en de zorggroep. Voorzieningen die genoeg 
levendigheid brengen in het gebied en het isolement verbreken, 
maar die ook geschikt zijn om kleinschalig naast de groep te bestaan, 
zonder dat er een groot gebouw voor hoeft te warden gemaakt. 
Voorzieningen geven soms identiteit aan het cluster of gebouw, 
soms zorgen ze voor doorstroming in het plangebied en soms zorgt 
het voor wederzijds gebruik tussen de zorggroepen. 
De voorzieningen die zijn gekozen zijn: 

Cluster 1: 
Schoonheidsspecialist 
Bushalte 
Postkantoor 
Kapper 

Cluster 2: 
Lunchroom 
Groenteboer 
Bakker 

Cluster 3: 
Dokter 
Apotheek 

Cluster4: 
Fietsenverhuur 
Reparatiewinkel 
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huisvesting 

S.MofL 

afkomst 
zieklebeeld 
ziekteverloop 

vergelijkingen maken met andere bedrijfstakken 
leren van het verleden 
kleinschalig wonen 

con I ext 
voorzieningen 
route 
zlchtlijnen 
identiteit I herkenbaarheid van het geheel 

----------~ kleinschalig - grootschalig 
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inpassing in de wijk, inl&gratie 
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wat is nodig aan voorzieningen 
identiteit herkenbaarhekt van de locatie zelf 
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identileit 
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eigen entree 

koppeling met zorggroep maken, verb<eking van het isolement 
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uitstraling die bekend is in de omgeving en waar de bewoner zich prettig bij 
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dagritme 
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orientatie mbt de zon 
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7.7 Ontwerpmethodiek 

Door de ontwerpmethodiek te la ten zien die is toegepast is er goed te 
zien wat er van belang is bij het ontwerpen voor psychogeriatrische 
patienten. Aan de ene kant is er een traject gevolgd van A tot Z. Van 
stedenbouw tot detail. Het traject is alleen niet gevolgd in de volgorde 
van het schema aan de linkerkant. Zo werkt het ontwerpproces nu 
eenmaal niet. Het is voorgekomen dat het ontwerpen van de massa 
van het gebouw en het ontwerpen van het detail tegelijkertijd gedaan 
werden . Door dit te doen zijn er snelle ontwikkelingen te zien in het 
ontwerppoces. Bezoeken, maquettes en onderzoek (hiernaast te 
zien) hebben ervoor gezorgd dat het ontwerpproces versnelde en uit 
een dip kwam. Het ontwerpproces is daarom het beste te vergelijken 
als de figuur hieronder, waarbij de punten uit het linkerschema als 
leidraad werken. 

Werl<elijk verloop ontwerpproces 

Bezoeken: 
Verpleegafdeling Antoniushof te Waalwijk . 
Lloyd Hotel te Amsterdam. 
Bouwcollege zorginstellingen . 

Maquettes: 
1:1000 voor stedenbouwkundige analyse . 
1 :200 van een groat gebied om te ontwerpen op de locatie. 
1: 100 voor inzicht in een zorggroep. 

Onderzoek: 
Small Medium Large 
Bouwcollege zorginstellingen 
Locatie analyse 
Zorggroep en zorgkamer 
Vergelijkingen met scholen en hotels 
Kleinschalig wonen 
Doelgroep 
Ziektebeeld 
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7.8 Uitwerking 4 gebouwen 

Gebouw 1 
Het eerste zorggebouw wat ontworpen is in het afstudeertraject 
is dit gebouw. Het is gelegen aan een modern wellness cluster. 
Trefwoorden bij dit cluster zijn rust en verzorging. In het gebouw is 
een schoonheidsspecialist gevestigd. Mensen uit de wijk kunnen 
genieten van het mooie binnengebied terwijl ze in alle rust bij de 
schoonheidsspecialiste langs gaan. Bewoners kunnen !evens langs 
gaan om verzorgd te worden. Op latere leeftijd is een bezoekje van de 
schoonheidsspecialiste geen overbodige luxe i.v.m. verzorging van 
de voeten en dergelijke. Het tussengebied is tevens de wachtkamer 
voor de schoonheidsspecialist. Het tussengebied geeft hierdoor voor 
de wijkbewoners een kijkje in de zorggroep, voor de bewoners geeft 
het een verbreking van de dagelijkse sleur. Een zichtpunt vanuit de 
woonkamer. De plattegrond heeft verschillende zitjes en vides voor 
zichtpunten naar buiten, maar ook binnen het gebouw. 
Het gebouw maakt in de architectuur een rug en gesloten indruk 
naar de weg . Het binnengebied is meer een achterzijde en is 
daarom ook meer open ontworpen. De begane grond richt zich op 
de wachtkamer en de buitenruimte. De verdieping richt zicht op de 
verhoogde buitenruimte en aan de andere zijde op de kiss&ride en 
dorpsplein. Beide dus anders georienteerd . Via vides is er zicht op 
de wachtkamer en de woonkamer van een verdieping lager. 



Concept 

maximale bouwvolume 
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bovenste volume schuiven voor 
buitenruimte en gebaar maken 
richting plein 

blok schuiven voor voorziening en 
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Begane grond 

1 schoonheidsspecialiste 7 zorgkamer 
2 tussengebied 8 zorgkamer 
3 woonkamer 9 zorgkamer 
4 keuken 10 berging 
5 toilet bezoek 11 zorgkamer 
6 berging 
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Verdieping 

12 tussengebied 17 toilet bezoek 
13 buitenruimte 18 berging 
14 woonkamer 19 zorgkamer 
15 keuken 20 zorgkamer 
16 zorgkamer 21 zorgkamer 
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vergeten architectuur 75 



Artist Impression 
76 vergelen arch1tectuur 



Gebouw 2 
Gebouw 2 is strategisch geplaatst om gebruik te kunnen maken 
van een zogenaamd boerenerf. 3 gebouwen samen vormen het 
boerenerf wat van binnenuit wordt ontsloten. Dieren en bebouwing 
die aan het boerenerf doen denken geven mensen meer rust een 
blik op het verleden . Voor de dieren zorgen geeft een uitstapje in 
de alledaagse sleur. Ookt voor de wijkbewoners met kinderen is dit 
boerenerf interessant, omdat er dieren rondlopen. De rest van het 
boerenerf is ingedeeld als een park zodat het prettig is om enige tijd 
er te verblijven. 
Aan dit aangename park zit in gebouw 2 een lunchroom. Met mooie 
en minder mooie dagen is het dus gewoon mogelijk om wat te eten 
en te drinken in het plangebied . Zo kunnen bewoners er even uit en 
ook op bezoek gaan in een ander cluster. Familie kan de bewoner 
meenemen naar een andere plek. 
De volumes zijn gestapeld om stedenbouwkundig richting te geven 
en door het stapelen ontstaat een interessante binnenruimte. 
Zichtlijnen geven bewoners van de zorggroep een kijkje in de 
lunchroom via de keuken. Via de woonkamer is er zicht op het 
binnengebied. Een verhoogde buitenruimte geeft meer contact met 
maaiveld. Bezoekers van de lunchroom merken gelijk dat er een 
groep boven de lunchroom zit door de scheve trap op de begane 
grond . Op de verdieping is een mooie rustige plattegrond ontstaan. 
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Gebouw 3 
Het derde gebouw wat uitgewerkt is maakt deel uit van het dorpsplein. 
Een dorpssfeer met een fietspad erdoorheen is kenmerkend in dit 
cluster. Gebouwen die aan het dorpsplein staan zijn wat statiger, 
daarom zijn er ook wat statigere voorzieningen in geplaatst, namelijk 
de dokter en de apotheek. 
Door middel van de kap is er een duidelijke interactie met het plein. De 
gebouwen richten zich naar het plein. Grote ramen in de woonkamer 
en keuken op beide verdiepingen kijken uit op het fietspad en het 
plein, wat zichtpunten biedt voor de bewoners. De keuken is gericht 
op de wachtkamer van de dokter. lnteractie tussen zorggroep en 
wijkbewoners kan hier plaatsvinden. Er is een klassieke verdeling 
van ruimten gemaakt in het gebouw om de statige klasse van de 
woning tot zijn recht te laten komen. Normaal worden bij dit type 
huizen lange brede gangen gebruikt om ruimte te scheiden. Hier is 
dat niet gebeurt, hier volgen ruimten elkaar op. 
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Begane grond 

1 tussengebied 
2 dokter 
3 keuken 
4 zorgkamer 
5 woonkamer 
6 zorgkamer 
7 zorgkamer 
8 zorgkamer 
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Verdie ping 

11 tussengebied 
12 buitenruimte 
13 woonkamer 
14 keuken 
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19 berging 
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Gebouw4 
Aan de andere kant van het dorpsplein zit de zorggroep met de 
fietsenverhuur. Dit cluster heeft een erg afgesloten beeld. Wilde 
bossen en bebouwing schermen het binnengebied af. Het is het 
enige cluster waar de bebouwing tot 3 verdiepingen gaat. Door de 
hoogte heb je goed uitzicht over de omgeving. Het probleem met 
wonen op hoogte is dat je het contact met het maaiveld verliest. 
Met drie verdipingen wordt dit al een probleem. Daarom beweegt de 
natuur mee omhoog en zijn er dakterrassen gemaakt. Verhoogde 
maaivelden voor de bewoners. Door de verschuivingen en 
overstekken kan het dak van de ene groep de buitenruimte voor 
de bovenliggende groep vormen. De verschuivingen en overstekken 
geven tevens extra richting aan de stedenbouwkundige lijnen. 

De keuken op de begane grond kijkt uit op de kiss & ride, de 
woonkamer op het rustige binnengebied. Allebei hebben ze zicht op 
de fietsenverhuur en de klanten. 
Op de verdieping is de woonkamer op de weg gericht en zijn er 
twee buitenruimten. Via een vide kun je in de werkplaats van de 
fietsenverhuur kijken. 
De derde verdieping orienteert zich op de buitenruimte en vandaar 
naar het "oude" Sprang-Capelle. 

Voor de overige 7 gebouwen zie de bijlage voor exterieur en concept 
beelden 



Concept 

maximale bouwvolume alle verdiepingen indrukken gebouw gebied laten omarmen 
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Situatie 
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Doorsnede 



Begane grond 

1 tussengebied 
2 fietsverhuur 
3 woonkamer 
4 zorgkamer 
5 zorgkamer 
6 zorgkamer 
7 berging 
8 toilet bezoek 
9 zorgkamer 
10 keuken 

0 
-+ 2 



Verdieping 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

keuken 
buitenruimte 
woonkamer 
zorgkamer 
toilet bezoek 
zorgkamer 
zorgkamer 
zorgkamer 
buitenruimte 
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16 

0 
12 

0 

0 
11 

14 
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Verdieping 

20 toilet bezoek 
21 berging 
22 buitenruimte 
23 woonkamer 
24 zorgkamer 
25 zorgkamer 
26 keuken 
27 zorgkamer 
28 zorgkamer 

l ' [! O D'.! 0 • 0 ® 

20 f) 
21 

0 [rn] 0 f) 
23 22 
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8.0 CONCLUSIE 



Het ontwerp laat een geheel nieuw beeld van de zorg zien. 
Een drastische omslag van het hedendaagse zorggebouw. Het 
zorggebouw is een meer archetypisch huis geworden. Met 
een persoonlijke steer en voorzieningen die specifiek op de 
psychogeriatrische patient zijn afgestemd. 
Het afstudeertraject is niet gefocust op een groots hypermodern 
gebouw, maar op degelijk onderzoek van wat het probleem is, het 
doel, en hoe je het doel moet bereiken. Het speelt zich meer op het 
sociale vlak af en is voor alle lagen van de bevolking van belang. 
Dementie maakt geen onderscheid. 

Het afstudeerproject heeft een ontwerpstrategie laten zien voor 
psychogeriatrische zorggebouwen. Bestaande zorggebouwen 
zijn geanalyseerd en aangepakt, maar is de doelstelling hiermee 
gehaald? De doelstelling was: 

Het maken van het optimale zorggebouw voor zowel de 
psychogeriatrische patient, als de familie en het personeel. 

Naar mijn mening is dit goed gelukt. Er is ontworpen voor de drie 
doelgroepen en specifiek voor psychogeriatrie. Architectuur is in 
het zorggebouw gebracht om de zorg terug te brengen naar wat 
essentieel. Hierdoor is het een optimaal gebouw geworden dat 
voldoet aan de eisen die ik eraan heb gesteld. Andere mensen 
zullen misschien andere eisen stellen en daardoor dit gebouw niet 
zien als optimaal. 
lk ben zeer tevreden over het product dat eruit is gekomen ben. De 
architectuur is modern en strak, maar geeft een herkenbaar beeld 
vol met identiteit. lk denk dat bewoners van Sprang-Capelle zich 
ermee kunnen identificeren en het een herkenbaar en vertrouwd 
beeld wordt voor familie, bewoners en de wijk. 

Natuurlijk zijn er wel een aantal kanttekeningen. Omdat de wereld 
van de psychogeriatrische patient moeilijk te doorgronden is, moet 
je uitgaan van onderzoek en praktijkervaring. Er bestaat toch wat 

verschil tussen verschillende onderzoeken en dan moet je doen 
wat je goed lijkt als ontwerper. De vraag is hoe de werking van de 
zorgkamer in de praktijk gaat werken. Naar mijn mening geeft het 
ontwerp dagritme en een flexibele en mooie plattegrond. Belasting 
voor de verzorgers hoeft er niet te zijn. Omdat er op alle lagen van 
architectuur en stedenbouw is ontworpen zit de architectuur goed in 
het plan. Materialisering is alleen niet aan bod gekomen, omdat dit 
niet aan de orde is op dit moment. Naar mijn mening is dit ook niet 
nodig, omdat architectuur niet gaat over een gevelbekleding. Het 
plan focust zich op herkenbaarheid in vorm en plattegrond en de 
beleving daarvan. 
Het ontwerp laat goed zien waar de pluspunten in het ontwerp 
hebben gezeten. Door maquettes 1:1000 en 1 :200, bezoeken 
(Lloyd & Antoniushof) is er een duidelijke spurt gemaakt in het 
ontwerpproces. Daarnaast heeft aanvullend onderzoek er toe geleid 
dater een stevige onderbouwing is voor het ontwerp. Terugkoppeling 
door begeleiders gaf tel kens een kritische noot die nodig was om het 
eindresultaat te bereiken. 

Voor een eventueel vervolg op dit afstudeerproduct ben ik zeer 
benieuwd hoe een dergelijk project eruit ziet als een Small variant. lk 
verwacht dat daar ook nog goede lessen geleerd kunnen worden. 

Het plan is gemaakt in atelierverband van Grey Power. Door het 
atelierverband heeft het project meer diepgang gehad. Je vindt steun 
en een kritische noot bij studenten en begeleiders. Het heeft me 
geleerd te presenteren en uit te leggen voor andere personen. lk heb 
gemerkt dat door in atelierverband te werken mijn kijk op architectuur 
is veranderd en verbeterd door begeleiders en studenten. 
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vergeten architectuur 
beeldvorming exterieur van de 7 resterende gebouwen 
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GEBOUW 01 

Bewoners: 

Materialisering: 

Voorziening: 

Orientatie: 

1 psychogeriatrische groep 

Wit stucwerk 

Bushalte met luifel om droog te staan. 

Het gebouw is zowel naar de weg gericht als 
het terras. 

N 

/'. 

I 

11 .. 

Situatie 
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w 3. 000+ 

(Ell : O 

w 0. 750-

Dwarsdoorsnede 



maximaal bouwvolume hoogte verminderen voor aansluit
ing met wijk 

volume uitbreiden voor aansluiting 
met terras + luifel maken 

Concept volume 
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Artist Impression 
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GEBOUW02 

Bewoners: 

Materialisering: 

Voorziening: 

Orientatie: 

2 psychogeriatrische groepen 

Grijs granieten platen 

Postkantoor 

De begane grond is gericht naar het plein en 
terras. Op de verdieping ligt vanuit het ge
bouw meer de nadruk op het plein, waarbij 
de buitenruimte zich op de weg en het terras 
orienteert. 

Situatie 
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Langsdoorsnede 
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maximaal bouwvolume bovenste volume schuiven voor 
buitenruimte 

ruimte + aansluiting maken voor 
postkantoor 

Concept volume 

vergeten archilectuur 113 



Artist lmpri3ssion 

114 vergeten architet..tuur 



GEBOUW 03 

Bewoners: 

Materialisering: 

Voorziening: 

Orientatie: 

2 psychogeriatrische groepen 

Baksteen 

Kapsalon 

De begane grond zal zich gaan richten naar 
het plein en terras. Op de verdieping ligt de 
orientatie meer naar de noordzijde en plein. 

Situatie 

11ergeten architecluur 115 



Langsdoorsnede 
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maximaal bouwvolume stedenbouwkundige lijn laten 
snijden in bovenste volume voor 
buitenruimte 

Concept volume 
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Adist Impression 
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GEBOUW 04 

Bewoners: 

Materialisering: 

Voorziening: 

Orientatie: 

2 psychogeriatrische groepen 

Baksteen 

Apotheek 

Begane grond en verdieping zullen voor
namelijk naar het dorpsplein gericht zijn . 

Situatie 

t) 
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Langsdoorsnede 
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maximaal bouwvolume gebaar richting plein maken dmv 
dak 

aanbouw voor de 
voorziening uit laten sleken 

Concept volume 
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GEBOUW 05 

Bewoners: 

Materialisering: 

Voorziening: 

Orientatie: 

3 psychogeriatrische groepen 

Seton met wit stucwerk 

reparatiewinkel 

Elke verdieping heeft een andere orientatie 
waarop die zich richt. Begane grond zal naar 
het fietspad en schoolplein gericht zijn . Ver
dieping 1 is gericht naar het binnenplein . Als 
laatste is verdieping 2 gericht naar binnen
plein schoolplein en het boerenerf cluster. 

M 

Situatie 
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Langsdoorsnede 

128 1:1n arcl11tectuur verget-



maximaal bouwvolume aansluiten op en benadrukken van 
fietspad 

middelste laag roteren voor het 
ontstaan van twee 
buitenruimte en andere orientatie 

Concept volume 
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GEBOUW 06 

Bewoners: 

Materialisering: 

Voorziening: 

Orientatie: 

2 psychogeriatrische groepen 

Baksteen I hout 

Groenteboer 

Begane grand en verdieping zullen zich 
orienteren op de binnenzijde van het boeren
erf. Daar ligt het zwaartepunt. 

N 

D 

0 

I 
Situ a tie 
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w 6. 250+ 

w 3. 250+ 

'EIL = O 

w 0. 750-

Dwarsdoorsnede 



maximaal bouwvolume volume afsnjjden om gootlijn hoger te laten 
beginnen en zodoende meer openheid te 
creeren tussen binnen en buiten op zowel 
begane grand als verdieping 

Concept volume 
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Artist Impression 
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GEBOUW 07 

Bewoners: 

Materialisering: 

Voorziening: 

Orientatie: 

2 psychogeriatrische groepen 

baksteen 

bakker 

Verdieping en begane grond zijn naar het 
midden van het cluster gericht. Aan de weg
zijdes is het volume meer gesloten. Buitenaf 
meer gesloten, binnenin geopend . 

N 

Situatie 
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w 8. 500+ 

w 4 . 500+ 

w 3. 000+ 

'EIL = O 
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Langsdoorsnede 



maximaal bouwvolume volume induwen om ingang te maken 
en groep op binnenzijde te orienteren 

Concept volume 
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