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Samenvatt n g 
Introductie 

Het LongErasmus is een voorstel voor een nieuw type astmacentrum. 
Alle huidige astmacentra in Nederland liggen in groene gebieden ver 
buiten de steden. Rust. ruimte en frisse lucht zijn hier volop aanwezig maar 
doordat veel van de patiënten vanuit grote steden komen en hier langere 
tijd intern verblijven is de kans aanwezig dat zij in een sociaal isolement 
raken. 

Mensen die zich niet prettigvoelen herstellen minder snel. Randvoorwaarden 
zoals frisse lucht en natuur zijn wel aanwezig maar wegen in veel gevallen 
niet op tegen het gemis aan steun van familie en vrienden. Ook is de 
stap om weer terug te keren naar de stad veel groter. Er kan niet kort 
geprobeerd worden hoe het is om weer blootgesteld te worden aan de 
vervuiling en stress van de stad 

Een oplossing hiervoor is het verplaatsen van het astmacentrum naar de 
directe woonomgeving van veel van haar patiënten, de stad. Hierdoor 
kom je wel een aantal problemen tegen die je in een rustige natuurlijke 
omgeving buiten de stad niet hebt. Voor de traditionele paviljoenopzet 
van het astmacentrum is in de stad geen ruimte en het gebouw moet 
de patiënten een zekere bescherming bieden tegen de vervuiling en 
de stress van het dagelijks leven in de stad. Een nieuw gebouwconcept 
wordt gevraagd. 

Het LongErasmus Astmacentrum 

In het kader van mijn afstudeerproject heb ik een astmacentrum 
ontworpen op een locatie naast het Erosmusziekenhuis aan de rand van 
het centrum van Rotterdam. Gelegen vlakbij de Maasvlakte en naast de 
ingang van de Maastunnel is dit één van de meest vervuilde gebieden 
van Nederland. Op een 1 8 meter hoge onderbouw staan twee torens in de 
vorm van longen die het eigenlijke astmacentrum vormen. De kleine long 
is bedoeld voor kinderen, de grote voor volwassenen. Het centrum speelt 
in op het ontwerp voor een nieuw te bouwen naastgelegen ziekenhuis van 
EGM Architecten. 

Schone lucht is een belangrijke randvoorwaarde voor het welzijn van 
astmapatiënten. Installaties voor zuivering en ventilatie van lucht zijn dan 
ook een belangrijk onderdeel van het ontwerp van het gebouw. Een groot 
deel van deze installaties zit in een constructieve installatieschil die rondom 
de zijgevels van de longen loopt. Deze vormen zowel de zijgevels als het 
dak en zijn een belangrijk beeldbepalend element van het astmacentrum. 
's Nachts licht de schil op. De kleur van het licht is afhankelijk van de 
luchtkwaliteit die op die dag rondom de longen Is gemeten. Fel rood 
indiceert niet alleen waaraan de patiënten zouden zijn blootgesteld als 
ze die dag naar buiten waren gegaan maar maakt mensen ook bewust 
van de luchtvervuiling van de stad waarin ze leven. Verwacht wordt dat op 
veel dagen de gefilterde, gebruikte lucht die uit het astmacentrum komt 
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scho ne r is dan de b uite n lucht eromhee n. Zo werke n de lo ngen niet a lleen 
als een luchtfilte r voor de patië nten d ie erin leven. Zij helpen ook, zij het op 
een symbolisch nivo, met het zuiveren van de luc ht van de stad e n m aken 
daarbij een statement. 

De longen en hun interieur zijn ontworp e n als een Healing Environment · 
voor haar patiënten. Onze directe omgeving is van g rote invloed op o nze 
mentale en fysieke gesteldheid. Dit wordt nog duidelijker als we ziek zijn 
en buiten onze ve rtrouwde omgeving worden g e plaatst. Er is geprobeerd 
niet alleen e e n bouwbaar en functioneel gebouw te ontwerpe n m aar 
tevens een gebouw dat patiënten een goede basis geeft voor herste l e n 
een prettiger verblijf in moeilijke tijden. Evidence Based Design " is h ie r 
een hulpmiddel b ij geweest. Eenpersoons kamers met d e mogelijkheld 
tot een persoonlijke inric hting, uitzicht op een natuurlijke omgeving , 
natuurlijke verlichting , planten en kleine stille tuinen zijn voorbeeld en van 
e lementen die toe g e past zijn, e n waarvan is b e we zen dat ze e en p o sitief 
e ffec t he bbe n op het he rste l van patiënten. O p d e la ng e te rmijn zul le n 
deze e lementen ook geldbesparend werken doordat patiënten snelle r 
revalideren en minder m edicatie zullen gebruiken . Te vens helpen ze e e n 
prettigere werkomgeving te creëeren waardoor het personeel opgewekte r 
en atte nter zal zijn wat ook weer zijn invloed heeft op de p a tiënten en het 
aantal medische fouten zal doen ve rminderen. 

Nieuwe e n e rg zieke volwassen p a tiënten ve rblijven boven in d e torens van 
het astmacentrum. Ver van de vervuilde lucht van de stad leven zij samen 
in kleine groepen. Naarmate het herstel van hun gezondheid worden 
zij weer mobieler en zulle n ze verhuize n naar de onderste helft van he t 
gebouw waar zij meer zelfstandig, maar no g steeds m e t e lka ar. leren leve n . 
Het g e bouw b e vord e rt lichaamsbewe g ing en het in c ontact komen met 
ande re patiënte n . De inde ling van de ve rschille nde ve rdieping e n is zodanig 
dat d e patië nte n g edurend e d e d a g b ijna worde n ve rp licht o m zic h in het 
g e bo uw op e n neer te bewe g e n op weg naar the rap ieën e n a c tivite iten, 
het doen van boodschappen of het bezo eken van m e d e p atiënten . 

In de laatste fase van hun herstel zullen de patiënten zich ook weer 
meer buiten d e veilige omgeving van het astmac entrum begeve n. De 
e e rste stappen hiernaar worde n gemaakt in de o nderbouw van het 
astmacentrum. Hierin zijn diverse fa c iliteiten o p genomen waaronder een 
museumdependance die nie t a lleen d e patiënten van he t astmacentrum 
maar ook die van het naastgelegen ziekenhuis stimuleert zich te verdiepen 
in kunst . Een grote fysio therapie en enke le speciale w inkels liggen in d e 
hoek van de hal e n zijn voornamelijk gericht o p oudpatiënten d ie in d e 
omge ving wonen e n af en toe terug komen voor d ive rse trainingen e n 
the rap ie ën. De hal vo rm t een plek voor re izige rs e n voorbijgange rs o m 
e ve n u it te rusten e n b ie dt d e patië nten een kans om zic hze lf binne n d e 
ve ilige omge ving van het a stmacentrum to c h te testen in de buitenwe re ld. 

zie pagina l 4 
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Subscr p t 
The LongErasmus Asthma Centre, Rotterdam, The Netherlands 

Introduetion 

The LongErasmus project ('long' is Dutch for 'lung') is a proposal for a 
new type of asthma centre. One of the main problems that the current 
asthma eentres in the Netherlands have is that they are all located in the 
countryside, often far away from the cities where most people live. Patiënts 
being away from home for months at a time risk getting socially isolated. 
Reintegration to their dolly lives and their workplace becomes a drastic 
and often frightening step. The opportunity to briefly and spontaneously test 
how they would react to the rigours of the big city is virtually non-existent. 

The solution to this is obvious, yet complicated: Place the asthma centre in 
the mlddie of the city so patiënts stay closetotheir trusted Environment. This 
does introduce a series of new obstacles and challenges. The noise and 
pollution of a big city are hardly the ideal setting fora Healing Environment 
and secondly the space needed for a traditional pavilion style asthma 
centre often isn't available. A new building concept is needed. 

The LongErasmus asthma centre 

The LongErasmus asthma centre is located in the mlddie of Rotterdam, 
one of the most polluted cities in the Netherlands. An l 8 meter high 
substructure is the base for two distinct lung shaped towers containing the 
actual asthma centre. The smaller lung is destined for children, whereas 
the larger one is for adults. The centre interacts with future plans by EGM 
Architecten fora new neighbouring hospita! . 

Clean air is on important condition for the well-being of lung patiënts. 
Installotions to achleve clean air are on important asset of the building. 
A large part of these installotions is ploeed in a constructive shell that runs 
around the sides of the lungs. These are clearly visible from the outside. At 
night the installotion shell lights up. The colour of the light is determined by 
the quality of the air measured around the building during the day. Bright 
red not only indicates what the patiënts would have been exposed to had 
they ventured outside the protective lungs but a lso raises awareness of the 
pollution people in the city live in. lt is expected that on most days the re
used air that is rejected from the lungs is cleaner than the ' fresh' outside 
air around the asthma centre. This way the lungs do not only work as on 
air filter for the patiënts living inside them but also, even though merely 
symbolic, help clean the air in the city and thereby set a statement. 

The lungs and their interlor are designed to form a Healing Environment 
for lts patiënts. The area in which we live influences both our physical and 
our emotional well-being . When you are ill and located outside your own 
home this is even more apparent. Great care is taken to not only design a 
functional building, but also a building that helps people heal taster and in 
a more pleasant way. Evidence based design is a way to further improve 
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this Healing. Single rooms with personaf interior options, views on nature, 
notural lighting, plants and small quiet gardens are some of the elements 
used, that are proven to have a positive effect on patiënts. These elements 
will help save money in the long run due to shorter revalidation times 
and reduction of medication used, and will further offer a more pleasant 
workspace for the medica! staff. 

Newcomers and very ill adult patiënts stay at the top of the building, where 
they live in a group with the other patiënts on their floor. Once their health is 
improving and patiënts are getting more mobile, they are being transferred 
to the lower part of the building. During therapy, activities and intheir spare 
time patiënts trom different floors (con) interact with each other. Each floor 
hos a different design and it's own specific functions patiënts from the whole 
building will need. The lungs function like a fittie town and the patiënts get 
encouraged to 'travel' up and down the lung to follow exercise therapies 
or to do grocery shopping. Walking up and down stairs is very beneficent 
for asthma patiënts. The staircases and rooms around them are different 
on each floor to make walking up and down the building more interesting. 

In the second half of their recovery patiënts will venture outside the 
protective lungs. The first steps will be made into the main hall at the base 
of the building. A variety of facilities con be found here, amongst others 
a museum anneX/exhibition centre stimulating the patiënts and public 
to engage in art. A large physiotherapy and some specialty stores are 
positioned in the corner of the hall, mainly for use by former and returning 
patiënts. The general use of the hall is to create a place for commuters 
and passers-by to take a rest. and to offer patiënts the opportunity to test 
themselves in the outside world, within a protected environment. 

A dense red concrete façade on the North side, conterminous with the 
streets around the building, separates and protects the hall from the busy 
city. A big glass façade on the South side welcomes sunlight into the hall 
and opens the buildingtoa park. From here a glass corridor also connects 
the base of the centre with the inside shopping mali of the new hospita!. 

The installotion shell is in the side of the lungs and, tagether with the 
construction of the lungs, clearly visible. 

The base conceals the entrancetoon existing metro station, which means 
that many people will pass by during the day. Below the ceiling of the hall, 
just beneath the lungs is a public restaurant with a second training kitchen 
where patiënts con participate in cooking classes and help cook bigger 
meals. To the left is the museum annex. To the right. between the base 
and the new hospita! there is a covered taxi parking meant for patiënts 
undergoing radio therapy in the hospita!. The visible lung is the children's 
lung which partly hangs over the metro. 



n e d n g 
Het aantal astmapatiënten in Nederland blijft stijgen.· Ondanks dat de 
medicatie voor deze mensen steeds beter wordt blijft er een groep 
patiënten die hier bij lange na niet genoeg aan heeft en voor kortere 
of langere tijd specifieke verzorging en long-revalidatie-training in een 
astmacentrum nodig heeft. 

Van oudsher zijn astmacentra zorginstellingen voor mensen die 
voornamelijk frisse lucht en rust nodig hadden. Beperkt mobiele patiënten 
verblijven lange tijd in het astmacentrum dat ver buiten de stad in de 
schone natuur ligt. Tot op heden is dit voor astmacentra in Nederland 
hetzelfde gebleven, deze liggen allemaal ver van de grote steden. Voor 
sommige patiënten is dit erg prettig maar anderen raken do or de ligging 
van de centra in een sociaal isolement. 

Mensen die zich niet prettig voelen herstellen minder snel. 
Randvoorwaarden zoals frisse lucht en natuur zijn wel aanwezig maar 
wegen in veel gevallen niet op tegen het gemis aan steun van familie 
en vrienden en de dagelijkse omgeving . Ook is de stap om weer terug te 
keren naar de stad veel groter. Er kan niet kort geprobeerd worden hoe 
het is om weer blootgesteld te worden aan de vervuiling en stress van de 
stad. Als mensen al naar de stad gaan moet dit van tevoren gepland 
worden en komen ze buiten de beschermde directe omgeving van het 
astmacentrum. Van korte en spontane experimenten is geen sprake. 

Dit leidt er waarschijnlijk ook toe dat mensen langer dan noodzakelijk in 
het astmacentrum blijven omdat ze opzien tegen hun terugkeer naar de 
maatschappij. Bepaalde obstakels lijken groter dan dat ze daadwerkelijk 
zijn. Ook zou het kunnen dat mensen juist te vroeg weer naar huis gaan. 
Ze missen hun dagelijkse omgeving en denken dat omdat het in het 
astmacentrum beter met ze gaat dit thuis ook wel het geval zal zijn. 
Als dit zodanig tegen blijkt te vallen dat mensen na het krijgen van een 
terugslag weer terug moeten naar het astmacentrum is dit uiteraard 
zeer demoraliserend. Beide gevallen zijn niet wenselijk: van een goede 
aansluiting naar de terugkeer tot het dagelijks leven is geen sprake. 

Een oplossing hiervoor is het verplaatsen van het astmacentrum naar 
de dagelijkse omgeving van haar klanten, de stad. Op een locatie 
midden in Rotterdam, naast het Erosmus MC en vlakbij de uitgang van de 
MaastunneL op één van de meest vervuilde gebieden van Nederland, 
is een astmacentrum ontworpen dat de patiënten stimuleert om samen 
beter te worden en in die tijd niet het contact met het dagelijkse leven 
te verliezen . Hierbij is er gekeken of het mogelijk is om met architectuur 
mensen zo te be1nvloeden dat ze sneller beter worden, het creëren van 
een zogenaamde Healing Environment. 

De verwachting is dat het aantalluchtwegpatiënten in 2025 is gestegen tot 
19,7% van de totale bevolking . De grootste stijging komt voor bij COPD patiënten (Chronlc 
Obstructive Pulmonary Dlseases) al zal ook het aantal astmapatiënten in die tijd met 
6, 7% stijgen en zal een groter deel hiervan een ernstige vorm van astma hebben. (RIVM -
Rijksinstituut voor volksgezondheld en mlleu) 
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Zo zijn er meerdere typen woningen die naar keuze van de patiënten 
gemakkelijk aangepast en ingericht kunnen worden en biedt het gebouw 
verschillende mogelijkheden tot contact met de overige patiënten en de 
buitenwereld . Patiënten kunnen zelf kiezen hoever ze hierin willen gaan 
zonder de veilige omgeving van het astmacentrum te hoeven verlaten . 

In het afstudeerverslag zullen eerst kort het begrip astma en navenante 
longaandoeningen worden geintroduceerd . Vervolgens zal het onderzoek 
naar de Healing Environment en de relevantie hiervan op het ontwerp 
aan bod komen waarna het uiteindelijke resultaat hiervan, het ontworpen 
astmacentrum, wordt getoond en in al haar facetten uitgebreid wordt 
besproken. 
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Impressie uit de eerste week van het afstuderen . 

Mogelijke oplossingen voor huisvesting van astmapatiënten. 

Raakt de wereld zo vervuild dat astmapatiënten alleen nog in 
gespecialiseerde gebouwen kunnen verblijven, of is dit zelfs nog 

niet genoeg en is de ruimte de enige echt effectieve oplossing? 





De Opdracht 
Voor mijn afstudeerproject heb ik meegedaan aan het afstudeeratelier 
AIR onder leiding van prof. ir. Bas Molenaar. Dit atelier richt zich op het 
bouwen voor de gezondheidszorg. Van tevoren was een plan gemaakt 
om de studenten een astmacentrum te laten ontwerpen op een 
locatie naast het Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam. EGM Architecten, het 
architectenburo waar Bas Molenaar partner is, werkt op dit moment aan 
plannen en de realisatie van een nieuw te bouwen ziekenhuis. Bij de start 
van het afstudeer project was nog geen invulling gegeven aan de kavel 
boven het metrostation Dijkzicht. Eén van de overwegingen voor een 
functie hiervoor van zowel EGM Architecten als de gemeente Rotterdam 
was toendertijd een astmacentrum. Dit is dus een realistische opdracht 
waar de studenten van het atelier naar eigen inzicht een invulling aan 
mochten geven. Veranderen van locatie, bestemming of beide was 
toegestaan maar juist doordat dit een realistische opgave was heb ik 
besloten dit niet te doen. 

In het kader van mijn afstuderen en bouwen in de gezondheidszorg 
heb ik onderzoek gedaan naar het begrip Healing Environment en het 
daarbij horende Evidence Based Design. Hierdoor heb ik een beter inzicht 
gekregen in de invloed van architectuur op de gemoedstoestand van 
mensen en hoe je hier concreet op in kunt spelen. Aan de hand van dit 
onderzoek heb ik een Astmacentrum willen ontwerpen. Een astmacentrum 
dat gericht is op haar patiënten en hun revalidatieproces van bedlegerig 
patiënt tot hun terugkeer in de maatschappij en alle fasen die hiertussen 
liggen. Het gebouw dient zowel voor volwassenen als voor kinderen ruimte 
te bieden voor een individueel behandelingsproces waarin eigen keuzes 
niet alleen belangrijk, maar ook mogelijk zijn. 

Astma is een van de snelst groeiende aandoeningen in de westerse wereld 
en ondanks steeds verbeterende medicaties en behandelmethoden stijgt 
het aantal patiënten dat uitgebrelde zorg nodig heeft exponentieel. In 
Nederland is er een tekort aan astmacentra en het nieuwe astmacentrum 
kan dus bijna niet te groot worden. Voor Rotterdam en haar directe 
omgeving heeft een centrum dat ruimte biedt aan 250 patiënten, l 50 
volwassenen en l 00 kinderen, een realistische omvang. Een nog groter 
astmacentrum zou haar doel voorbij streven. Een centum in de stad, voor 
mensen uit die stad zodat ze niet ergens ver weg in een sociaal isolement 
raken maar in hun vertrouwde omgeving en in de buurt van vrienden en 
familie kunnen revalideren. 
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Astma 
Astma is een chronische aandoening van de luchtwegen die tot nu 
toe niet te genezen is. Ontstekingen en navenante vernauwingen in de 
luchtwegen zorgen voor problemen met ademhalen. Mensen met astma 
hebben luchtwegen die extreem prikkelbaar zijn . Klachten ontstaan 
door het inademen van prikkelende stoffen. Bij overmatige prikkelingen 
krijgen patiënten een astma aanval waarbij ze benauwd worden, moeilijk 
adem kunnen halen en extreme hoestbuien kunnen krijgen waarbij slijm 
opgehoest wordt. De ernst van deze klachten verschilt van mild tot zeer 
ernstig en zelfs levensbedreigend. 

In Nederland, maar ook in de rest van de Westerse wereld, is astma is één 
van de meest voorkomende chronische ziekten. In de laatste decennia is 
zij explosief toegenomen. Een directe oorzaak voor deze toename is niet 
e xact vast te stellen maar veelgenoemde boosdoeners zijn toenemende 
luchtvervuiling en verminderde weerstand. Een verbetering van de 
diagnostiek wordt geacht een belangrijke bijdrage te leveren aan het 
aantal geregistreerde astmapatiënten, al gaat het daarbij vooral om een 
toename van het aantal mildere gevallen. 

Astma is een erfelijke aandoening . De belangrijkste risicofactoren ervoor 
zijn blootstelling aan allergische prikkels zoals uitwerpselen van de 
huisstofmijt pollen, huidschilfers van dieren of sporen van schimmels. 
De huisstofmijt leeft niet op hoogtes boven de l 600 meter, vandaar dat 
van oudsher mensen met astma en een allergie voor deze beestjes naar 
kuuroorden in de bergen gaan. Ook allergische reacties op dierlijk eiwit in 
voedsel of voor bepaalde geneesmiddelen komen voor. 

Astma aanvallen kunnen ook opgewekt worden door niet allergische 
prikkels, dit zijn prikkels waar iedereen in principe last van kan hebben 
maar waarvoor astmapatiënten extra gevoelig zijn . Hierbij moet 
gedacht worden aan tabaksrook, luchtvervuiling, sterke geuren maar 
ook bepaalde weersinvloeden zoals mist regen, vochtig weer. sterke 
temperatuurswisselingen of koude lucht. Bij een klein deel van de 
astmapatiënten speelt langdurige blootstelling aan kleine stofdeeltjes 
tijdens hun werk een rol, als dit het geval is wordt gesproken over 
beroepsastma . 

Het is voor een astmacentrum belangrijk om haar patiënten te beschermen 
tegen de ergste invloeden van buitenaf, om zowel allergische als niet 
allergische prikkels tegen te gaan. 

Tot voor kort viel astma, samen met longemfyseem en chron ische 
bronchitis onder de de noemer CARA. · Al deze aandoeningen hebben 
te maken met ontstekingen van de luchtwegen, maar de ontsteking bij 
astma heeft een andere oorzaak dan die bij chronische bronchitis en 
longemfyseem en ook de behandeling ervan is anders. Vandaar dat 

* 
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tegenwoordig onderscheid wordt gemaakt tussen astma en COPD. •• d it 
is de nieuwe naam voor chronische bronchitis en longemfyseem. De 
belangrijkste oorzaak van COPD is roken. Chronische bronchitis komt bij 
kinderen niet voor. longemfyseem slechts in uitzonderlijke gevallen en 
voornamelijk door afwijkingen en genetische defecten. Wanneer kindere n 
bronchitis hebben, komt dat meestal door een virusinfectie . 

Traditioneel zijn astmacentra uiteraard bedoeld voor astmapatiënten. 
In de laatste decennia worden mensen met COPD en recent ook met 
obesitas (extreme zwaarlijvigheid) tussen de astmapatië nten ook in het 
astmacentrum ondergebracht. Doordat de behandelm ethodes en ook 
de oorzaak van deze aandoeningen verschillend zijn b lijkt in de p ra ktijk 
dat het samenvoegen van deze groepen niet ideaal is en soms zelfs to t 
wrijvingen tussen de patiënten onderling kan leiden. Voor deze partijen 
zou het beter zijn als ze apart behandeld konden worden. daarom is 
het LongErasmus astmacentrum ook daadwerkelijk ontworpen als een 
astmacentrum. 

Het astmacentrum is een derdelijns ziekenhuis. Dit houdt in dat het voor 
de patiënten na vaak een lang voortraject met diverse behande lingen 
hun laatste redmiddel is. Veel van de patiënten zijn dan ook voor langere 
of kortere tijd in het ziekenhuis behandeld. Sommigen zijn uitgebreid 
onderzocht en anderen zelfs geopereerd . Voor hen is he t astmacentrum 
niet alleen hun laatste t rap in het p roces van hun behandeling maar tevens 
de eerste stap in hun actieve revalidatie en hopelijk succesvolle terugkeer 
naar de maatschappij en een vrijer leven. Hierdoor vind ik het belangrijk 
dat het astmacentrum op het nieuw te bouwen ziekenhuis aansluit. het 
staat e r immers pal naast. maar dat het zich tevens a ls een zelfstandig 
gebouw manifesteert dat zich, ondanks hun verbondenhe id. afkeert va n 
het ziekenhuis. Voor haar patiënten is het de bedoeling dat het zie kenhuis 
een gepasseerd station is waarnaar ze niet terug hoeven te keren. 

** COPD ~taal VOOI Chronlc Obstructlve PulmO!'lOIY Dtseose 



De He a n g E n v 
De term Healing Environment komt uit de g e zondheidszorg. He t idee er 
achter is dat de omge ving waarin mensen zich bevinden van invloed is 
op zowel hun fysische als hun psychisc he toestand. Door deze omgeving 
zorgvuldig in te richten zouden patiënten in ziekenhuizen en andere 
zorginstel lingen zich beter voelen en hierdoor sneller genezen. De 
architectuur van een mooi gebouw en een func tionele omgeving zou 
het genezingsproces stimuleren door de Innerlijke kracht van de m ens te 
versterken. 

Als dit zo is waarom zijn ziekenhuizen dan vaak zulke lelijke gebouwen? 

Goede architectuur is er in veel gevallen afwezig en een bureauc ratische 
en utilitaire uitstraling overheerst. Het is niet voor niets dat Wytze Patijn in zijn 
toespraak op het Architectuur-symposium Het Ziekenhuis in Groningen het 
zieke nhuis zoals het in d e vorige eeuw gebouwd werd een 'genee smac hine' 
noemt. (Patijn, 2003) 

Aan de ene kant worden er zieke mensen in gestopt om er na verloop van 
tijd aan de andere kant weer genezen uit komen. Maar wat gebeurt er in 
de tussentijd, tijdens het verblijf in het ziekenhuis? 

Een ziekenhuisbezoe k zal, alleen al door d e aard van het b ezo ek, vaak 
negatieve e moties e n stress oproepe n . Daarom is het b e langrijk dat 
d e o mge ving een onde rste uning is voor d e patië nten e n ze he lpt d eze 
emoties te verwerken of te verminderen, waardoor hun lichaam zic h kan 
richten op het herstellen en genezen van een ziekte of ingreep. 

Geschiedenis 

Voo r de tijd van d e m e disc he wete nschap, toen de ke nnis o ver d e 
anatomie van he t m e nse lijke lic haam nog b e pe rkt was, ric htte d e 
aanwezige gezondhe idszorg zic h op het we lzijn van de patië nte n. (Pruve s, 
2002) 

De connectie met de natuur was belangrijk. Mensen konden genezen 
door ze zo goed mogelijk te verzorgen en de natuur haar we rk te laten 
doe n . Tuine n, daglic ht frisse luc ht en stilte zijn te rugkome nde the ma's die 
door d e eeuwen heen in d e g ezondheidszorg zijn toege past. 1\/len ging 
e r van uit dat d e ze e le m e nte n ook daadwe rke lijk e e n positieve invloe d 
op m e nsen hadden. De basis van d e b e hande linge n we rd filosofisc h 
bepaald en kwam tot stand na het analyseren van eerdere bevindingen. 
Ec ht onderzoek werd hier nog niet naar gedaan. 

To t het begin van d e twintigste eeuw werd d e a rchitectuur van ziekenhuizen 
grote ndeels b e paald doo r d e idealen uit de verlichting. Het voorzie n in 
frisse luc ht e n rust in ee n natuurli jke setting w e rden als e sse ntieel gezie n. 
Hie rnaast we rd he t zie ke nhuis beschouwd als een b e langrijk p ub lie k 
gebouw dat daarom door de beste architec ten ontworpe n moest 
worden. 
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Deze traditie vervaagde echter snel. De medische en tec hnische 
revolutie, samen met het opkomen van de Internationale StijL le idde 
tot de transformatie van het ziekenhuis tot een functionele, m e dische 
machine. (Wagenaar, 2003) De kwaliteiten van de omgeving, die tot 
dan toe zo belangrijk waren geweest, werden gene geerd of vergeten. 
Ziekenhuizen werden vanuit de medische zorg d ie e r gegeven werd 
zodanig ontworpen dat er geen ruimte voor architec tuur was. De interactie 
tussen de gebruikers e n het gebouw werd uit het oog verloren en de 
vormgeving ervan werd net zo nietszeggend als die van de omhulsels van 
de medische apparatuur die gebruikt werd . 

Patiënten 

In de loop van de tijd is echter gebleken dat de gezondhe idszorg meer is 
dan alleen medicijnen en ingre pen. Het welzijn van de pat iënten is zeker 
zo belangrijk. 

Een betere leefomgeving is één van de belangrijkste oorzaken waardoor 
mensen steeds ouder worden, moderne medicijne n e n geneeswijze n 
hebben hier maar een beperkte invloed op. 

Mensen hoeven tegenwoordig lichamelijk minder hard te werken, hebben 
m eer vrije tijd e n worden ouder. Hierdoor wordt de omgeving waarin ze 
zich bevinden belangrijker. Ook in d e ziekenhuizen zie je dit terug. 

De huidige trend van ziekenhuizen d ie worden ingeric ht als hotels o f 
luxe appartementen krijgt echter ook de nodige kritiek. Er is n iet één 
zaligmakende ontwerpstrategie waarmee altijd een goed ziekenhuis 
kan worden ontworpen. (Pruves, 2002) Toch ben ik van m ening dat e en 
zo rgvuldig ingerichte omgeving wel degelijk verschil maakt en er bepaalde 
elem e nten geïntroduceerd kunnen worden die h ieraan mee werken. 

Studies naar de tevredenheid van patiënten hebben aangetoond dat 
d it daadwerkelijk belnvloed word t door de a rchitectuur. Patiënten die in 
speciaal voor hen ingerichte, hotelachtige, kamers verbleven, schatten 
de geboden zorg en het ziekenhuis a ls geheel hoger in dan patiënten 
in standaard kamers d ie verde r gelijk verzorgd werden. De tevredenheid 
over de omge ving is voor patië nte n de op één na belangrijkste factor voor 
de totale tevre d e nhe id over he t ziekenhuisbezoek, alleen voorafgegaan 
door d e ontwaarde kwaliteit van d e zorg van zusters en a rtsen. (Harris, P B., 
McBride, Ross, & Curtis, 2002) (Uirich, 2004) 

De invloed van de d irecte omgeving is niet alleen belangrijk voor 
patiënten, maar ook voor het p ersoneel van het ziekenhuis en bezoekers 
die familie of vriende n komen opzoeke n. 



Evidence Based Design 

Healing Environment kan vertaald worden als 'helende omgeving'. Om tot 
deze helende omgeving te komen dien je te weten welke elementen van 
de omgeving een positieve. en welke eventueel een negatieve invloed 
hebben op mensen. 

Hiervoor is onderzoek nodig. Empirisch onderzoek naar de reactie van 
mensen op veranderingen in hun directe omgeving is de basis van Evidence 
Based Design. Hierbij wordt niet gekeken naar de mening van patiënten 
maar naar de primaire reacties van het lichaam op veranderingen in 
de omgeving. Deze primaire reacties worden gezien als harde b e wijzen 
en objectieve data. In principe zijn alle gebouwtypen geschikt voor dit 
onderzoek, maar Evidence Based Design richt zich voornamelijk op de 
gezondheidszorg en hoofdzakelijk op ziekenhuizen. (Wagenaar, 2003) 

Evidence Based Design heeft zich niet ontwikkeld als een specialisatie in 
de architectuur maar stamt uit de omgevingspsychologie. De term is 
duidelijk afgeleid van Evidence Based Medicine en is gebaseerd op het 
gebruik van resultaten volgens de criteria van streng medisch onderzoek. 
(Hamilton. 2004) Bij het ontwikkelen van nieuwe medicijnen w il men 
graag een zo goed mogelijk bewijs hebben dat deze ook daadwerkelijk 
de gewenste uitwerking hebben. Bij Evidence Based Design wordt de 
omgeving van patiënten op dezelfde manier benaderd. Met onderzoek 
wordt onderbouwd welke combinatie van omgevingsfactoren optimaal 
is voor het genezen van de patiënt. Hie rdoor kunnen nieuwe ontwerpen 
worden gemaakt met als basis een wetenschappelijk fundament voor het 
verbeteren van medische resultaten. 

Medische resultaten zijn indicatoren voor de kwaliteit van de zorg . Er zijn 
verschillende indicatoren die ook nog eens per instelling of per patiënt 
kunnen verschillen. Sommige hiervan zijn klinische indicatore n. Dit zijn 
waarneembare, meetbare symptomen van de conditie van d e patiënt 
zoals d e duur van het he rstel na een ingreep of het aantal m edicijne n dat 
genomen wordt tegen de pijn. 

Andere belangrijke categorie zijn de medische fouten. Dit zijn menselijke 
fouten die voorkomen hadden kunnen worden en die fataal kunnen zijn 
voor patiënten. Het aantal medische fouten houdt dus verband met de 
veilighe id van de patiënte n. 

Als laatste zijn e r de economische resultate n . Hieronder valle n de kosten 
voor de zorg van patiënten maar ook de personeelskosten en de 
onderhoudskosten van het gebouw. (Wagenaar, 2003) 

Het resultaat van Evidence Based Design is een Healing Environment 

Het doe l van Evidence Based Design is nie t simpelweg mooiere e n 
mode rner ingerichte ziekenhuizen. maar zieke nhuizen die patiënten 
daadwerkelijk een veilige re omgeving bie d e n e n ze he lpen sneller te 
herstellen en zo voor betere medische resultaten zorgen. Evidence Based 
Design is het beginpunt van de Healing Environment. Als aangetoond is 

16 



dat bepaalde maatregelen betere resultaten bij patiënten of personeel 
tot gevolg hebben, waarom zou je deze dan niet toepassen in je gebouw? 

Waarom niet? 

Toch worden niet alle nieuwe gezondheidszorggebouwen op deze manier 
ingericht. Ziekenhuizen zijn vaak zo gebouwd dat er een x aantal bedden 
in kunnen en dat alle benodigde ruimtes en medische apparatuur er in 
passen. Met de mensen die er moeten werken, de patiënten en bezoekers 
van die patiënten wordt nog maar weinig rekening gehouden. 

Natuurlijk is het aanwezig zijn van faciliteiten voor bepaalde medische 
ingrepen belangrijker dan dat er bijvoorbeeld planten in het ziekenhuis 
staan of dat mensen kunnen kiezen of ze een kunstwerk op hun kamer 
willen hebben. Maar waarom zou het niet allebei kunnen? 

Er is al aangetoond dat simpele ingrepen zoals het verminderen van 
geluidsoverlast door plaatsing van een akoestisch plafond een erg positieve 
invloed heeft op zowel patiënten als werknemers van een ziekenhuis. 
(Hagerman, 2005 via van den Berg, 2005) Het personeel kan zich beter 
concentreren en is minder vermoeid waardoor ze hun werk beter kunnen 
doen en de patiënten komen beter tot rust en hebben minder behoefte 
aan pijnstillende medicijnen. Alleen door deze besparing op medic ijnen 
zullen de extra kosten voor het plafond snel terugverdiend zijn. (Aranyi en 
Goldman, l 980) 

Veranderingen 

Wat kan er gedaan worden om Evidence Based Design op een zo goed 
mogelijke manier in te zetten? 

Ten eerste dient met behulp van zo sterk mogelijke bewijzen, de veiligheid 
van de gebruikers van het gebouw te worden verhoogd. Het infectiegevaar 
moet worden verkleind, kwetsuren, verwondingen en valpartijen moeten 
worden tegengegaan en medische fouten moeten worden voorkomen. 
Onnodige risico's en gevaren moeten uit het ziekenhuis geweerd worden. 

Ten tweede dienen, ook weer met behulp van zo sterk mogelijke 
bewijzen, bronnen die omgevingstress veroorzaken te worden gedempt 
of verwijderd. Door het tegengaan van overlast door bijvoorbeeld geluid 
of het gebrek aan privacy zullen de medische resultaten verbeteren. Het 
doel is dus het tegengaan van onnodige stress. 

Tot slot dienen, met behulp van tot nu toe beperkte maar in aantal 
groeiende bewijzen, elementen die een stressverminderende en helende 
werking op patiënten, bezoekers en personeel hebben, te worden 
geïntroduceerd. Het doel hiervan is de stress die bijkomstig is aan een 
medische behandeling zo veel mogelijk te reduceren. 



Veiligheid 

Onder veiligheid wordt verstaan het zich gevrijwaard weten of voelen 
van negatieve invloeden van buitenaf. Veiligheid heeft twee aspecten. 
Het gaat enerzijds om fysieke veiligheid waarbij de fysieke omgeving, 
het gebouw, zodanig is vormgegeven dat mensen deze veilig kunnen 
gebruiken. Anderzijds gaat het om psychische veiligheid, het zich 
beschermd voelen tegen indringers en weten dat hulp nabij is mocht 
dit nodig zijn . Fysieke veiligheid is voor veel mensen gelijk en vaak in 
regelgeving opgenomen. Het gevoel. de psychische veiligheid, kan per 
persoon sterk verschillen. [Hoekstra en van Liempd, 2004) 

Infectiegevaar 

Een groot probleem in ziekenhuizen is het infectiegevaar. Het overbrengen 
van infecties tussen patiënten kan op twee verschillende manieren. Door 
de lucht of via contact. 

Besmetting door contact gaat vaak via het ziekenhuispersoneeL [Larson, 
1988)[Uirich, 2004) Het is belangrijk dat het personeel na aanraking van een 
patiënt altijd de handen wast. Uit onderzoek is gebleken dat dit lang niet 
altijd gebeurt. Zeker in drukke units met veel patiënten en weinig personeel 
wordt er vaak niet de tijd genomen om de handen te ontsmetten voordat 
de volgende patiënt bezocht wordt. [Archibald, Manning, Bel!, Banerjee, & 
Jarvis, 1997) . [Uirich, 2004) 

Niet alleen door contact met patiënten, maar ook door aanrak.ing van 
muren en deuren kunnen mensen besmet raken. 

Het is al langer bekend dat meerdere mensen op één kamer of zaal 
elkaar kunnen besmetten. Dit kan zowel via de lucht als door contact met 
het personeel. Vaak zijn zulke kamers drukker en neemt het verplegende 
personeel niet de tijd om tussendoor de handen te wassen . Ook is het 
ontsmetten van deze kamers lastiger. De kans dat alle patiënten tegelijk 
weggaan en de kamer helemaal leeg is, is namelijk nihil. 

Door zo veel mogelijk patiënten op éénpersoons kamers te leggen ben je 
van veel van deze problemen af. Ze zijn makkelijker te ontsmetten en de 
kans dat patiënten elkaar direct besmetten is drastisch afgenomen. Door 
het plaatsen van extra wasbakken en gemakkelijk toegankelijke dispensers 
kun je het personeel eraan helpen herinneren om vaker de handen te 
wassen zodat zij ook daardoor minder infecties verspreiden . 

Besmetting door de lucht gaat bijna altijd door het ventilatiesysteem of 
komt door een gebrek aan ventilatie. 

De luchtkwaliteit in een gebouw is belangrijk en kan gecontroleerd worden 
met een goed ventilatiesysteem. Er komt frisse lucht naar binnen en 
vervuilde lucht wordt afgevoerd of verdund. Verder kan de temperatuur 
en de luchtvochtigheid geregeld worden. 

Het is wel belangrijk dat het ventilatiesysteem goed is ontworpen en goed 
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wordt o nderhouden. De lucht mag a ltijd m aar één kant op stromen en er 
mag no oit lucht van d e ene ruimte in de andere stromen o mdat anders 
bacte rië n verspreid kunnen worden. Ook is het bela ngrijk d at de f ilte rs in 
het systeem regelmatig g econtroleerd en vervangen worden. Vervuilde 
filte rs doen vaak m eer kwaad dan goe d . (van d en Berg, 2005) 

Het ontwerp van een ziekenhuis kan helpen het infec tiegevaar terug te 
dringen. Dit is niet alleen een verbetering voor de mensen in het gebo uw 
doordat het risico's verminderd en levens redt, maar het is ook nog eens 
geldbesparend geble ken. (Wagenaar, 2003) 

Ongelukken voorkomen 

Valpartijen zijn de meest voorkomende ongelukken in zie kenhuizen. De 
meeste valpartijen gebeuren in de bedkamers als patiënten uit b e d 
stoppe n of naar het toilet gaan. Vaak moeten patiënten nodig naar 
het toilet en is er niet op tijd een verpleegster aanwezig o m ze daarbij 
te he lp e n . Het dec e ntraliseren van de zustersposte n zou hie rvoor e en 
o p lossing zijn. Bijkomend voordeel is dat het verplegende personeel op 
een dag een stuk m ind e r hoeft te lo pen waardoor ze minder vermoeid 
worden en zic h daardoor beter o p hun werk kunnen concentre re n. 
Doordat ze minder hoeven te lopen he b ben ze ook m ee r t ijd over om 
voor patië nten te zorgen. Hiernaast is g e b leken dat patiënten minder vaak 
om hulp roe pen als ze weten dot er iemand net om de hoek is om ze te 
helpen als dit echt nodig blijkt te zijn. 

Ook zijn de b adkamers en b edden vaak voor verbete ring en vatbaar. 
G ladde vloere n moeten vermeden worde n, e r moete n vold oende 
steune n aanwezig zijn waar patië nten zic h aan kunnen vasthoude n en het 
sanitair moet de goede hoogte hebben wat in de praktijk betekent dot d e 
hoogte verstelbaar is. 

Ook voldoende verlichting is cruciaal in het voorkomen va n valpartijen. 
(Aronyi en Go ldman, 1 980) 

Niet alleen de patiënten maar ook het personeel wo rdt m et onnodige 
risico's geconfronteerd. Medische apparatuur kon g e vaarlijk zijn en 
moet dus met zorg g ebruikt worden. Ook slecht ontworpen bedden en 
zusterp o ste n kunnen leiden tot overb e last ing, vermoeid he id , rugpijn en 
andere ble ssure s. (Uirich, 2004) 

Medische fouten 

Medische fouten zijn m e nselijke fouten g e maakt d oor het p e rsoneel, 
die voo rko m e n hadden kunnen worden. Vooral vermoeid e n gestresst 
personeel zal eerder fouten maken. (Topf e n Dillon, 1988) (Uiric h, 2004) 

Vaak wordt p e rsoneel onno dig veel bela st d oordot hun werkomgeving 
niet adequaat is ingeric ht op hun werkzaamheden. Te weinig licht, 
o nde rb re kinge n, afle id ingen tijdens het we rk en o nvoldoende ruimte om 
het werk g oed te doen zijn p otentiële b ronne n voor m edische foute n . 
Geluidsove rlast is een ande re belangrijke b ron voor ve rmoeidheid bij 



personeel en is dus indirect ook één van de oorzaken voor medische fouten. 
(Biomkvist. 2004)(Uirich, 2004) Ook het verplaatsen van patiënten van de 
ene kamer naar de andere kan voor verwarring en miscommunicatie 
zorgen waardoor onnodig fouten gemaakt worden. (Cook, Render & 
Woods, 2000)(Uirich, 2004) 

Één van de maatregelen die getroffen kan worden om medische fouten 
te voorkomen is het beter inrichten van de werkomgeving op de taken die 
er gedaan moeten worden. De gezondheidszorg verandert zeer snel en 
daarmee veranderen ook de behoeften en eisen aan ruimtes. Belangrijk 
is dat in de toekomst op deze veranderingen ingespeeld kan worden, 
ruimtes dienen gemakkelijk aanpasbaar te zijn. 

Een andere effectleve maatregel is het uitbreiden van het aantal 
éénpersoons kamers. Hierdoor zullen minder fouten worden gemaakt 
doordat patiënten verwisseld worden. Ook zal het personeel 
gestructureerder kunnen werken en zo effectiever en minder gestresst zijn. 
Ook de geluidsoverlast wordt hierdoor teruggedrongen wat voor zowel 
personeel als patiënten een groot voordeel is. 

Tot slot kunnen lichte en warme kleuren de activiteit en de oplettendheid 
verhogen. (Aranyi en Goldman, 1 980) 

Er zijn nog maar weinig onderzoeken gedaan naar de invloed van de 
omgeving op medische fouten, maar de onderzoeken die gedaan zijn, 
wijzen er wel op dat de omgeving daadwerkelijk van invloed is. Het is dan 
ook belangrijk dat hier in de toekomst meer onderzoek naar verricht wordt. 
[Uirich, 2004) 

Stress 

Acute stress bij patiënten heeft een groot aantal negatieve effecten, 
zowel psychologisch als fysiek. [Uirich, 1992, 1999, 2002) Het verminderen 
en tegengaan van stress bij patiënten zal leiden tot betere medische 
resultaten. 

Veel ziekenhuizen zijn wel functioneel en efficiënt maar stellen de 
patiënten bloot aan een groot aantal stressvolle factoren die het ziek zijn 
extra belasten. Geluidsoverlast verwarring door het gebouw, gebrek aan 
controle over de directe omgeving, gebrek aan privacy en een omgeving 
die het lastig maakt voor familie en vrienden om de patiënt sociaal te 
steunen, zijn hier voorbeelden van. (Wagenaar, 2005) 

De architectuur van het ziekenhuis speelt hier een grote rol in. Het is 
belangrijk dat de patiënten zelf invloed kunnen uitoefenen op hun directe 
omgeving. Ook hier is een éénpersoons kamer weer in het voordeel. Voor 
patiënten die langere tijd in het ziekenhuis moeten verblijven wordt dit hun 
thuis en is het dus belangrijk dat ze de kamer zelf, voor zover mogelijk, 
naar hun eigen smaak kunnen inrichten. Het is meteen een ruimte waar 
ze zich kunnen terugtrekken en wat privacy hebben. (Hosking en Haggard, 
1 999) Voor sommige mensen is de aanwezigheid van een kamergenoot 
gewenst in verband met gezelligheid of als ondersteuning of voorkoming 
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van angstaanvallen. Voor de meeste mensen is deze kamergenoot echter 
vooral een bron van ergernis en stress. (Uirich. 2004) 

Hiernaast is aangetoond dat het terugdringen van de geluidsoverlast 
die met meerpersoons kamers gepaard gaat tot aanmerkelijk betere 
medische resultaten leidt. (van den Berg, 2005) 

Helende elementen 

Na het verwijderen van alle negatieve elementen die stress en ongemak 
veroorzaken en gevaar op kunnen leveren wordt het tijd om stress 
verminderende elementen te introduceren. Dit zijn zake n die de stress 
bij patiënten doen verminderen waardoor ze sneller zullen genezen. Het 
onderzoek hiernaar staat nog in de kinderschoenen, maar er zijn al enige 
conclusies te trekken. 

Het doel is om de patiënten even uit de deprimerende rol van patiënt te 
laten stappen en ze te doen vergeten dat ze ziek zijn . Op verschi llende 
manieren kan voor positieve afleiding gezorgd worden m aar kan ook 
het o nderbewustzijn worden aangespro ken waardoor het lichaam meer 
kracht krijgt om te genezen. (Uirich, 2004) 

Voorbeelden hiervan zijn muziek, contact met dieren zoals honden en 
katten, lachen en comedy, bepaalde soorten kunst e n vooral contact 
met de natuur. Dit laatste is een e lement dat door de eeuwen heen a ls 
zeer belangrijk ervaren is. Charles Darwin (Engels Naturalist 1 809 - 1 882) 
vond dat de moderne beschaving een negatief fenom een was wat 
de mens ervan weerhie ld om in harmonie met de natuur te leven. Hoe 
geciviliseerder, hoe g roter het gat met de natuur en hoe slechter men e r 
aan toe was. Rijke mensen konden in luxueuze sanatoria weer één worden 
met de natuur om zo aan te sterken en te herstellen van zie ktes en kwalen. 
(Wagenaar, 2003) 

Natuur 

Ook in Evidence Based Design is gebleken dat de mens baat heeft van 
contact met de natuur. Opmerkelijk is dat van een a fsta nd naar natuur 
kijken meer effect heeft dan er werkelijk fysiek mee in contact komen. (van 
den Berg, 2005) Er is gebleken dat patiënten die uitzicht hebben op een 
natuurlijke omgeving sneller genezen dan mensen die uitkijken op ee n 
stedelijke omgeving. (Uiric h, 1984) 

Tevens hebben tuinen in e n rond ziekenhuize n ook e e n hetende we rking. 
Deze ontstaat niet zozeer door het contact met de natuur maar doordat 
mensen zich er kunnen terugtrekken in een rustige o m geving en even 
aan andere dingen kunnen denken zonder dat ze constant met he t 
ziekenhuis geconfronteerd worden. (Cooper Marcus & Barnes, 1995; Ulric h, 
1999)(Uirich, 2004) De afwe zigheid van lawaai en drukte he lpt mense n 
ontspannen. (Te rry Hartig , via Wage naar, 2003) Ook is een ziekenhuistuin 
een g o ede ple k om a nd e re m e nse n te ontmoeten en nieuwe sociale 
contacten aan te gaan. 



Een onder voordeel van planten in een ziekenhuis is de ontwaarde 
verbeterde luchtkwaliteit Planten kunnen verontreinigde lucht zuiveren en 
mensen associëren hun aanwezighe id onderbewust m e t schonere lucht. 
(van den Berg. 2005) 

Het gebrek aan planten en binnentuinen in ziekenhuizen komt vaak doordot 
het onderhoud ervan veel geld kost en men bang is dot in de toekomst 
hierop bezuinigd zal worden woordoor de tuin een treurige aanblik krijgt. 
Ruimtegebrek is een andere factor die notuur uit het ziekenhuis weert. 
De budgetten in de gezondheidszorg zijn krop en alle beschikbare ruimte 
moet nuttig gebruikt worden.Hiernoost is men bang dot bloemen en 
planten ziektekiemen zouden verspreiden. Dit laatste is tot op heden nog 
niet aangetoond. (van den Berg, 2005) 

Zolang niet onomstotelijk bewezen is dot notuur en tuinen in ziekenhuizen 
een positief effect hebben op de medische resultaten. en dus 
geldbesparend zijn, zullen beleidsmokers terughoudend zijn met het 
investeren hierin. Ook moet e r onomstotelijk bewezen worden dot bloemen 
e n planten geen ve rhoogd besmettingsgevaar ople veren. 

Zonlicht 

Mensen geven zonder twijfel de voorkeur aan zonlicht boven kunstmatige 
verl ichting. (van den Berg. 2005) Patiënten in komers met veel zonlicht 
verblijven gemiddeld korter in het ziekenhuis dan patiënten in komers 
zonder direct zonlicht. (Uiric h. 2004) 

Wat wel belangrijk is. is dot de patiënten zelf kunnen controleren hoeveel 
licht er in hun kamer komt. Voor ernstig zieke mensen is fel licht vaak 
vervelend en de grens tussen prettige verlichting en te donker of te licht 
is don klein . 

Kleuren 

Kle uren kunnen van invloed zijn op de gemoedstoestand van mensen. 
Hier kon de gezondheidszorg gebruik van maken. moor men moet 
zich wel realiseren dot kleuren niet op iedereen de gewenste uitwerking 
zullen hebben. Wat voor de één goed werkt kon bij de onder slechte 
herinneringen en stress bovenbrengen. (Hosking en Hoggord. 1999) 

Het is dus heel lastig, zonie t onmogelijk, dot door bepaald kleurgebruik 
in een ziekenhuis alle m e nsen zich pre ttig gaan voe len e n sneller zullen 
genezen. Het omgekeerde kon we l tegengegaan worden. Voorol zwart. 
oranje en rood dienen in grote vlokken vermeden te worden omdat veel 
mensen hier slecht op reageren . (Hosking en Hoggord. 1999) Kleuren zoals 
lichtgeel en lichtblouw zullen m inder koel aan doen don spierwit en zullen 
mensen zic h over het algemeen prettige r loten voe len. 
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Kunst 

Er is een groeiende overtuiging dat de introductie van kunst in de 
gezondheidszorg een positieve uitwerking op de patiënten heeft. 
Kunstwerken kunnen mensen gelukkig maken en zorgen voor een positieve 
afleiding, maar het soort kunstwerk dat dit effect op mensen kan hebben 
is per individu verschillend. (Pruves. 2002) Kunst moet integraal met het 
ontwerp van het gebouw bedacht worden en niet later als inrichting 
zomaar toegevoegd worden. Rustige plaatsen waar mensen samen 
kunnen komen en naar kunstwerken kunnen kijken hebben positieve 
effecten, schilderijen die lukraak ergens in een gang opgehangen worden 
zullen weinig of geen invloed op de patiënten hebben. 

De collectie moet beheerd en bijgehouden worden en de werken moeten 
door het ziekenhuis circuleren om de patiënten afwisseling te bieden. De 
keuze voor de kunstwerken moet aan een kundig iemand overgelaten 
worden zodat de collectie divers en prikkelend is. (Hosking en Haggard, 
1 999) Vooral kunstwerken met een natuurlijk motief werken rustgevend. 
Abstracte kunst wekt soms verwarring op en kan daardoor de stress bij 
patiënten verhogen en averechts werken. (Uirich 2004) 

Nieuwe ontwikkelingen 

Snoezelruimtes zijn een Nederlandse uitvinding. Het zijn ruimtes waar 
patiënten door middel van lichttherapie behandeld worden. De kamers 
zijn ingericht om in te ontspannen en zijn voorzien van comfortabele 
meubelen, zachte vloerbedekking en een ruime keuze aan muzie k. De 
snoezelruimte is bedoeld als onderdeel van een serie zintuigruimtes zoals 
een jacuzzi. een stille zitkamer. een 'voel gang' en een witte kamer. Zien, 
voelen en ruiken staan in al deze ruimtes centraal met de bedoeling 
mensen te laten ontspannen en tot rust te laten komen met als uiteindelijk 
doel een snellere genezing. (Hosking en Haggard, 1 999) 



Samenvattend 

Er is dus vastgesteld dat de gezondheidszorg baat heeft bij mooie en 
zorgvuldig ontworpen ziekenhuizen. Hoe een gebouw er uit ziet en hoe het 
aanvoelt tijdens het gebruik is van grote invloed op patiënten, werknemers 
en bezoekers. Goed ontworpen gebouwen zijn uitnodigend. veilig en 
effectief. Een mooi gebouw werkt opbeurend. helpt patiënten sneller te 
genezen en inspireert werknemers om zich extra in te zetten. 

Conclusie 

Functionaliteit en budget spelen bij de bouw van zorginstellingen een 
zeer grote rol. Functionele fouten en budgetoverschrijdingen worden snel 
opgemerkt en maken dat de aandacht van het ontwerpteam vooral daarop 
is gericht. Dit is logisch maar heeft als gevolg dat er maar weinig ruimte en 
belangstelling is voor het perspectief van de cliënt. Zolang beleidsmakers in 
de gezondheidszorg er niet van overtuigd zijn dat er op dit vlak veel ruimte 
is voor verbeteringen en dat deze verbeteringen vooral met architectuur 
gerealiseerd kunnen worden zal dit ook zo blijven. 

Als Evidence Based Design en de Healing Environment een vernieuwing 
van de architectuur in de gezondheidszorg teweeg moeten brengen zal 
er meer onderzoek gedaan moeten worden naar de kostenbesparing van 
bepaalde ingrepen. Door de krappe budgetten waar de gezondheidszorg 
mee te kampen heeft zijn de kosten. en dan vaak ook nog de directe kosten. 
vaak belangrijker dan de absoluut beste zorg voor patiënten. Als blijkt dat 
een mooie e n prettige omgeving door bepaalde architectonische ingrepen 
niet alleen gunstig is voor de patiënten. maar tegelijkertijd kostenbesparend 

is door betere medische resultaten. zal er snel meer aandacht voor komen. 

Een groot deel van het onderzoek naar de Healing Environment en 
Evidence Based Design richt zich op de ziekenhuisarchitectuur. Opvallend is 
dat bij het in praktijk brengen van resultate n uit nieuwe onderzoeken, vooral 
bestaande ziekenhuizen hier in veel gevallen toch weining aandacht aan 
lijken te willen besteden. Patiënten en personeel in ziekenhuizen kunnen 
veel baat hebben bij relatief simpele ingrepen als het introduceren van 
betere verlichting. kleur. meer daglicht. frisse buitenlucht en een betere 
geluidsisolatie binnen het gebouw, om er maar enkele te noemen. 
Toch zijn de voorbeelden van hoe het niet moet ook in relatief nie uwe 
gebouwen. vooralsnog ve le malen talrijker dan de voo rbeelden van hoe 
he t ook kan. Gelukkig zijn er ook steeds meer goede voorbeelden te vinden 
van gebouwen die in grotere of mindere mate een Healing Environment 
vormen. 

Consumenten, en in d it geval patiënten, worde n steeds kritischer. Het 
wordt steeds normaler dat mensen zelf kiezen waar ze behandeld wille n 
worden. De concurrentie tusse n zorginstelingen wordt. mede door het 
nieuwe zorgstelse L steeds groter. Instellingen zullen dus naast goede 
medische resultaten iets moeten doen om zic h van hun conc urrenten te 
onderscheiden. Vooral een deel kleinere zorginstel lingen p ikt dit goed op 
en vestigt zich in gebouwen die eerder de assoc iatie oproepen van een 
luxe hotel dan dat van een ziekenhuis. 
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u tgangspunten 
Bij het ontwerpen van het astma centrum heb ik rekening gehouden met 
de conclusies uit mijn literatuuronderzoek naar de Healing Environment. 
Niet alle punten die voor een ziekenhuis van belang zijn, zoals bijvoorbeeld 
extreme maatregelen tegen besmettingsgevaar, zijn van toepassing op 
het astmacentrum. Daarentegen zijn er ook punten die in een ziekenhuis 
misschien minder belangrijk zijn dan in een zorginstelling waar mensen 
maanden lang verblijven. Hoe korter iemand ergens moet verblijven hoe 
eerder men geneigd is om eventuele ongemakken en ergernissen voor 
lief te nemen. Het perspectief van de patiënt is dus zeer bepalend. Zo 
zijn de verdiepingen waar de patiënten wonen ook meteen hun directe 
leefomgeving en is het extra belangrijk dat ze zich ook vlak buiten hun 
eigen kamers op hun gemak voelen en samen met andere patiënten aan 
hun revalidatie kunnen werken. Keuzemogelijkheden voor de patiënten 
zijn erg belangrijk en één van deze keuzes is zich kunnen terugtrekken 
binnen de privacy van hun eigen kamer. Een ander onderdeel dat erg 
belangrijk is, is invloed hebben op de directe omgeving. Omdat de 
patiënten zo lang in het astmacentrum verblijven is het belangrijk dat ze 
in ieder geval hun eigen kamer zo veel mogelijk naar hun eigen smaak 
en wensen kunnen inrichten en aanpassen. Verder is het belangrijk dat de 
patiënten extra gestimuleerd worden om, zowel bewust als onbewust. aan 
hun revalidatie te werken. De inrichting van het gebouw is voor al deze 
punten zeer belangrijk. 

De vijf astmaklinieken in Nederland zijn conventioneel van opzet. Zij 
bestaan uit uitgespreide laagbouwcomplexen in een bosrijke omgeving 
en vormen kleine dorpjes afgescheiden van hun omgeving. Buitenruimte 
speelt in deze klinieken een grote rol, de binnenruimte veel minder. 

In de binnenstad van Rotterdam is de ruimte noch de schone lucht en 
de rust om een soortgelijk ontwerp te realiseren. Buitenruimte en schone 
lucht moeten in het gebouw verwerkt worden, het gebouw moet een schil 
vormen die de patiënten beschermt maar op plaatsen ook prikkelt en 
confronteert met de stad om hen heen. 

Als resultaat van de onderzoeksperlade noem ik de volgende criteria als 
uitgangspunten voor het ontwerp van het astmacentrum. 
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• Het astmacentrum biedt voornamelijk klinische behandeling waarbij de 
patië nten voor langere tijd in het c entrum wone n. Dit wordt gecombineerd 
met pollklinische behandeling waarbij (oud) patiënten uit de omgeving 
naar het astmacentrum komen voor dagbehandeling. 

• De duur van het revalidatietraject is minim aal 3 tot 6 maanden 
maar vaak ook langer. 

• Het astmacentrum is voor de patiënten een stap voorbij het ziekenhuis. 
Toch wil ik deze twee verbinde n waardoor d e patiënten van beide 
gebouwen van elkaars faciliteiten kunnen profiteren. Er moet in de directe 
omgeving dus niet alleen rekening gehouden worden met de patiënten 
van het astmacentrum maar ook met die van het aangelegen ziekenhuis. 

• Buitenruimte en schone lucht moeten in het gebouw verwerkt worden. het 
gebouw moet een schil vormen die de patiënten beschermt maar op 
plaatse n ook prikkelt en confronteert met d e stad om hun heen. 

• Het astmacentrum is verdeeld in een afdeling voor kinderen en een 
a fdeling voor volwassenen. Voor mijn afstudeerproject heb ik ervoor 
gekozen om mij te beperken tot he t verder uitwerken van de volwassenen 
afdeling. De leeftijd van de patiënten in dit dee l van het astmacentrum is 
divers al zal het merendeel van middelbare lee ftijd zijn. 

• Klinische patiënten zullen, zeker in het begin van hun behandelperiode , 
beperkt moblel zijn waardoor ze weinig buiten komen. De verdieping 
waarop zij leven wordt hierdoor voor kortere tijd hun enige leefomgeving 
waardoor zorgvuldige inrichting hie rvan extra belangrijk is. 

• Ook later in het revalidatietraject zullen veel van de patiënten slechts 
sporadisch buiten het astmacentrum (kunnen) komen. Alle benodigde 
dagelijkse voorzieningen diene n dus in he t astmacentrum zelf aanwezig 
te zijn. Het is als het ware een stad b innen de stad. 

• Één-persoons kamers b ieden meerdere voordelen. voornamelijk privacy 
e n rust. 

• Het astmacentrum is verdee ld in een aantal verdiepingen voor patiënten . 
Op e lke verdieping vormen de patiënten een groep. Ze werken samen 
aan hun revalidatie e n de verdieping is hun 'thuis' . 

• Afleiding door activiteiten met sociaal contact, hebben een posit ieve 
werking op de revalidatie en werken stressverlagend. 

• De ruimtelijke beleving, zicht op groen en het inte rieur spelen een 
belangrijke rol bij het welbevinden van de patiënten, evenals gebruik van 
natuurlijke mate riale n en veel daglicht 

• Van buiten moet het gebouw uitstrale n dat het een astmacentrum is 
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L 
Astmacentrum in binnenstedelijke setting 

Omgeving Astmacentrum 

Het Astmacentrum is ontworpen op een kavel aan de noordzijde van 
het nieuw te bouwen Erosmus MC. bovenop het bestaande Dijkzicht 
metrostation dat hier onder de grond ligt. De locatie grenst aan de 
aansluiting van het Burgemeester st. Jacobplein op de Rochussenstraat. 
De gebouwen ten zuiden van de locatie worden gesloopt en hier is 
nieuwbouw van het nieuwe ziekenhuis gepland. De oude hoogbouw 
ten zuidoosten van de kavel wordt gefaseerd gesloopt naarmate de 
nieuwbouw van het ziekenhuis vordert. hiervoor in de plaats komt een park. 

Het Astmacentrum ligt vlakbij het centrum van Rotterdam met ertussenin 
het Museumpark met o.a. Museum Boijmans van Beuningen, het NAI en de 
Kunsthal. maar ook het Maritiem Museum. Historisch Museum Rotterdam 
en het Witte de With Centrum voor Hedendaagse Kunst liggen vlakbij . 

Ten zuiden van het ziekenhuiscomplex. aan de andere kant van de 
Westzeedijk, ligt 'het park', waar (langs de kade van de Parkhaven aan de 
Maas) ook de Euromast staat. 

Ten noorden van het astmacentrum. aan de andere kant van de 
Rochussenstraat liggen de wijken Oude Westen. Middelland en Nieuwe 
Westen met nog verder naar het Noorden. aan de andere kant van de 
spoorlijnen de dierentuin Diergaarde Blijdorp. 

Op de plek van het astmacentrum ligt nu een wat vervallen plantsoen 
met één van de ingangen van het metrostation in de hoek en twee 
liftschachten die in het midden boven maaiveld uitsteken. Verder staat 
er een patatkraam en is er een bushokje. Rondom het plantsoen liggen 
enkele kantoorgebouwen en in de richting van het museumpark staat een 
hoog gebouw van de Hogeschool Rotterdam . En dan is er natuurlijk het 
nieuw te bouwen ziekenhuis dat aan de zuidkant van de kavel aan het 
astmacentrum grenst. 
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Omgeving van het astmacentrum. De pijlen 
geven een aantal opmerkelijke elementen aan 

die vanuit het astmacentrum te zien zullen zijn. 

Water en groenvoorzieningen In de omgeving. 

Op het eerste gezicht lijkt het alsof het 
astmacentrum In een groene en waterrijke 
omgeving ligt ... 

.•. als je echter de bebouwing In de omgeving 
bekijkt ... 

... en de grote wegen en de metro en 
treinsporen toevoegd zie je dat de hoeveelheid 
aaneengesloten groen beperkt Is. Het 
astrnacentrum wordt van de twee nagategen 

parken gescheiden door drukke wegen en 
hoge bebouwing. Ook is de luchtkwaliteit 
vlakbij de uitgang van de maastunnel en het 
helikopterplatvorm van het ziekenhuis ten tijde 
zeer slecht waardoor het voor astmapatienten 

lastig kan zijn om effectief van deze voorzieningen 

gebruik van te maken. Daarbij komt dat voor 
mensen die slecht te been zijn de afstanden naar 
de naastgelegen parken toch redelijk groot zijn. 
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De Constructie 

De kavel van het astmacentrum biedt een aantal constructieve 
beperkingen en randvoorwaarden. Omdat ik graag een gebouw wilde 
ontwerpen waarbij de constructie ook visueel een belangrijk deel van het 
geheel vormt en wat in theorie ook echt gebouwd zou kunnen worden 
heb ik er voor gekozen om het constructieve aspect van mijn project een 
deel van mijn afstudeeropdracht te laten vormen. 

Onder een groot gedeelte van de kavel van het astmacentrum ligt een 
metrostation. Hier kan niet zomaar op gebouwd worden en de constructie 
van het astmacentrum moet dan ook buiten het oppervlak van de metro. 
maar uiteraard wel binnen de kavel. gefundeerd worden. 

Funderen vlak naast een metrostation vraagt om extra constructieve 
maatregelen. Niet alleen voor het nieuw te bouwen gebouw. maar ook 
voor de bestaande fundering van het metrostation is dit een uitdaging. 
Bij belasting van de nieuwe fundering is de kans groot dat er door het 
grote gewicht zettingverschillen in de ondergrond voorkomen. Als hier 
niet op wordt geanticipeert zal het bestaande bouwwerk onder de grond 
meezakken. Om dit ter plaatse van het astmacentrum te voorkomen 
dient vooraf het fundament van het metrostation en de metrobulzen 
aangepast te worden. Een nieuwe fundering van stalen buispalen zal vlak 
naast de bestaande paalfundering worden geplaatst. De nieuwe palen 
worden met de bestaande constructie verbonden door middel van een 
hydraulische vijzel. De palen van het metrostation kunnen als het ware 
'opgekrikt' worden. waardoor tijdens de bouw van het astmacentrum op 
verzakkingen in de ondergrond ingespeeld kan worden en het metrostation 
en de metrobulzen op hun plek blijven. Zo worden zettlngsverschillen en 
hieruit voortkomende scheuren In de bestaande constructie voorkomen. 
Als hier geen rekening mee gehouden zou worden zal de metrobuis bij 
zettingsverschillen gaan scheuren waardoor de metrotreinen kunnen 
ontsporen en de metro zelfs onder water kan komen te staan. Tussen 
het dak van het metrostation en de vloer van de onderbouw van het 
astmacentrum dient een vrije ruimte te zijn om te voorkomen dat deze 
elkaar raken als het astmacentrum enigszins verzakt 

Principe van de nieuwe nostelbare fundering voor 
het bestaande metrostation en de metrobuis 

vloer bovenbouw 1. 

bestaande metrobuis 2. 

vijzelkelder 3. 

hydraulische vijzel 4. 
nieuwe fundering, stalen buispalen 5. 

oude paalfundering metrobuis, losgekoppeld 6. 

vrije ruimte I.b.v. nastellen 7. 
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Kavel met in grijs aangegeven hel metroslation onder de grond en in rood hel 

gebied rondom hel metrostation waar gefundeerd zou kunnen worden. Onderaan 

in hel oranje is een deel van hel aangrenzende nieuwe ziekenhuis aangegeven. 

Bebouwd deel van de kavel, de rode gedeeltes Is hel deel van de onderbouw 

dal direc t op de ondergrond gefundeerd is. He l gele dee l in de onderbouw is de 

centrale hal, de vorm hiervan volgt die van het metrostalion onder de grond e n geeft 

het bebouwde gebled waar niet gefundeerd kan worde n aan. Gestippeld zijn de 

twee longen en hun fundering aangegeven, links de volwassen long die als een b rug 

over hel metrostation staat. rechts de kinder long die uitkraagt over de metrobuis. 



Bij het monteren van de verbinding tussen de vijzels en de bestaande 
constructie en het aanleggen van de vijzelkelders zal een deel van 
het metrostation en de metrobuis worden blootgelegd. Door de hoge 
grondwaterstand in Rotterdam is het belangrijk dat niet alleen rekening 
wordt gehouden metverzakking maar ook met opdrijven van de bestaande 
constructie. Er mag niet te veel druk op het metrostation komen. maar ook 
te weinig gewicht bovenop het station en de metrobuis moet worden 
vermeden. 

Een groot gebouw. niet te dicht bij het nieuw te bouwen ziekenhuis, vraagt 
dus om een speciale constructleve oplossing. Zomaar bovenop het 
metrostation bouwen is niet mogelijk en het oppervlak van de kavel waar 
wel gebouwd kan worden is niet erg groot. 

Één van de oplossingen die ik hiervoor in de beginfase van het astuderen 
heb bedacht is het bouwen van een constructieve 'tafel' die hoog 
boven het maaiveld een fundering biedt voor de twee torens die het 
astmacentrum vormen en tevens een beschermend dak voor het gebied 
direct eronder vormt. In deze 'tafel' zouden tevens alle installaties voor 
heel het gebouw gehuisvest kunnen worden. 

Architectonisch is dit het concept zoals ik het voor het gebouw voor ogen 
had maar dit vertaalt zich niet zonder meer naar de constructie ervan. 
Een constructie op hoogte die dient als fundering voor een gebouw dat 
onafhankelijk van de onderconstructie erop geplaatst kan worden zou 
leiden tot een zware constructie en in de hoek van de kavel is dit ook 
nog eens erg lastig, misschien wel onmogelijk. te funderen. Een flexibele 
onderbouw als fundering voor wat erop komt is ook niet nodig. het 
lijkt niet erg waarschijnlijk dat de bovenbouw met de jaren zal worden 
veranderd en compleet anders zal worden opgebouwd. Ook bleek bij 
nader onderzoek dat er lang niet zoveel installaties nodig zijn om de lucht 
in het astmacentrum te ventileren en zuiveren dan eerder gedacht was. 
Bij nader inzien bleek een zowel constructief als architectonisch aan de 
situatie en het ontwerp aangepaste constructie interessanter en gunstiger 
te zijn. 

De constructieve oplossing waarvoor ik uiteindelijk heb gekozen is het min 
of meer los van elkaar funderen van de onderbouw en de hoogbouw van 
de twee longen. 
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Impressie gemaakt halverwege het afstudeertraject voor het tussencolloquium . Een 

constructieve fundering hoog boven het maaiveld waar twee longen op staan. 









Constructief, maar ook functioneel. bestaat het astmacentrum ruwweg uit 
drie onderdelen. De onderbouw en twee torens in de vorm van longen die 
hier boven op lijken te staan. Alle drie dienen ze rekening te houden met 
het bestaande metrostation en de metrobuis onder de grond De grote 
long vormt een brug over het metrostation. De kleine longkraagtover de 
onderliggende metrobuis en is slechts aan de hoge zijde gefundeerd. 
Los hiervan zijn de longen constructief gelijk van opzet. Zij bestaan uit een 
verstevigde onderkant. een schil die geheel rond de smalle gevels loopt 
en de twee zijgevels. 

De onderbouw van het astmacentrum is geheel buiten de rand van het 
metrostation gefundeerd. Alle buitenwanden zijn dragend en staan buiten 
de omtrek van het metrostation. De twee grote entrees van de onderbouw 
liggen boven de metrobuis waardoor de gevels de buis op deze plekken 
overbruggen. In de plattegrond is hierdoor de vorm van het metrostation 
duidelijk terug te vinden in de vorm van de onderbouw. 

De indeling van de onderbouw is zodanig dat de vloeren allemaal 
op de gevels of in ieder geval buiten de omtrek van het metrostation 
krachten af kunnen dragen. Ook de beganegrondvloer van de grote hal 
overspant het metrostation en krachten die hier op komen worden buiten 
de omtrek van het metrostation aan de ondergrond afgedragen. Hierdoor 
ontstaat er een vrije ruimte tussen de vloer van de hal en het 'dak' van het 
metrostation. Deze vrije ruimte doet dienst als 'buffer' om te voorkomen 
dat bij zettingsverschillen tussen het bestaande metrostation en het nieuw 
te bouwen astmacentrum de twee elkaar raken en er zo te veel kracht op 
het metrostation en de nieuwe fundering hiervan wordt uitgeoefend. 

De schil van de longen bestaat uit twee paar kolommen die onderling 
op elke verdieping worden verbonden door liggers, zowel in de lengte als 
In de breedte richting. De knooppunten van de schil zijn verbonden met 
trekstaven en zorgen zo voor stabiliteit. voornamelijk in de lengterichting. 
De schil vormt zich om het astmacentrum en is dus zowel zijgevel als dak. 
In deze schil zullen een groot deel van de installatiecomponenten en al 
het verticale transport van deze installaties gehuisvest zijn. De constructie 
van de schil en de installatieonderdelen die erdoor gevoerd worden is 
van binnen slechts beperkt zichtbaar maar vormt van buiten een sterk 
beeldbepalend onderdeel. 

Dit geldt in veel mindere mate voor de zijgevels. Het uitzicht vanuit het 
astmacentrum op de stad vind ik belangrijk. Het Astmacentrum is voor 
de mensen die er wonen hun woonomgeving. Zeker in het begin van hun 
behandelperiode zullen zij maar matig mobiel zijn en vooral op hun eigen 
verdieping vertoeven. Later is het de bedoeling dat zij zich meer door het 
gebouw zelf gaan bewegen maar echt naar buiten gaan zal in het begin 
van hun verblijf nog niet mogelijk zijn. Ook in de constructie van de longen 
is hier rekening mee gehouden. Om een zo vrij mogelijk uitzicht van binnen 
naar buiten mogelijk te maken mogen de constructieve elementen niet te 
massaal zijn en bij voorkeur niet diagonaal over het gevelvlak lopen. 
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-----+ 
Doorsnede onderbouw met onder de grond het metrostation en in de achtergrond 
de kinderlong 
Schaal l :600 
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De twee grote zijgevels van de longen vormen een belangrijk onderdeel 
van de totale constructie. Door de constructie van de zijgevels a ls een 
schijf te laten werken worden krachten die ontstaan door het overb ruggen 
van het metrostation over de gehele gevel verdeeld en zorgen de gevels 
tevens voor stabiliteit in de breedterichting van het gebouw. Het is dus 
niet zo dat de onderste verdieping als een brug over het astmacentrum 
werkt en dat de overige verdiepingen hier traditioneel op gebouwd 
zijn, de complete constructie werkt samen in het overbruggen van het 
metrostation en het verdelen van de krachten over de verdiepingen naar 
de fundering toe. Hierdoor is het mogelijk om de constructieelementen 
slanker te dimensioneren waardoor een lichtere constructie ontstaat. 

Om diagonale trek- en drukstaven die het uitzicht vanuit de longen 
door de grote zijgevels belemmeren zo veel mogelijk te vermijden is de 
constructie van de twee grote zijgevels een vierendeel raamwerk. De 
knooppunten van de kolommen en liggers zijn momentvast verbonden. 
Hierdoor werkt de gehele gevel samen als een schijf en worden de 
krachten die e rop komen gelijkmatig verdeeld. Een uitzondering hierop 
vormt d e onde rste verdie ping van d e long e n. Om zo slank moge lijk te 
kunnen dimensioneren is bij het berekenen van de constructie gebleken 
dat het verstevigen van de constructie op de onderste verdieping en aan 
de rand van de tweede verdieping met diagonale trek- en druk staven een 
groot voordeel is. Hierdoor vormen de twee onderste verdiepingsvloeren 
een verdiepingshoog vakwerk en werken ze nog beter samen. De 
constructie van de g evel erboven hoe ft minder krachten ine ens naar de 
rand van het g ebouw te voere n, de onde rste ve rdieping he lp t h ier nu bij 
en funge ert als een extra steun waardoor heel de constructie e rboven 
slanker gedimensioneerd kan worden. Bijkomend voordeel hiervan is 
dat het gebouw lichter, en dus ook goedkoper, wordt omdat e r m inder 
staal in zit. Dat op deze verdieping wordt afgestapt van de m ee r open 
gevelconstructie van de rest van het gebouw vind ik geen problee m . Op 
de onderste verdie ping zijn g een bedkamers waar patiënten lange tijd 
doorbrenge n met het risico dat precies in hun kamer het uitzic ht wordt 
bele mme rd door een diagonaal c onstruc tie e le ment. 

De trekstaven aan de rand van de gevels op de tweede verdieping 
dragen bij aan d e stabiliteit van kolommen die de longen dragen. Ze 
helpen met het opvangen van momentaankrachten in de verb inding 
tussen d e kolommen en d e onderste ve rdieping door windbelasting op 
d e zijgeve ls. Door d eze tre kstaven is de ove rgang tusse n de kolommen e n 
de bOve nbo uw stijver e n kan een d eel van d e constructie in dat gebie d 
slanker worden gedimensioneerd zonde r dat de zijdelingse stabiliteit te 
laag wordt. 
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Schematische weergave van d e constructie van de volwassenen long. In d e grafie k aan 

de linkerkant is het krachtverloop in één van de kolo mmen rijen weergege ven. Doordat 

de geve l voor een d eel aan d e installatie schil 'hangt' worden de g e vel kolommen in 

he t bove nste d eel van he t g e bouw op trek belast . Hie rdoor is een slanke re constructie 

In d e g e ve l m oge lijk. Ook Is uil d e grafiek a f te lezen dal de ond e rste kolo m men een 

g e ring e b e lasting he bben, d oordat de g eve l als een vierendeel raamwerk werkt 

word e n d e krachten niet allee n naar beneden maar ook naar de zijkant van het 

g e b o uw geleid waar ze via de installatiesc hil door d e fundering wo rden opgevang e n 
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Belangrijk voor de indeling van de longen is dat de verdiepingsvloeren 
allemaal vrij indeelbaar zijn. Enige vaste elementen die op iedere 
verdieping terugkomen zijn het hoofdtrappenhuis en de liften aan de hoge 
kant van de long en het noodtrappenhuis aan de tegenovergestelde kant. 
Buiten deze elementen kunnen de verdiepingen geheel vrij ingedeeld 
worden waardoor ook latere aanpassingen aan de indeling van het 
astmacentrum gemakkelijk zijn door te voeren. Hierdoor zal gemakkelijker 
op veranderingen binnen de opvattingen van behandeling van patiënten 
en hun omgeving kunnen worden ingespeeld zonder dat dit vergaande 
constructieve, en dus ook economische, consequenties heeft. 

Een flexibele en vrij indeelbare plattegrond dient zo veel mogelijk 
obstakelvrij te zijn. Door de breedte van de longen en de constructie van 
de gevels kunnen de vloeren op de gevels opgelegd worden en is er geen 
noodzaak voor extra kolommen in de ruimtes. De vloeren van de longen 
kunnen uitgevoerd worden in kanaalplaatvloeren die zijn opgelegd tussen 
de gevels. De overspanning tussen de gevels is zodanig dat dit overbrugd 
kan worden door een voorgespannen kanaalplaat van 400 mm. Om 
weerstand te bieden tegen tordering van het gebouw, bijvoorbeeld door 
ongelijke winddruk, dienen de vloeNiakken als schijven te werken. Om dit 
mogelijk te maken wordt over de kanaalplaten een gewapende druklaag 
gestort. 

Voor mijn afstudeerproject heb ik mij qua constructieberekeningen beperkt 
tot het doorrekenen en verfijnen van de constructie van de grote long, die 
als een brug over het metrostation staat. Uitgebreide berekeningen hiervan 
zijn te vinden in de bijlage: LongErasmus, constructieberekeningen. 
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-----> 
Standaard inrichting van de plattegrond van de verdiepingen in de longen. Aan 

weerszijde wordt de verdieping omsloten door de installatie schil en is er een 

trappenhuis en een overloop. De overige ruimte is geheel kolomvrij en vrij indeelbaar. 

Schaal 1 :200 
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De Onderbouw 

Het astmacentrum is ruwweg opgedeeld in drie elementen. de onderbouw 
en de twee longen die erop geplaatst zijn. De onderbouw vormt een 
fundament voor de longen en biedt een beschermende omgeving direct 
buiten de longen. 

Het conceptueel idee van het ontwerp van het astmacentrum is dat 
het gebouw zich afzet tegen het ziekenhuis, waar patiënten vaak langere 
tijd hebben doorgebracht en de start is voor hun terugkeer naar hun 
vertrouwde leven in de stad. Tot het zover is dienen de patiënten echter 
beschermd te worden tegen de drukte en vervuiling van deze stad. In hun 
behandelingsproces zullen ze langzaam en gradueel worden blootgesteld 
aan invloeden van buitenaf die hun astma prikkelen om zo de voortgang 
in hun behandeling te kunnen testen en gewenning aan deze prikkels op 
te bouwen. 

De onderbouw vormt een buffer tussen het astmacentrum en de 
buitenwereld. Revaliderende patiënten vinden er een oefenruimte in 
nabijheid van de beschermende. vertrouwde en goed geconditioneerde 
omgeving van de longen waar zij hun eerste stappen terug in de 
buitenwereld kunnen zetten. Voorbijgangers en bezoekers vinden er een 
rustgevende omgeving afgeschermd van de drukke stad waar ze even 
rust kunnen vinden gedurende een drukke dag. 

De onderbouw sluit in hoogte aan op de omliggende bebouwing aan 
de overkant van de Rochussenstraat en vormt een overgang tussen 
het maaiveld en de hoogbouw van het astmacentrum en het nieuwe 
ziekenhuis ernaast. De grote hal in de onderbouw vormt het hart van het 
astmacentrum. Of mensen nu lopend, met de auto, de metro. tram of de 
bus komen. vanuit alle richtingen vormt de centrale hal de eerste entree 
naar het astmacentrum. Maar niet alleen naar het astmacentrum, de hal 
vormt ook een doorgang tussen de straat en het park erachter. tussen de 
metro en de buurt en biedt tevens onderdak aan tal van functies. 
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-Het conceptvan het astmacentrum zoals dit In het begin van het afstudeertraject Is neergezet . 

Oe onderbouw vormt een fundering voor de Jongen voor volwassenen en kinderen die 

erop staan en biedt een beschermde omgeving direct onder het astmacentrum waar 

verschillende tuneties gehuisvest zijn en patiënten en voorbijgangers elkaar ontmoeten. 





Dit alles komt terug in de detaillering en materialisering van de 
onderbouw. De rode gevels aan de noord- en oostkant die grenzen aan 
de Rochussenstraat en de Zimmermanweg hebben een gesloten karakter 
met veel kleine ramen. Ze beschermen het astmacentrum tegen de 
invloeden van de stad. De rode kleur van de gevels vestigt niet alleen de 
aandacht van voorbijgangers op het astmacentrum dat aangeeft hoe 
het die dag met de luchtvervuiling in de stad is gesteld, maar refereert 
tevens naar de functie van het hart. Zonder hart kunnen longen namelijk 
niet functioneren. en in de filosofie van de opbouw van het astmacentrum 
kan dit ook niet functioneren zonder de ondersteunende functies en 
omgeving van de onderbouw. De onderbouw is in principe vrij indeelbaar 
en ook de verdiepingshoogtes van de verschillende onderdelen in de 
onderbouw zijn niet allemaal gelijk. Vanaf de straat is dit niet zichtbaar. een 
patroon van kleine ramen die zowel horizontaal als vertikaal georiënteerd 
zijn strekt zich over de verschillende verdiepingen en verraadt niets 
over de achterliggende functies. Zo ontstaat naar de straatkant een vrij 
complex maar toch compleet en samenhangend gevelbeeld. Alleen de 
hoofdentree van de onderbouw. die komend vanuit de richting van het 
centrum in het verlengde van de Rochussenstraat ligt. biedt een duidelijk 
zicht op wat er binnen in de hal gebeurt en biedt zelfs een doorzicht 
naar het nieuwe park dat. beschermd door omringende bebouwing, 
achter het astmacentrum komt te liggen. Fietsers krijgen bij het langsrijden 
nog een extra kijkje in het gebouw. Drie kleine tunneltjes voeren fietsers 
voor korte tijd 'door' het gebouw waarbij ze een korte blik in de museum 
dependance en de centrale hal krijgen. 

De zuid en westgevels van de onderbouw grenzen aan een rustigere 
omgeving. Om hier uitzicht op te geven. licht in de onderbouw te laten 
komen en zo in contact te zijn met het groen in de omgeving van het 
astmacentrum hebben de gevels aan deze kant een transparant karakter. 
Deze gevels bestaan uit glas en aluminium kozijnen in een patroon dat 
stilistisch dat van bloedvaten benadert. De gevel draagt zichzelf. voor het 
opvangen van windbelasting en het dragen van de verdiepingsvloeren 
en het dak staan er achter de gevel met gewapend beton gevulde stalen 
kolommen. De gevels lopen op een aantal punten over in het dak waar 
kleine delen ook in glas zijn uitgevoerd. Zo is er aan de zuidoost kant van 
de grote long een strip glas in het dak dat zorgt voor extra daglicht in het 
midden van de centrale hal. Ook is het dak boven de grote entree deels 
uitgevoerd in glas waardoor er van binnen een goed zicht ontstaat op de 
kleine long die daar boven het gebouw lijkt te hangen. 

In het nieuwe ziekenhuis komt een grote overdekte straat waaraan allerlei 
functies gekoppeld zijn, de zogenaamde backbone. Deze verbindt diverse 
entrees en grote atria met elkaar waardoor het gebouw opgedeeld wordt 
en voor gebruikers overzichtelijker is. Aan de oostkant heeft deze uitzicht 
op het nieuwe park en wijst in de richting van het astmacentrum. Het 
nieuwe ziekenhuis biedt al tal van faciliteiten aan patiënten, bezoekers 
en personeel maar ook het nieuwe astmacentrum voegt een aantal 
nieuwe functies aan het complex toe. Ik vind het belangrijk dat de twee 
gebouwen op elkaar aansluiten. 
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-Gesloten gevels aan de kant van de Rochussenstraat en de Zimmermanweg scheiden en 

beschermen hel astmacentrum en sluiten het af van de drukte van de stad er direct omheen. 





Noordgevel 
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Oostgevel 
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Door de backbone van het ziekenhuis door te trekken naar de onderbouw 
van het astmacentrum ontstaat de mogelijkheid om van het ene naar 
het andere gebouw te wandelen zonder eerst naar buiten te hoeven. 
Het astmacentrum en het ziekenhuis zijn hierdoor nauw met elkaar 
verbonden wat voor beide partijen voordelen biedt. Desondanks is het 
voor het astmacentrum, en dan met name voor haar patiënten, van 
belang zich los te rukken en te distantiëren van het ziekenhuis. Dit komt 
ook weer terug in de detaillering van de glazen gevels van de onderbouw 
en de verbindingsgang met de backbone van het zie kenhuis. Waar 
het ziekenhuis bestaat uit strakke glazen vliesgevels in een gelijkvormig 
rechthoekig patroon bestaan de glazen gevels van de onderbouw urt 
glas en aluminium in scherp vormgegeven hoeken De overgang van de 
gevels in de backbone van het ziekenhuis naar d ie van het astmacentrum 
verloopt geleidelijk, alsof het astmacentrum zich langzaam lostrekt van het 
ziekenhuis. De vloeren in de backbone van het ziekenhuis worden belegd 
met grote rechthoekige betontegels met koperen lijsten eromheen. Ook 
deze tegels lopen door in de verbindingsgang en vormen zich geleidelijk 
naar het vloerpatroon van de onderbouw. 
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---> 
De bac kbene van hel ziekenhuis word! builen hel g e bouw voortgezel en vorm! zo e e n 

overdekte verbinding lussen de onderbouw van hel aslmacenlrum en de openbare 

ruimles van hel ziekenhuis. 





Zuidgevel 
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Westgevel 
schaal 1:500 



Metrostation 

Ondanks het feit dat het onde r de grond ligt is het metrostation Dijkzicht 
een belangrijk onderdeel van de kavel waarop het astmacentrum 
ontworpen is. In de huidige situatie heeft het station twee uitgangen. Via 
de gemeente Rotterdam hebben we oude tekeningen gekregen van het 
metrostation. Het metrostation is gebouwd in l 979 en het is opvallend 
om te zien dat er, waarschijnlijk met de twe ede wereldoorlog nog in 
het geheugen en de dreiging van de koude oorlog, rekening mee is 
gehouden dat het metrostation als een schuilkelder gebruikt kan worden. 
De mure n e n he t dak zijn e xtra zwaar uitgevoe rd en de twee uitgange n 
zijn los van het metrostation, aan het uiteinde van korte tunnels, gebo uwd 
en kunnen hermetisch afgesloten worden. In het station zelf zijn aparte 
afgesloten ruimtes gemaakt waar mensen langere tijd kunnen verblijven. 
De twee liften die vanaf de perrons door het metrostation in het plantsoen 
boven de grond uitsteken zijn op een later tijdstip gebouwd. Doordat ze 
lo s van het centrale deel gebo uwd zijn beteke nt d it dat de entrees redelijk 
makke lijk ve rplaatsbaar zijn zonder dat de constructieve o pzet van het 
metrostation gewijzigd hoeft te worden. 

De entree d ie uitkomt aan de Zimmermanweg tegenover de Hogeschool 
van Rotterdam is de meest gebruikte toegang tot het metrostation door 
medisch studenten en natuurlijk patiënten, werknemers en bezoekers 
van het zie ke nhuis. De andere entree is aan de overka nt van de 
Roc hussenstraat en sluit aan op d e wo onwijke n d ie ten noorde n van het 
zie ke nhuisc omplex ligge n . Ik wilde beide e ntrees beho ude n o mdat ze 
allebei in hun eigen behoefte voorzien en zo de stroom van mensen in 
het metrostation voortijdig spl itsen. Verder w ilde ik dat patiënten van het 
astmacentrum gemakkelijk toegang zouden krijgen tot het metrostation. 
Dit werkt uiteraard tweeledig omdat ook reizigers met de metro gemakkelijk 
toegang hebbe n to t he t astmacentrum. Do or in d e centrale hal in de 
onde rbouw functies te legge n die voor zowe l patiënten als voorbijg a ng e rs 
inte re ssant zijn ko m e n d e twee groep e n m et e lkaar in aanraking. Do o r d e 
entree naar d e Zimmermanwe g te verplaatsen en in de centrale hal uit te 
laten komen ontstaat er meer verkeer en kunnen mensen overdekt van de 
metro naar het astmacentrum en het ziekenhuis lopen. 
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Nie uwe toestand van d e hal van he t m e troslation o nde r de g rond en he l perro n erond er. 

Door glasplaten in hel plafond komt er daglicht in he l m e trostalion e n zal er 's nachts llchl 

vanuil hel metrostolion de onde rbouw in sc hijnen. 

schaal 1 : 1 000 
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Parkeergelegenheid 

Behalve met het openbaar vervoer dient het astmacentrum uiteraard 
ook met de auto en de fiets goed bereikbaar te zijn. De ruimte tussen 
het astmacentrum en het nieuwe ziekenhuis vormt hierbij een belangrijke 
schakel. Patiënten zullen in de meeste gevallen geen auto bij het 
centrum hebben staan, personeel en bezoekers zijn dus de voornaamste 
doelgroep. 

Aan de noordkant van het nieuwe ziekenhuis, grenzend aan het 
astmacentrum, is de bestralingskliniek gehuisvest. Hier komen patiënten 
vaak terug voor een korte behandeling. Voor deze patiënten is er aan 
de noordkant van het ziekenhuis een aparte ingang voorzien van een 
zogenaamde 'kiss and ride' . Patiënten worden voor de deur afgezet. vaak 
door een taxi, en de bestuurder wacht hier totdat de patiënt bestraald of 
anderzins behandeld is. Door de snelle doorstroom bij deze behandelingen 
zijn er veel parkeerplaatsen direct bij de entree nodig. Het is dus belangrijk 
dat hier in de ruimte tussen het astmacentrum en het ziekenhuis rekening 
mee wordt gehouden. 

In mijn plan wordt de volledige ruimte op maaiveld voor parkeren ten 
behoeve van ziekenhuispatiënten vrijgehouden. Volgens mijn onderzoek 
naar de Healing Environment is zicht op groen en natuur voor patiënten 
erg belangrijk. Een parkeerplaats staat hier loodrecht op, daarom heb 
ik deze overdekt en op het dak een tuin gepland. De tuin is toegankelijk 
vanaf de verbinding tussen het astmacentrum en het ziekenhuis en ook 
vanuit de onderbouw van het astmacentrum, zowel vanuit de centrale hal 
als vanuit de kantoorruimtes. Omdat de hoogbouw van het astmacentrum 
het grootste deel van de dag een schaduw op de tuin werpt is deze meer 
voor het zicht dan voor langdurig gebruik door patiënten. Ik verwacht 
dan ook dat deze voornamelijk als doorgang en voor korte pauzes van 
personeel gebruikt zal worden. 

Onder de tuin ligt onder de grond een parkeergarage voor personeel 
en gebruikers van het a stmacentrum. Deze is op de eerste verdieping 
onder het maaiveld ook voor vrachtwagens toegankelijk. Hier bevindt zich 
een ingang naar de kelder onder de verhoging in de centrale hal. Het 
deel onder de verhoging is het enige deel van de hal dat onderkelderd 
kan worden, onder de rest van het gebouw ligt immers het metrostation. 
In deze kelder komen alle Installaties van de longen bij elkaar en is er 
ruimte voor allerhande technische facilitaire voorzieningen en een grote 
werkplaats. Vanuit de parkeerplaats is er een toegang tot de centrale hal 
en vanuit de kelder zijn er grote liften naar beide longen die ook voor 
zware goederen geschikt zijn . Vanaf het maaiveld kun je op bepaalde 
punten via de gevel in de kelder kijken. Hierdoor kan er daglicht in de 
kelder komen en doordat de installatieschachten zo de grond in kunnen 
worden gevolgd geeft dit een extra dimensie van ruimtelijkheid aan de 
achterkant van het gebouw. 
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Plattegrond van het maaiveld rondom de hal van het astmacentrum. In het zuiden het 

nieuwe Erosmus Medisch Ziekenhuis met de overdekte parkeergelegenheid . Personeel 

en (astma) patiënten die voor langere tijd parkeren kunnen terecht in de ondergrondse 

parkeergarage. Vanuil hier is er direct toegang tot het ziekenhuis en tot de hal van het 

astmacentrum. 
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Museumdependance 

De meeste grote musea van Rotterdam liggen vlakbij het astmacentrum. 
Om patiënten hiermee kennis te laten maken zonder dat ze het gebouw uit 
hoeven om daadwerkelijk naar de musea te gaan, ligt er in de hoek van de 
onderbouw een museumdepandance. In samenwerking met de diverse 
musea worden tentoonstellingen ingericht die gratis te bezoeken zijn. Zo 
is de museumdependance niet alleen interessant voor patiënten maar 
ook kunnen voorbijgangers er even tot rust komen en een kijkje nemen. 
Hierdoor ontstaat een gemengd publiek waardoor een 'ziekenhuissfeer' 
wordt voorkomen. 

Het museum heeft drie verdiepingen. De onderste laag bestaat uit de 
entree en de uitgang met daartussen toiletten en een museumwinkeltje. 
Ook is er op de begane grond een aparte ruimte voor facilitaire diensten 
waar een grote lift in zit om eventueel kunstwerken mee te kunnen 
vervoeren. De entree van de centrale hal is groot genoeg om er tot aan 
het museum met een vrachtwagen binnen te rijden mocht dit nodig zijn. 

De overige twee verdiepingen zijn bedoeld als tentoonstellingsruimten . 
Er zijn meerdere trappenhuizen waardoor verschillende routes door 
het museum gelegd kunnen worden, afhankelijk van de inrichting van 
de tentoonstellingen. Niet alleen in het musea zelf is er ruimte voor 
tentoonstellingen . Ook de hal net voor het museum kan hiervoor gebruikt 
worden. Objecten die normaal buiten staan en te groot zijn voor het 
museum zelf komen hiervoor bijvoorbeeld in aanmerking. Ook de grote 
gang tussen de hal en de backbone van het ziekenhuis kan mee ingericht 
worden om zo voorbijgangers een voorproefje van de wisselende 
tentoonstellingen te geven en ze eventueel naar binnen te lokken. 

Plattegronden museumdepandance 

schaal 1 :1 000 
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Zicht vanuit de centrale hal op de museumdepanclance 



Verhoging in de hal 

In het midden van de hal ligt een grote luie trap omhoog naar een 
verhoging. Naast deze trap staat een verticaal glazen prisma met 
trappenhuis en liften die door het dak naar boven lijkt te steken. Dit vormt 
de eerste entree naar het astmacentrum. De verhoogde verdiepingsvloer 
vormt een intu'Itieve maar gemakkelijk overbrugbare scheiding tussen een 
publiek toegankelijk deel van het astmacentrum en de verkeersruimte van 
de centrale hal. 

De verhoging is een opstap naar het astmacentrum. Hier bevindt zich 
dan ook een aantal functies die meer op de patiënten zijn gericht. Zo 
is er de entree naar een grote fysiotherapie waar oud-patiënten van 
het astmacentrum. maar ook van het ziekenhuis, kunnen blijven trainen 
als ze weer thuis kunnen wonen. Op peil houden van de opgebouwde 
kracht en conditie is erg belangrijk. Verder zijn er diverse winkeltjes die 
ondersteunende producten voor onder andere astmapatiënten bieden. Er 
is een winkel voor aanschaf en onderhoud van rolstoelen, scootmobielen 
en andere hulpmiddelen. Er is een arbeidsconsulent die erop gericht 
is om herstellende patiënten te helpen met herintreding en eventuele 
aanpassingen die daarmee gepaard dienen te gaan. Ook is er een 
reisburo dat zich specialiseert in reizen voor astmapatiënten en minder 
validen. Het vooruitzicht van een leuke vakantie kan een stimulans zijn voor 
mensen om extra hun best te doen met hun revalidatie oefeningen. 

In de andere hoek van de verhoging is er plaats voor foeiliterende kantoor 
ruimtes voor het astmacentrum. Het gaat hierbij om kantoorfuncties die 
niet in de longen zelf hoeven te worden ondergebracht en er werken 
mensen die niet direct met patiënten te maken hebben. 

Op het open stuk bovenaan de luie trap vanuit de hal is een vrije ruimte. 
Deze ruimte fungeert voornamelijk als verkeersruimte naar de verschillende 
functies op de verhoging en ook als doorgang naar de tuin erachter op 
het dak van de parkeergarage. Hier kunnen mensen die in de onderbouw 
werken even een luchtje scheppen en het is tevens een 'buitenom' 
doorgang naar het ziekenhuis. Naast verkeersruimte is er op het pleintje 
bovenaan de trap tevens ruimte voor het geven van voorlichting over 
astma en het effect van vervuiling van de stad hierop en is het mogelijk 
dat patiënten uit het astmacentrum hier dingen die ze gemaakt hebben 
kunnen tentoonstellen. 

Vanaf deze verhoging is ook de toegang tot het astmacentrum. Via een 
grote glazen prisma met liften en een trappenhuis komen mensen op 
een verdieping onder het dak van de onderbouw van waaruit ze verder 
worden doorverwezen naar het eigenlijke astmacentrum. 
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Zicht vanuit de centrale hal op centrale entree 





Restaurant 

Hoog boven het maaiveld, onder het dak van de hal ligt een restaurant 
dat de ruimte tussen de entree van het astmacentrum en het museum 
overspant. Het restaurant is voor iedereen vrij toegankelijk en richt zich op 
gezonde voeding maar biedt tevens de mogelijkheid voor voorbijgangers 
om te ontspannen. Er is een oxygenbar waar mensen kunnen eNaren hoe 
het voor astmapatiënten is om extra zuurstof toegediend te krijgen en er 
zijn relaxstoelen waar mensen even helemaal tot rust kunnen komen. 

Een groot deel van de revalidatie van de astmapatiënten bestaat uit 
het verbeteren van hun conditie en juiste voeding is hierin een belangrijk 
onderdeel. In het astmacentrum zelf wordt hierop gelet maar het is 
natuurlijk goed denkbaar dat patiënten eens in een andere omgeving, 
met vrienden of familie, uit eten willen. Het openbare restaurant biedt 
deze mogelijkheid zonder dat de patiënten het gebouw hoeven te 
verlaten. Hier kan rekening gehouden worden met een eventueel dieet 
en vinden ze een omgeving waar hun astma niet te zeer geprikkeld wordt 
door bijvoorbeeld slecht geventileerde ruimtes of overvloedige geuren uit 
de keuken. Het restaurant kijkt aan de binnenkant uit op de grote hal die 
eronder ligt. Aan de andere kant ligt op het dak boven de grote entree 
van de hal een terras. Aan deze kant kijk je uit over de Rochussenstraat 
richting het centrum. Hierdoor is zowel van buiten als van binnen in de 
hal het restaurant goed zichtbaar. Er wordt rekening gehouden met de 
patiënten maar het is bedoeld als een restaurant voor iedereen. Ik denk 
dat naast de invulling van het restaurant zelf vooral het terras en het uitzicht 
daarvanaf bijdraagt dat ook mensen van buitenaf hier graag wat willen 
komen eten of drinken. 

Het restaurant heeft twee keukens. Op de begane grond aan de achterkant 
van het gebouw ligt een professionele keuken, deze is voor patiënten niet 
toegankelijk. Naast een uitgebreide keuken, opslagmogelijkheden en een 
spoelkeuken zijn er personeelsruimtes en kleedkamers met douches. Van 
hieruit wordt het restaurant grotendeels gefaciliteert. Ook kan er worden 
geassisteerd met maaltijden voor het astmacentrum. De volwassenen 
worden gestimuleerd om per verdieping samen als een groep te koken 
en de maaltijden voor te bereiden, zij zullen hierbij van buiten niet veel 
hulp nodig hebben. Voor de kinderen ligt dit anders, voor de meesten zal 
in de grote keuken dagelijks worden gekookt. 

Op de verdieping is nog een tweede kleinere keuken. Deze staat ter 
beschikking van de patiënten. Er kunnen in groepsverband kook- en 
bakcursussen gegeven worden, zowel voor volwassenen als voor kinderen. 
Patiënten kunnen er zelf of samen voor grotere groepen eten maken. 
bijvoorbeeld als ze familie en vrienden willen uitnodigen en het leuk 
vinden om hier zelf voor te koken. Ook zal de keuken ergotherapeutisch 
opgenomen worden in de revalidatie, hierbij leren patiënten bepaalde 
vaardigheden aan die ze in het dagelijks leven thuis toe kunnen passen. 
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foto maquette: dakterras boven de grote entree van de onderbouw. De professionele 

keuken zit op de foto links onder, onder de kinderlong op de begane grond en gedeeltelijk. 

in de kelder. 

Plattegrond van de professionele keuken op de begane grond. Personeel en goederen 

komt binnen op maaiveld nivo om vervolgens naar beneden de keuken in te gaan. Het 

linker deel van de keuken ligt onder de verhoging van de onderbouw, het rechter deel 

heeft een dubbele verdiepingshoogte waardoor extra licht de keuken in komt en deze een 

ruimtelijker effect krijgt. 

schaal 1 :300 





Het Astmacentrum 

Vanaf de bovenste etage van de onderbouw worden patiënten en 
bezoekers doorverwezen naar de kinderlong of de volwassenen long. Voor 
mijn afstudeerproject heb ik mij beperkt tot het verder uitwerken van de 
volwassenen long. 

De onderbouw vormt het fundament voor de longen. Met zijn 21 
verdiepingen lijkt het alsof de grote long bovenop het dak van de 
onderbouw rust. Dit dak is meteen een eerste privé buitenruimte voor 
de patiënten en vormt zo voor de longen een maaiveld op hoogte. 
Het is groen ingericht en biedt een plezierig uitzicht vanuit de hogere 
verdiepingen van de longen. De onderste verdiepingen van de longen 
zijn bijzonder omdat dit de enige verdiepingen zijn met directe toegang 
naar buiten. De volwassenenlong heeft op de onderste verdieping een 
bijeenkomsthal waar verschillende evenementen georganiseerd kunnen 
worden en een bibliotheek met een klein cafeetje, waar mensen e lkaar 
kunnen ontmoeten en eventuee l naar buiten kunnen gaan. Ook de 
onderste verdieping van de kinderlong biedt toegang tot de buitenruimte. 
Hier ligt op de onderste verdieping de school voor patiënten die nog niet 
fit genoeg zijn om buiten het astmacentrum naar een school in de buurt 
of zelfs hun gebruikelijke school te kunnen. Op het gebied tussen de beide 
longen ontstaat er zo interactie tussen de verschillende patiënten. van de 
twee longen. Er is ruimte voor een klein sportveld met een kooi e roverheen, 
een petanquebaan en e r zijn verschille nde zitplaatsen waar mensen 
elkaar kunnen ontmoete n en kunnen kijken naar de activite iten van de 
andere patiënten. Naast de grote tuin tussen de twee longen hebben 
beide ook een deel van het dak aan de andere kant van hun long dat 
alleen bedoeld is voor de patiënten van die desbetreffende long. Voor 
de kinderen is er een speeltuin aan de oostkant van hun long, voor de 
volwassenen is er een dakvlak op het zuiden met een rustiger karakter en 
uitzicht op het n ieuwe park naast het ziekenhuis en in de verte de Maas. 
Hier kunnen patiënte n rustig in de zon zitten uitrusten e n bijpraten. 

De eigenlijke entree naar de longen, waar een receptioniste in de gaten 
houdt wie er in en uit het astmacentrum komt en waar bezoekers de weg 
gewezen kan worden. ligt op de bovenste verdieping van de onderbouw, 
net onder de longe n . Van hieruit voert een trappenhuis je de longen in 
maar je kunt ook direct m e t een lift naar de verdieping waar je moet zijn. 
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foto maquette: de gedeelde daktuin aan de zijde van de volwassenen long . Op de 

voorgrond de gevel waar d e museum depandance achter zit . De constructie d ie de long 

ondersteunt gaat op dil punt door hel gebouw heen e n staat buiten in een hoek van 

de onderbouw. Ook Is h ier duideliJk te zien hoe hel fietspad plaatseliJk door hel gebouw 

g eleid wordt. Door daglicht openingen in het dak is vanuit de hal van de onderbouw en 

vanuil d e museum depandance de grote long te zien e n dringt er ex1ra daglic ht door 

tol deze functies in de onderbouw. Er is visueel contact tussen voorbijgangers, museum 

bezoekers en polienten op het dak. 





Installaties 

Een belangrijk onderdeel van de Healing Environment voor de 
astmapatiënten is schone lucht en dan voornamelijk bescherming tegen 
de luchtvervuiling van buiten. Vooral in een binnenstedelijke setting 
zoals die in Rotterdam zal hier in de installaties rekening mee gehouden 
moeten worden. Ook moet met een goede ventilatie en afzuiging worden 
vermeden dat sterke geuren van bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen of uit 
de keuken zich door hetgebouwverspreiden .De lucht hoeft niet zo schoon 
te zijn als in een ziekenhuis en ook is er geen besmettingsgevaar zoals 
dat in een ziekenhuis constant aanwezig is. maar een uitgebalanceerd 
ventilatiesysteem is voor een astmacentrum wel extra belangrijk. 

Een simpele maar effectieve manier om te voorkomen dat er ongewenst 
(vervuilde) buitenlucht in het gebouw komt is om het hele gebouw heel 
lichtjes op overdruk te zetten. Doordat de luchtdruk in het gebouw een 
fractie hoger is dan die buiten het gebouw zal de luchtstroom door 
openingen in het gebouw voornamelijk van binnen naar buiten gaan 
waardoor wordt voorkomen dat er vervuilde lucht van buiten in het gebouw 
komt. Toch zal schone ventilatielucht van buiten gehaald moeten worden. 

Een belangrijk onderdeel van de installaties is de installatieschil die om 
beide longen loopt en zo de smalle zijgevels en het dak vormt. Omdat 
zowel de constructie als de installaties in dit gebouw een extra belangrijke rol 
hebben heb ik deze van buitenaf zichtbaar willen maken. De installatieschil 
voorziet in het verticaal transport van installatieleidingen en biedt ruimte 
voor grotere installatieonderdelen. De schil geeft ook een signaal af aan 
de stad. Afhankelijk van de luchtkwaliteit rondom het astmacentrum die 
dag zal de installatieschil 's avonds in kleur oplichten. Als het een dag is 
geweest met veel schone lucht rondom het gebouw zal de schil blauw 
oplichten. Naarmate de luchtkwaliteit afneemt zal de kleur veranderen 
van groen naar geel, rood en tenslotte paars voor extreme vervuiling. 
Mensen in de stad zullen weten waar deze kleuren voor staan en zich 
bewust worden van de luchtvervuiling in hun stad. Aan de kleuren kun je 
ook zien of het die dag voor de astmapatiënten moeilijk of gemakkelijker 
zou zijn geweest om naar buiten te gaan. 

De longen maken mensen dus bewust van de luchtkwaliteit in de stad 
maar verbeteren ook direct de luchtkwaliteit rondom het astmacentrum. 
Doordat de retourlucht uit het astmacentrum In veel gevallen schoner is 
dan de buitenlucht zal. zij het op zeer kleine schaal. het astmacentrum 
ook werken als longen voor de stad. 

Verschillende kleurschakeringen van de gevel rondom de longen die aangeven hoe de 

luchtkwaliteit die dag geweest is. 
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schone lucht 

gemiddelde luchtkwaliteit 

matige luchtkwaliteit 

slechte luchtkwaliteit 



Nachtelijk uitzicht op het astmacentrum vanuit hel Groothandelsgebouw nabij hel Centraal 

Station . In de achtergrond het Hoboken gebouw en de Euromast. 



Per verdieping wordt de ventilatie decentraal geregeld. Buitenlucht wordt 
door een rooster ter hoogte van de verdiepingsvloeren in de gevels binnen 
gezogen en indien nodig ter plekke gefilterd en extra verwarmd/gekoeld. 
De lucht wordt hierbij voornamelijk gefilterd voor roetdeeltjes en pollen. 
De gefilterde lucht wordt of direct naast de gevel in de ruimte geblazen 
of boven een verlaagd plafond verplaatst en verder in het gebouw 
ingebracht. Oude lucht wordt via roosters in de vloer en waar nodig op 
andere plaatsen aangezogen en naar de ventilatieschil gevoerd. Door 
te variëren met de plaatsen van de invoeren en de afzuiging moet een 
goede luchtstroom door de ruimtes gecreëerd worden. 

Omdat de buitenlucht via de gevels wordt opgezogen kan de oude 
lucht niet door diezelfde gevels worden uitgeblazen. Deze wordt via de 
ventilatieschil naar uitlaten in het dak gevoerd. Door de afvoer en de 
toevoer van lucht naast elkaar te leggen kan er in het koude jaargetijde 
gebruik worden gemaakt van de warmte van de oude lucht om zo de 
koude ventilatielucht van buiten op te warmen. Op warme zomerdagen 
werkt dit tegenovergesteld en zal koelere binnenlucht zo de warme 
buitenlucht afkoelen. Door deze warmtewisseling ontstaat een zeer 
energiezuinige installatie die zowel voor de verwarming en koeling van het 
gebouw alsmede voor de ventilatie ervan zorgt. Waar gewenst kunnen 
ruimtes extra verwarmd worden door vloer en/of muurverwarming om 
zo, bijvoorbeeld in de grote badkamers, voor meer comfort te zorgen. 
Stralingswarmte heeft hier een extra ontspannende werking op de 
patiënten. 

Voordeel van het decentraal regelen van de ventilatievoorzieningen is de 
flexibiliteit bij verbouwingen en dat er nergens in het gebouw heel veel 
ruimte voor grote ventilatiekasten gereserveerd hoeft te worden. Dit is ook 
meteen een nadeel bij het onderhoud, doordat niet alles op een plek in 
het gebouw zit zal dit meer werk zijn. Vooral met de toegankelijkheid van 
onderhoudsgevoelige installaties moet in het ontwerp rekening gehouden 
worden. Alle installaties liggen in een band rondom de gevels. Hier zitten, 
ongeacht de functie van de ruimte, ventilatieroosters in zowel de vloer 
als het plafond die bij onderhoud goed toegankelijk en gemakkelijk te 
verwijderen zijn. 

Doordat ventilatie lokaal geregeld wordt is het tevens makkelijker om de 
temperatuur binnen het gebouw te regelen en eventueel te variëren. 
In principe is het de bedoeling dat de patiënten zo min mogelijk aan 
temperatuurverschillen blootgesteld worden. Op bepaalde plekken is dit 
echter wel gewenst en kan dit ook een deel van de revalidatie vormen. 
Door de temperatuur in een aantal atria en de balkons van de patiënten 
enkele graden lager te houden dan die van de binnenlucht in de rest 
van het gebouw wordt er extra indruk gewekt van buiten zijn zonder dat 
de patiënten daadwerkelijk het gebouw, of zelfs maar hun verdieping, 
hoeven te verlaten. Ook is het belangrijk voor de patiënten dat ze zo veel 
mogelijk invloed hebben op hun eigen directe omgeving. In de openbare 
ruimtes van het gebouw zal de temperatuur overal min of meer gelijk zijn 
of aan de functie van de ruimtes worden aangepast maar in hun eigen 
kamers kunnen patiënten vervolgens zelf de temperatuur regelen. 
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Kanaalplaatvloeren opgelegd In dwarsrichting van verdiepingsvloer tussen 

hoofddraagconstruclie. 80 mm gewapende dekvloer fungeert als druklaag waardoor hel 

gehele vloervlak werkt als een schijf. Ventilatielucht wordt door hel rooster in de gevel 

naar binnen gezogen en via een filter en een airconditioningunit In hel gebouw geblazen. 

Gebruikte lucht wordt vla roosters in de vloer, langs de inlaten van verse lucht, afgevoerd 

richting de venlilatie schil om vanaf daar naar het dak gebracht te worden waar deze wordt 

uitgeblazen. Inloot en ofzuiiing bevindt zich alternerend links en rechts over de verdiepingen 

schaal l :20 
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Verschillende verdiepingen 

De indeling van alle verdiepingen voor de longen is in de basis hetzelfde. 
De kopgevels worden afgesloten d oor de installatie sc hil en de zijgeve ls zijn 
volledig voorzien van verdiepingshoge ramen. Aan de ene kant is er een groot 
trappenhuls en zijn er 3 liften. Op en aan deze overloop zullen vaak algemene 
functies liggen. Ook is er in de buurt van het trappenhuis altijd een vrij toegankelijk 
toilet en is er een schoonmaakkast Aan de andere kant van de verd ieping is er 
een noodtrappenhuis. Met uitzondering van dit noodtrappenhuis is het gehele 
gebouw rolstoeltoegankelijk. 

De ruimte ertussen is volle dig vrij indeelbaar. Alle installaties worde n langs d e 
gevels weggevoerd naar de installatieschil en doordat de vloeren op de gevels 
steunen en in één keer de ruimte overspannen, zijn er behalve in de geveL geen 
kolommen in de ruimte. 

Nieuwe patiënten d ie in het astmac entrum binnenkomen zullen veelal in de 
bovenste verdiepingen worden g e plaatst. Zij he bben vee l extra hulp no dig, zijn 
misschie n geope reerd e n so m s zelfs be dle g e rig. Hoog b oven het maaive ld ve r 
van de drukte van de stad en alledag vinden ze een beschermde woonomgeving. 
Ze leven, wonen en revalideren hier in een groep met de andere patiënten op hun 
verdieping. Elke verdieping heeft een groep patiënten. Deze groepen hebben 
allemaal hun eigen begeleiders en als ondersteuning van deze begeleiders is 
er per 3 verdiepingen een zusterpost aanwezig vanwaar zusters naar patiënten 
kunnen gaan om ze te helpen en waar patiënten terecht kunnen m et vra gen 
of voo r b e paalde b e hande lingen. Bove n d eze ve rdie pinge n, o p de b o ve nste 
verdie ping van de long ligt e e n kleine ove rdekte binnentuin . Hier kunnen d e 
patiënten uit het bovenste deel van het astmacentrum elkaar ontmoeten. wat 
drinken en helemaal tot rust komen terwijl ze genieten van een weids uitzicht 
over Rotterdam e n de Maas. Ook is er een klein moe stuintje waar ze. eventueel 
onder begeleiding. samen groente n verbouwen. 

Naarma te de patië nten re validere n en zelfstandig er worden ve rhuize n ze naar 
een verdieping in het o nde rste d e el van d e lo ng waar ze dic hte r bij d e stad e n 
het dagelijks leven komen en waar ze veel zelfstandiger. maar nog steeds in 
een groep. wonen en verder reva lideren totdat ze zove r zijn om terug te keren 
naar hun dagelijks leven. Ook d e ze groep heeft een eigen tuin . Op het dak 
van de onderbouw kunnen ze naar buiten en hebben ze ook toegang tot de 
onderbouw en haa r func ties. Hier worden ze stap voor stap steeds iets meer 
bloo tge ste ld aan d e e le m e nte n van d e stad. 

Deze twee groepe n van patiëntenve rdiep inge n word e n in he t midden van d e 
long gescheiden door een aantal lagen met grotere algemene func ties die 
voor beide groe p e n interessant o f noodzakelijk zijn en waar ook geen wo ningen 
liggen. Er is een gro te patio met een binnentuin. een sporthal. er zitten artsen 
e n directieme d e we rke rs. er zijn ruimtes om te vergade re n d ie ook gebruikt 
kunne n worde n voo r he t organiseren van lezinge n of ande re act ivite iten, e r 
is een g e luidsdic hte muzie kruim te e n e r is e e n g rote badruimte m e t alle rlei 
o ntspanne nde e le m e nte n zoals bubbe lbade n. e en sauna e n een zo g enaamde 
'endless pool' Hier kan in stromend water worden gezwommen en onder toezien 
van een therape ut kunnen er o e fe ningen in worden g edaan. 
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Beweging en opbouwen van algehele conditie is voor de astmapatiënten 
erg belangrijk. Lopen, en vooral traplopen, zijn hiervoor erg effectief. 
Daarom wil ik het gebouw zodanig inrichten dat dit de gebruikers 
uitnodigt en soms ook dwingt om zich door het gebouw te bewegen. 
Elke verdieping vormt een eigen leefomgeving voor de groep patiënten 
die er gehuisvest is. Ze wonen samen en doen naast hun behandelingen 
samen allerlei dingen. Eén van de belangrijkste taken gedurende de 
dag is het voorbereiden van de verschillende maaltijden. Hierdoor zijn de 
patiënten bezig en leren ze ook onder begeleiding wat voor etenswaren 
en bereidingswijzen voor hun goed zijn. Goede en gezonde voeding 
is belangrijk voor het herstel en in conditie blijven van het lichaam. Zo 
leren de patiënten hoe ze later. als ze weer thuis zijn, zelf een evenwichtig 
dieet kunnen samenstellen. Als er eten gemaakt moet worden moet 
daar uiteraard eerst voor ingekocht worden. Er is in het astmacentrum 
geen grote supermarkt waar alles voorhanden is. Op iedere verdieping 
is er naast het privégedeelte van de patiënten ruimte voor een aantal 
algemene ruimtes en functies. Hierbij wordt gedacht aan verschillende 
fysiotherapeuten. een kapper. een kunstuitleen en atelier maar ook een 
groot aantal kleine winkeltjes waar patiënten boodschappen kunnen 
doen. In plaats van alleen op hun kamer te zitten en zich niet goed te 
voelen worden patiënten aangespoord om, eventueel samen, zich door 
het gebouw te begeven, iets nuttigs voor de groep te doen en ook in 
contact te komen met andere mensen. De patiënten blijven zo bezig. 
wat niet alleen goed is voor hun lichamelijke conditie maar ook geestelijk 
worden ze zo afgeleid van het ziek zijn en in het astmacentrum zitten en 
halen ze voldoening uit het doen van iets nuttigs. Zorgen voor afleiding en 
afwisseling is in mijn onderzoek naar de Healing Environment erg belangrijk 
gebleken. Daarom vind ik het ook belangrijk dat iedere verdieping van het 
astmacentrum anders is en zijn eigen specifieke functie heeft. Zo ontstaat 
voor de patiënten een gevoel van herkenning van hun eigen verdieping 
en is het extra interessant om ook op de andere verdiepingen te kijken 
en deze te 'ontdekken'. Niet alleen de indeling van de verdiepingen en 
de functies die er gehuisvest zijn moeten verschillend zijn maar de totale 
uitstraling ervan dient herkenbaar te zijn en per verdieping een eigen 
karakter te hebben. 

Alle verdiepingen mogen dus een verschillende uitstraling hebben maar 
moeten wel allemaal functioneel zijn en aan de doelstellingen van het 
ontwerp van het gebouw voldoen. Dit kan eventueel bereikt worden 
door verdiepingen door afzonderlijke ontwerpers in te laten richten. Om 
toch te zorgen dat de ideeën achter het astmacentrum en de Healing 
Environment bewaard blijven dient hier een aantal regels voor opgesteld 
te worden . Elke verdieping moet naast de bedkamers van de patiënten 
een gezamenlijke verblijfsruimte en keuken hebben. Er moet een gebied 
zijn waar patiënten zelf kunnen trainen en revalidatieoefeningen kunnen 
doen en er is een extra badkamer aanwezig waar patiënten uitgebreider 
kunnen baden en ontspannen en waar indien nodig ruimte is om extra 
geholpen te worden. Het is belangrijk dat er veel licht in de ruimtes komt 
en dat er een rustgevende maar gezellige sfeer heerst die de patiënten 
uitnodigt om hun vrije tijd samen in de algemene ruimtes door te brengen 
en helpt de patiënten samen optimaal te laten revalideren . 
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Mogelijke inrichting van hel trappenhuis . Boven wordt een deel van de overloop gebruikt 

voor fysiotherapie. ook de trap wordt hier bij de oefeningen belrokken en is daarom extra 

breed en heeft een zitje halverwege waar revaliderende patiënten kunnen uitrusten. Onder 

is de overloop een schilderatelier dat gekoppeld is aan de kunstuitleen .Door niet alleen de 

func tie m aar ook de vorm van d e trap e n de malerialisering sterk te wijzigen ontstaat variatie 

tussen de verdiepingen en hebbe n patiënten duidelijke herkenningspunten in het gebouw. 





Bedkamers 

Eén van de belangrijkste ruimtes voor de patiënten is hun eigen kamer. 
Hier kunnen ze zich terugtrekken en vinden ze privacy. Sommige patiënten 
zijn tijdens het begin van hun revalidatie nog bedlegerig of veel moe en 
zullen hierdoor veel tijd op hun kamers doorbrengen. Voor deze patiënten 
is het extra belangrijk dat ze zich op hun gemak voelen en met zo min 
mogelijk stressverhogende invloeden te maken krijgen zodat hun lichaam 
zich optimaal op hun herstel en revalidatie kan richten. Invloed op de 
directe omgeving is hierbij zeer belangrijk. Op hun eigen kamer kunnen 
de patiënten zelf beslissen hoe warm ze het willen hebben, wat voor kunst 
ze aan de muur willen hebben hangen, welke kleur het meubilair en de 
verlichting moet zijn, of ze wel of geen daglicht in hun kamer willen en 
waar ze hun bed neer willen zetten. Ook zijn ze er door extra geluidsisolatie 
afgesloten van rumoer van buitenaf en hebben ze de optie om 'naar 
buiten' te gaan in de ruimte tussen de dubbele gevel die elke bedkamer 
heeft. Hier wordt frisse en enigszins koele lucht in geblazen waardoor er 
echt het gevoel wordt gewektvan met de buitenlucht in contoette komen. 

Kleine kamers in de bovenste helft van de long 

Bovenin de long liggen de verdiepingen voor patiënten die extra zorg 
nodig hebben. Soms zijn zij nog bedlegerig en een aantal zal in een rolstoel 
zitten en extra hulp nodig hebben In de badkamer. Omdat deze patiënten 
veel hulp nodig hebben worden ze gestimuleerd om zoveel mogelijk tijd 
buiten hun kamers en in de patiëntengroep van hun verdieping door te 
brengen en zo elkaar te helpen en te motiveren in hun herstel. 

De kamers voor deze patiënten zijn vrij klein. Er is een slaapruimte en elke 
kamer heeft een eigen badkamer. De voordeur van de kamers is extra 
breed en heeft een klein deel dat opengeklapt kan worden zodat het 
bed in en uit de kamer gerold kan worden en de kamer voor rolstoelen 
gemakkelijk toegankelijk is. Om het in en uit de kamer gaan zowel voor de 
patiënten als voor personeel te vergemakkelijken wordt het slot aangestuurd 
door een chip. Deze kan bijvoorbeeld aan een sleutelhanger zitten of in 
een armband verwerkt worden. Hierdoor kunnen ook patiënten die in een 
rolstoel zitten of die om welke andere reden dan ook minder mobiel zijn toch 
gemakkelijk hun kamer in en uit en is het voor het personeel gemakkelijk 
om direct toegang tot bepaalde ruimtes te krijgen zonder dat er heel veel 
sleutels in omloop hoeven te zijn. Door middel van de chips kan gestuurd 
worden dat patiënten alleen toegang hebben tot hun eigen kamers, de 
medewerkers van de verdieping alleen op hun eigen verdieping toegang 
tot de bedkamers krijgen en de zusters toegang hebben tot kamers op de 
verdiepingen die aan hun zusterpost zijn gekoppeld. Zo wordt voorkomen 
dat er te veel mensen zijn die zomaar overal in en uit kunnen lopen wat 
de patiënten een extra gevoel van veiligheid zal geven. 
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De vier standaard patiëntenkamers. Boven een staande en een liggende variant van de 

kleine kamers in het bovenste deel van de long, onder twee varianten van de kleine 

appartementen in het onderste deel van de long. 
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Er zijn twee soorten kamers, een brede en een diepe variant. Door deze 
alternerend in de ruimte te plaatsen ontstaat een gevarieerd beeld op 
de verdiepingen en worden lange gangen vermeden. Beide kamers zijn 
even groot en vrijwel gelijk ingericht. In de kamer is standaard een buro 
en een kledingkast. Deze kast is verdiepinghoog om te voorkomen dat 
er stof op kan liggen en het buro hangt aan de wand om schoonmaken 
eronder extra gemakkelijk te maken. Op de vloer ligt kunststof tapijt dat 
stof- en allergievrij is en gemakkelijk zowel droog als nat te reinigen is en 
de kamer een huiselijke uitstraling geeft. De kozijnen aan de buitengevel 
zijn allemaal van staal en aluminium. De kozijnen aan de binnenkant van 
de bedkamers zijn van hout. Dit is een warm materiaal met een minder 
zakelijke uitstraling dan de buitengevels. Er is een kleine borstwering in 
het kozijn waardoor mensen niet het gevoel krijgen dat ze door het glas 
naar buiten kunnen vallen. In de houten kozijnen zit dubbel glas. Dit zorgt 
voor een betere geluidsisolatie tegen eventueel gebrom van ventilatoren, 
luchtfilters en airconditioning units. Belangrijker nog is dat het ruimte 
biedt voor zonwering in het glas zelf. In de spouw van het glas zitten een 
harmonicadoek dat naar beneden getrokken kan worden als zonwering of 
van onder naar boven getrokken kan worden als privacy scherm. Het grote 
voordeel van deze zonwering ten opzichte van lamellen of gordijnen die 
vrij in de ruimte hangen is dat ze niet stoffig kunnen worden en dus ook niet 
schoongemaakt hoeven te worden. 

Ook het plafond is een belangrijk onderdeel, zeker voor mensen die 
dagelijks veel tijd in bed doorbrengen want die kijken er dan een groot 
deel van de dag naar. Uiteraard is het met het oog op herindeling en 
onderhoud gemakkelijk om een systeemplafond in de ruimtes te hebben. 
Dit hoeft echter niet een standaard plafond met saaie ziekenhuis en 
kantooruitstraling te zijn. Doordat alle kamers gelijke afmetingen hebben 
kunnen er grote platen gemaakt worden die in een raster liggen dat in 
één keer de gehele ruimte overspant. Hierdoor is de ruimte boven het 
plafond nog steeds gemakkelijk bereikbaar maar is de uitstraling van het 
plafond heel anders en veel vriendelijker. Ook de hoogte van het plafond 
is belangrijk. De plafondhoogte in de slaapkamer is een stuk lager dan 
die van de gangen en de grote ruimtes op de rest van de verdieping 
waardoor dit in verhouding staat met de grootte van de ruimte. 

Het bed is één van de belangrijkste meubelstukken in de kamer. Het is 
belangrijk dat zeker voor patiënten die extra hulp nodig hebben, het 
bed flexibel is en in hoogte versteld kan worden. Een ziekenhuisbed is 
hier uiteraard erg geschikt voor maar deze hebben een wat vervelende 
uitstraling en herinnert patiënten aan hun ziekenhuisbezoeken. In de 
kamers staat daarom een bed met flexibele voeten- en hoofdeinden dat 
in hoogte verstelbaar en verrijdbaar is maar niet de uitstraling heeft van 
een ziekenhuisbed . Ook is het belangrijk dat er onder het bed gemakkelijk 
schoongemaakt kan worden. Het gemakkelijk kunnen verplaatsen van het 
bed helpt hierbij . 
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Impressie van een kleine bedkamer zoals een patiënt deze zou kunnen inrichten 





.---------- ------- -

Elke kamer heeft een eigen badkamer. Door een schuifdeur is deze ook 
voor minder validen goed toegankelijk. Indien nodig is er de mogelijkheid 
om beugels naast het toilet op te hangen en de douche is voorbereid op 
het ophangen van een zitje. Er is een extra grote doucheruimte met een 
lange doucheslang waardoor er voldoende ruimte is voor patiënten die 
geholpen moeten worden. Voor deze groep is er ook de mogelijkheid om 
een tillift aan het plafond te hangen. Alle kamers hebben hiervoor in het 
plafond een rail hangen waar indien nodig een hijsharnas gehangen kan 
worden. De wanden van de badkamer zijn betegeld, de vloer is gegoten 
met een anti-slip laag om ongelukken te voorkomen. 

Belangrijk onderdeel voor de sfeer in een ruimte is de verlichting. In de 
kamer zijn enkele wandlampen en een hanglamp net onder het plafond 
midden in de ruimte. Deze lampen schijnen zowel naar boven als naar 
beneden waardoor een groot deel van het licht in dat in de ruimte komt 
via het plafond wordt gereflecteerd. Hierdoor ontstaat een goed verlichte 
ruimte en doordat de lampen dimbaar zijn en de verlichting naar boven 
en naar beneden afzonderlijk regelbaar is kan er met de verlichting tal 
van sferen in de ruimte worden opgeroepen en kan het verlichtingsniveau 
worden aangepast aan het humeur en de behoefte van de gebruiker. 

De wand tussen de slaapkamer en de badkamer is een schuifwand waarbij 
twee delen gelijk met elkaar naar buiten schuiven en zo een deuropening 
vormen. De wand is van translucent kunststof en is voorzien van een op 
de natuur geïnspireerde print zoals grote bladeren, schelpen of andere 
natuurlijke motieven. De print is niet in elke kamer hetzelfde waardoor er 
subtiele variaties tussen de kamers ontstaan. Er kan dus door de wand licht 
van buiten in de badkamer komen. maar ook het tegenovergestelde is het 
geval. In deze wand zitten lichtarmaturen die met een afstandsbediening 
allerlei kleuren licht kunne produceren waardoor de kleur en de uitstraling 
van de wand verandert. Patiënten kunnen de kleur van de wand zelf instellen 
en afhankelijk van hun stemming variëren . 

Frisse en schone lucht is voor de astmapatiënten erg belangrijk. Bij sterke 
prikkelingen door onder andere luchtvervuiling kunnen ze erg ziek worden 
of in het ergste geval zelfs overlijden. De patiënten die in het bovenste deel 
van de longen wonen kunnen door hun gesteldheid veelal niet naar buiten. 
Om ze toch het gevoel te geven dat ze met buitenlucht in aanraking 
komen ligt elke bedkamer aan de gevel en zit er tussen de buitengevel en 
de ramen van de kamer een tussenruimte. Deze tussenruimte is afgesloten 
en voor de patiënten alleen via hun kamer toegankelijk. De ruimte werkt 
als een soort wintertuin of gesloten balkon. Er wordt frisse en eventueel 
gezuiverde lucht van buiten in de ruimte geblazen met een temperatuur 
die iets onder de temperatuur van de kamer ligt. Ook al is dit een 
geconditioneerde binnenruimte vormt dit voor de patiënten een tijdelijke 
alternatieve buitenruimte waar ze kunnen zitten en van het uitzicht kunnen 
genieten alsof ze op een balkon zaten. Door de grote hoogte van het 
gebouw en de wind die vaak op deze hoogte waait zou een echt balkon 
en openslaande ramen direct naar buiten toe overigens niet praktisch zijn 
en een buitenruimte op die hoogte maar zeer beperkt bruikbaar zijn. 
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Doorsnede en aanzicht van de long met alternerend ventilatie toe- en afvoer in de 

gevel banden. 
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Patiënten kunnen dus zelf de verlichting en de temperatuur in hun kamer 
bepalen . Ze kunnen hun bed neerzetten zoals ze willen en voor een deel 
de inrichting van hun kamer naar eigen inzicht aanpassen . Hierdoor 
ontstaat een fijne omgeving maar is de kamer nog niet meteen een thuis 
voor de patiënten. Om de kamer echt eigen te maken kunnen ze zelf 
voor een deel van de inrichting kiezen. Zo is er de keuze uit een aantal 
verschillende soorten beddengoed en verschillende kleuren handdoeken 
en theedoeken. Ook kunnen patiënten hun beddengoed van thuis 
meenemen als ze dit zouden willen, maar dan wordt er wel van ze 
verwacht dat ze, eventueel onder begeleiding, zelf hun was gaan doen in 
één van de wasserettes. 

In de wanden zijn onder het plafond rails opgenomen waar schilderijen, 
prikborden en dergelijke aan gehangen kunnen worden. In het 
astmacentrum is een kunstuitleen waar patiënten kunst kunnen lenen voor 
op hun kamer of voor in de openbare ruimtes op hun verdieping. Aan een 
rails onder het plafond kunnen ze deze precies zo ophangen als ze zelf 
willen. Ook is het mogelijk om een prikbord ophangen waar ze dingen als 
kaarten, tekeningen en foto's op kunnen hangen. Hiernaast is het mogelijk 
om door middel van het aanbrengen van magnetische strips de kleur van 
kasten, lampen en andere elementen aan te passen of op te fleuren. 

Met al deze maatregelen en mogelijkheden wordt geprobeerd om voor 
de patiënten een vertrouwde en prettige woonomgeving te maken waar 
ze zich thuis en op hun gemak voelen en die ze helpt om optimaal te 
herstellen en revalideren. 
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Variant van een kleine bedkamer. De patiënt heeft gekozen voor andere kleuren in zijn 

kamer en ook het bed is anders neergezet. 





Grote kamers in de onderste helft van de long 

In de onderste helft van de longen wonen patiënten die zelfstandiger 
zijn en minder hulp van verplegend personeel en van elkaar nodig 
hebben. Zij leven nog wel in een groep met de andere patiënten op de 
verdieping maar hebben een drukkere dagindeling en zijn ook veel op 
andere verdiepingen en buiten het gebouw zelf. Deze patiënten gaan 
steeds vaker naar buiten en gaan ook steeds verder. Aan het eind van 
hun revalidatieproces zal een deel zelfs al weer, vaak voor korte tijd, 
naar hun werk gaan. Die laatste groep is nagenoeg klaar om van het 
astmacentrum terug naar huis te gaan maar heeft nog een complexe 
behandeling lopen die in de gaten gehouden moet worden en die veel 
tijd vergt waardoor ze nog in het astmacentrum moeten blijven. 

Doordat de patiënten in de onderste lagen zelfstandiger zijn hebben zij 
ook een grotere kamer, of beter gezegd hebben ze allemaal hun eigen 
kleine éénkamerappartement Ook hier is er weer een brede en een 
diepe variant van de kamers. Het principe erachter is gelijk aan dat van 
de kleinere kamers op de hoger gelegen verdiepingen. Het is een privé 
ruimte waar patiënten zelf voor een groot deel kunnen bepalen hoe ze 
die willen inrichten. Vloeren, kozijnen en plafond zijn hetzelfde en ook de 
inrichtingselementen zijn volgens dezelfde principes ontworpen . Naast een 
slaapkamer en een badkamer hebben zij ook nog een aparte woonkamer 
en een kleine pantry. Er wordt op deze verdiepingen nog wel in groepen 
gekookt en gegeten maar de bewoners zijn een stuk zelfstandiger en 
zullen daardoor meer tijd zelf op hun kamer doorbrengen. Ze hebben 
ruimte om zelf eten te maken en genoeg ruimte om rustig privé te zitten 
en eventueel mensen in hun woning uit te nodigen. 

De appartementjes zijn ruimer waardoor er meerdere 
inrichtingsmogelijkheden zijn. Door een schuifwand tussen de woonkamer 
en de slaapkamer kunnen de patiënten zelf bepalen of ze in een 
afgesloten ruimte willen slapen of liever de hele wand open laten . Ze 
hebben zelfs de mogelijkheid om hun bed in de woonkamer te rijden en 
die als slaapkamer te gebruiken moc hten ze dat liever willen . Ook hebben 
deze kamers een schoonmaakkast Het is voor veel astmapatiënten erg 
belangrijk om in een stofvrije omgeving te wonen, in het astmacentrum 
wordt nu verwacht dat ze, bij voorkeur zonder extra hulp, zelf hun kamer 
schoonhouden en hier zo routine in opbouwen. 
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Variant van een grote bedkamer zoals een patiënt deze zou kunnen inrichten. Er is gekozen 

voor rood meubilair en het aangrengen van rode accenten op de kast. De schuifwand 

is op dit moment geel maar kan door de patiènt elk moment in kleur worden veranderd. 





Zusterpost 

Per drie verdiepingen is er een zusterpost. In principe redden de patiënten 
zich overdag zelf en krijgen waar nodig hulp van de begeleiders op hun 
eigen verdieping maar in noodgevallen is er altijd een zuster in de buurt. 
De voornaamste taak van de zusters is het begeleiden van de patiënten 
in hun herstel en medicijngebruik. De zusterpost heeft een balie waar 
patiënten terecht kunnen met vragen of voor advies. Er is een kleine 
ruimte achter de balie die fungeert als kantoor maar waar ook privé met 
patiënten gesproken kan worden of korte onderzoeken gedaan kunnen 
worden. Veelal zullen gesprekken echter bij de patiënten op de kamers of 
in apart daarvoor ingerichte ruimtes gehouden worden. Meer uitgebreide 
onderzoeken zullen door een arts gedaan worden, de zusterpost is 
voornamelijk bedoeld als uitvalbasis voor de zusters en als ontmoetingsplek 
waar patiënten informeel even met een zuster kunnen spreken. In de 
zusterpost is een kleine afsluitbare ruimte met een pantry waar de zusters 
hun pauzes kunnen houden en zich even kunnen terugtrekken. Ook is er 
een toilet en een douche. Voor de zusters die nachtdiensten hebben zijn 
er twee kleine slaapkamers waar ze kunnen uitrusten als ze stand-by zijn. 
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Rechts boven: Impressie van een zusterpost. Op alle verdiepingen waar ze voorkomen zijn 

deze nagenoeg gelijk om zo een herkenbaar beeld te creëren. De balie heeft verschillende 

hoogtes zodat zowel staand als zittend gewerkt en overlegd kan worden. De hoek is onder 

hel blad open zodat ook patiënten in een rolstoel gemakkelijk aan kunnen schuiven. 

Links onder: plattegrond zusterpost 
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Indeling verdiepingen 

Met deze richtlijnen en standaardruimtes kunnen tal van combinaties 
gemaakt worden. De indeling en spec ifieke functie van alle verdiepingen 
is verschillend en ik vind het belangrijk dat ook de uitstraling van de 
verdiepingen onderling van elkaar verschillen . Patiënten kunnen zo 
gemakkelijk hun eigen verdieping herkennen en doordat deze zich 
onderscheidt van de andere verdiepingen ontstaat er een thuisgevoel. 
Als alle verdiepingen in plaats van een identieke uitstraling allemaal uniek 
zijn is het ook een stuk interessanter om je door het gebouw op en neer te 
bewegen, en dit is juist waar de astmapatiënten toe worden aangespoord. 

Als voorbeeld van hoe zulke verdiepingen eruit kunnen zien heb ik er een 
aantal verder uitgewerkt. 

Kleine verdieping 

Op deze kleine verdieping wonen patiënten die net in het astmacentrum 
zitten en patiënten die nog niet zelfstandig genoeg zijn om naar de lager 
gelegen verdiepingen te verhuizen . Door de longvorm van de torens 
worden de verdiepingen bovenin het gebouw steeds kleiner. Niet alleen 
de woningen van de patiënten zijn dus kleiner dan die lager in het gebouw. 
Alle verdiepingen zijn verder wel gelijk ingericht, er is een groot trappenhuis 
met liften aan de ene kant en een tweede (nood)trappenhuis aan de 
andere kant van de verdieping. Alles ertussenin is vrij indeelbaar. 

Op deze verdieping wonen 9 patiënten. Ze hebben allemaal een 
eigen kamer aan de rand van de verdieping met uitzic ht naar buiten 
en een kleine 'wintertuin' . Onder begeleiding vormen de patiënten op 
de verdieping een groep. Ze worden aangespoord om zo veel mogelijk 
samen te werken om zo zelfstandig met elkaar te functioneren. Overdag 
zijn er mensen d ie de patiënten helpen en in hun revalidatie steunen. Per 
verdieping is dit een aantal medewerkers, zij hebben geen eigen kamer 
op de verdieping maar zijn overdag in de openbare ruimtes te vinden 
zodat ze goed kunnen inspelen op de behoeften van patiënten en ze 
laagdrempelig benaderd kunnen worden. Er is een gezamenlijke keuken 
waar de maaltijden bereid worden en waar samen gegeten wordt en er 
is een woonkamer waar de patiënten bij elkaar kunnen komen . Aan de 
noordgevel ligt een oefenruimte waar patiënten worden begeleid in hun 
revalidatie en het verbeteren van hun algehele conditie maar waar ook 
de hele dag door op eigen initiatief geoefend kan worden. Ter afsluiting 
van deze trainingen of als extra ontspanning is er naast de oefenruimte 
een grote badkamer met een sauna, een therapeutisch stoombad, een 
ligbad en comfortabele stoelen waar met uitzicht over de stad onder een 
warme lamp de patiënten helemaal tot rust kunnen komen. Dit zijn allemaal 
privéruimtes voornamelijk bestemd voor patiënten van deze verdieping. 
Hiernaast is er een aantal faciliteiten die ook door patiënten van andere 
verdiepingen gebruikt kunnen worden. Zo is er een wasruimte en kan ook 
de oefenruimte voor bepaalde therapieën door andere patiënten gebruikt 
worden. Er is een ruimte voor verschillende praatgroepen en therapieën 
en voor de mensen die van een andere verdieping komen of voor de 
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werknemers op de verdieping is er een openbaar toilet. Dit zijn functies die 
door het hele gebouw over de verdiepingen verdeeld vaker terugkomen . 
De mensen hier op deze verdieping gebruik van zullen maken komen 
voorname lijk van de verdiepingen er net boven of onder. De belangrijkste 
openbare functies die mensen vanuit heel het gebouw zullen aantrekken 
zijn de kunstuitleen en het atelier. In de kunstuitleen kunnen patiënten 
kunst voor in hun eigen kamer of verdieping lenen en inruilen. Hieraan 
gekoppeld is er op de overloop van het trappenhuis een atelier ruimte 
waar teken- en schildercursussen gegeven worden en waar mensen 
ook in hun vrije tijd terecht kunnen als ze dit leuk vinden. Deze functies 
zijn vanaf he t trappenhuis toe gankelijk. Me nse n die er gebruik van willen 
maken hoeven dus niet door de deuren naar d e eigenlijke ve rdieping, zo 
wordt voorkomen dat er te veel vreemde mensen door de privéruimtes op 
de verdieping lopen. 

De verdieping is zo ingedeeld dat er een vrij duidelijke grens is tussen 
het geheel publieke trappenhuis met het atelier en toegang tot de 
kunstuitleen, het vrij toeganke lijke eerste deel van de verdieping waar wel 
patië nte n wonen maar geen privéfunc ties liggen e n dan he t privédeel 
met de woonkamer en nog verder naar a c hteren de gezamenlijke keuken. 
Door te variëren in de plafondhoogtes en verl ichting wil ik in deze ruimtes 
verschillende sferen oproepen. Zo heeft de woonkamer een lager p lafond 
en meer indirecte verlichting dan de gang waardoor er een vrij duide lijke 
scheiding tussen deze ruimtes ontstaat. Ook is he t p lafond in het d eel van 
de gang naar de privé ruimtes een stuk lager dan het plafond in het eerste 
deel van de verdie ping waar de semi-ope nbare func ties aan gelegen 
zijn. Hiermee wordt aangegeven dat dit een doorgang naar een ande re 
ruimte is zonder deze fysiek af te scheiden. 

Op de ve rdieping zijn naast de woonkamer e n de keuken e nkele 
zithoeke n waar mensen rustig samen of alleen kunnen zitten. A ls rustige 
midde lpunte n in de ruimte zijn e r tweet binnentuintjes op d eze ve rdie ping. 
Er is wat wa ter e n e r groe ie n plante n die weinig onderhoud nodig hebbe n 
en die geen alle rgisc he reacties of andere prikkels bij de astmap atiënte n 
kunnen oproepen. 

De kleurste lling op de verdieping is vrij neutraal en bestaat uit lic hte m aar 
warme kleuren . Lic ht staalblauwe en bruin okergele vloeren lossen elkaar 
af en g eve n daarbij func tiescheidingen weer. Wanden zijn g ebroken wit 
een aantal is c ontraste re nd warm grijs. Fe lle re kleuren kome n uit planten 
e n kunst in de ruimtes e n u it he t m e ubilair. Hie rnaast zijn er doeken in 
contraste re nde kle uren die op rol le n aan d e muren hange n. De ze kunnen 
omgekeerd worden voor variatie en zijn ook gemakkelijk om te wisselen 
met doeken van andere kleuren. 
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Links boven de keuken. rechts o nder de woonkam e r 





Variant kleine verdieping 

Door de inrichting van de woningen en de kleurstelling van de openbare 
ruimtes te wijzigen kunnen met dezelfde elementen verschillende 
verdiepingen met elk hun eigen identiteit en herkenbaarheid gemaakt 
worden. Als voorbeeld hierop heb ik nog een verdieping in het bovenste 
deel van de long ontworpen. Hier wonen acht mensen samen. Ze hebben 
een gezamenlijke keuken die midden in de ruimte ligt met direct eraan 
vast een langgerekte eet- en woonkamer. Groot verschil met de andere 
verdieping is dat hier een woning is voor mensen met hoogtevrees die 
het eng vinden om direct aan de glazen gevel te liggen. Deze woning 
ligt midden op de verdieping. Aansluitend ligt ook de badkamer en een 
therapieruimte geheel inpandig waardoor vanzelf een rondgang om 
deze ruimtes ontstaat. Aan de noordgevel bevindt zich in deze rondgang 
een kleine fitnessruimte. Hier wordt minimaal therapeutisch geoefend, dit 
gebeurt voornamelijk in de grotere oefenruimte op de andere verdieping. 
Deze ruimte is bedoeld voor de patiënten op de verdieping en heeft 
een prominente plaats waardoor ze worden aangespoord om ook 
tussendoor eens zelf te trainen en aan hun conditie te werken . Doordat de 
fitnessapparaten vrij in de ruimte staan zullen hopelijk andere patiënten ook 
gemotiveerd worden om te gaan trainen als ze hun collega's bezig zien. 
De algemene en vrij toegankelijke functies op deze verdieping zijn een 
groentewinkel en een kapper, deze zijn beide weer vanuit het trappenhuis 
te bereiken waardoor mensen niet de verdieping zelf op hoeven. 
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Lagergelegen verdieping 

De lagergelegen verdiepingen zijn ontworpen volgens dezelfde principes 
als de verdiepingen hoger in het gebouw. Ook hier wonen de patiënten 
per verdieping in een groep en werken ze samen aan hun herstel. Voor 
hun herstel zijn ze minder aan het astmacentrum gebonden dan de 
patiënten in de hoger gelegen verdiepingen. Het zal dus veelvuldig 
voorkomen dat de patiënten van deze verdiepingen overdag voor kortere 
of langere tijd op stap zijn. Zij hebben verschillende activiteiten in en rond 
het astmacentrum zelf en gaan soms zelfs voor kortere tijd, bijvoorbeeld in 
het weekend, naar huis. De patiënten zijn minder op elkaar aangewezen 
waardoor de gezamenlijke ruimtes op de verdieping zelf minder belangrijk 
worden. 

Dit is terug te zien in de indeling van de verdieping. De woningen van de 
patiënten zijn een stuk groter. Naast een slaapkamer en een badkamer 
hebben ze ook een kleine woonkamer en een keukentje waar ze zich kunnen 
terugtrekken en als ze dit willen ook zelf kunnen eten. De gezamenlijke 
ruimtes zijn kleiner. niet alle patiënten zullen hier immers elke dag gebruik 
van maken. De ruimtes zijn wel hetzelfde. er is een gezamenlijke keuken en 
een woonkamer. een fitnessruimte voor zelfstandig trainen en een grote 
badkamer voor extra ontspanning en verschillende therapieën. Naast de 
ruimtes op de verdieping zelf zijn er in het onderste deel van de long ook 
meer faciliteiten zoals het terras. de bibliotheek. de sportzaal of de grote 
binnentuin waar patiënten van verschillende verdiepingen samen komen. 

Op deze verdieping ligt een zusterpost. De zusters die hier werken zijn 
verantwoordelijk voor deze verdieping maar ook voor de verdieping 
erboven en eronder en kunnen indien nodig opgeroepen worden naar 
nog hoger of lager gelegen verdiepingen. De algemene functie op deze 
verdieping is een grote fysiotherapieruimte. De patiënten die hier gebruik 
van maken komen uit het onderste deel van de long en zijn dus al beter 
in conditie dan die op de hoger gelegen verdiepingen. Zij hebben niet 
altijd één op één begeleiding nodig maar trainen onder toezicht in kleine 
groepjes. Zij gebruiken niet alleen de fysiotherapieruimte maar hebben 
ook de mogelijkheid om een klein deel van de ruimte op de verdieping 
zelf te gebruiken. Door een schuifpui te openen kan de ruimte effectief 
groter gemaakt worden. Ook het trappenhuis wordt voor de oefeningen 
gebruikt. Vooral de trap zal een belangrijk hulpmiddel in de trainingen zijn 
maar ook de ruimte direct eromheen wordt effectief gebruikt. 
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D s c u s s epunten 
Dat een goed doordacht en mooi gebouw zieke mensen ondersteunt 
en hun genezingsproces kan bevorderen staat na dit onderzoek voor mij 
wel vast. Sommigen stellen zich de vraag of dit inderdaad een Healing 
Environment is of dat er gewoon sprake is van goede architectuur. 

Wetenschappelijk onderzoek hiernaar staat nog in de kinderschoenen, 
maar de onderzoeken die ik heb bestudeerd, wijzen toch veelal uit dat 
rust, licht, specifiek kleurgebrulk, frisse lucht en contact met natuur wel 
degelijk verschil maken in het welbevinden van mensen. 

Ook zonder eerst wetenschappelijk onderzoek te doen zijn voorbeelden 
van hoe het niet zou moeten helaas gemakkelijk te vinden. Waarom zijn er 
nog steeds zo veel saaie kantoorgebouwen? En waarom nog zo veel saaie 
en deprimerende ziekenhuizen. gebouwd rondom medische apparatuur 
die wel voldoen aan alle regels en eisen maar weinig rekening houden 
met patiënten en personeel? 

Misschien omdat het zo decennia lang gedaan is en sommige mensen 
bang zijn om van de gebaande paden af te wijken? De belangrijkste reden. 
en dat geldt voor welk gebouw dan ook, is volgens mij echter de hoogte 
van de bouwkosten. Men is er niet altijd van overtuigd dat een extra mooi, 
maar over het algemeen duurder gebouw, ook daadwerkelijk het beoogde 
positieve effect op de gebruikers ervan heeft. In de gezondheidszorg is dit 
vraagstuk extra interessant omdat deze erop gericht is om mensen zich 
beter te laten voelen en ook zo snel mogelijk te laten genezen. 

Voor alle patiënten is het belangrijk dat ze zo goed mogelijk worden 
ondersteund. Uiteraard zijn medische ingrepen en de juiste behandeling 
hiervoor de basis. maar als de ontwerper door de architectuur en 
de inrichting van het gebouw positieve invloed kan uitoefenen op het 
welbevinden en het herstel van mensen zou het onverstandig zijn dat 
niet te doen. Juist daarom Is het belangrijk dat er meer wetenschappelijk 
onderzoek wordt gedaan naar het ontwikkelen van een Healing Environment 
en dan voornamelijk naar het Evidence Based Design. Het is interessant, 
en noodzakelijk. om te weten welke elementen en ingrepen een positief 
effect op mensen hebben. Om dit ook daadwerkelijk praktisch toe te 
kunnen passen is het van belang om dit effect ook te kunnen kwantificeren. 
Als je bij het ontwerpen van een nieuw ziekenhuis weet dat eenpersoons 
kamers voor nagenoeg alle patiënten een groot voordeel opleveren, 
dan is dat interessant om mee te nemen in het ontwerp. Als je echter 
weet dat de voordelen die patiënten hiervan ondervinden een x bedrag 
per jaar besparen doordat ze minder medicijnen gebruiken en kortere 
tijd opgenomen hoeven te worden, kun je vrij gemakkelijk uitrekenen hoe 
lang het duurt voordat je een extra investering in de bouwkosten hebt 
terugverdiend. Zo zullen eenpersoonskamers al snel een noodzakelijke 
voorwaarde in het programma van eisen worden waar niet meer op zal 
worden bezuinigd maar zelfs extra geld voor vrijgemaakt wordt. 
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De laatste jaren is er binnen het zorgstelsel veel veranderd. Zorginstellingen 
krijgen niet meer hun werkelijk gemaakte kosten vergoed, ze krijgen een 
bepaald bedrag per behandelde aandoening. Als patiënten meer zorg 
nodig hebben dan voor hun aandoening voorzien was zal dit bedrag 
niet voldoende zijn. Aan de andere kant wordt er extra geld verdiend op 
mensen die sneller opknappen dan voorzien. Verder wordt de consument 
steeds veeleisender. Mensen willen keuzes maken in waar, hoe en door 
wie ze behandeld worden. Goede medische resultaten en ratings worden 
zo voor zorginstellingen steeds belangrijker. Het is noodzakelijk dat ze zich 
positief profileren om zo voldoende klanten te krijgen. Evidence Based 
Design kan ze hierin helpen en zelfs economisch van doorslaggevende 
betekenis zijn. 

Gelukkig zijn er ook veel nieuwe zorginstellingen die wel met meer 
vooruitstrevende ideeën zijn ontworpen. Het verschil in beleving tussen 
bijvoorbeeld het nieuwe Martini Ziekenhuis in Groningen en een aantal 
lokale ziekenhuizen waar Ik zelf tijdens het afstuderen een aantal keren ben 
geweest voor een behandeling is enorm. Ik kan me daardoor goed inleven 
in hoe patiënten zich in Groningen gesteund moeten voelen door het licht 
de ruimtes en het uitzicht. Als beleidsmakers deze verschillen ook zouden 
eNaren en er komen tegelijkertijd meer harde cijfers over de effectiviteit 
van een goede Healing Environment dan lijkt me dat toepassing hieNan 
van groot belang wordt voor de toekomst van de architectuur in dienst 
van de gezondheidszorg. 

Voor het ontwerp van het LongErasmus astmacentrum heb ik geprobeerd 
om zo veel mogelijk positieve bevindingen uit de door mii bestudeerde 
onderzoeken naar de Healing Environment toe te passen. De locatle 
midden in Rotterdam is niet de meest voor de hand liggende en doordat 
er ook nog een metrostation onder ligt bood deze een aantal unieke 
uitdagingen. Rust frisse lucht en groen tref je midden In Rotterdam niet 
in oveNioed aan. Het bieden van een goede bescherming van de 
astmapatiënten tegen de elementen van buiten is denk ik in het ontwerp 
goed getukt. Ook de geleidelijke overgang waardoor patiënten van 
compleet beschermd steeds een stapje verder naar butten kunnen en 
zichzelf zo kunnen testen in een vertrouwde omgeving wordt door dit 
ontwerp bevorderd. Er is contact mogelijk met voorbijgangers en patiënten 
uit het ziekenhuis en vanuit de onderbouw kunnen de astmapatiënten alle 
kanten op, van het afgestoten park achter het astmacentrum, "Het Park" 
tot het museumplein en het centrum van Rotterdam aan de andere kant. 
Ook zijn er in de onderbouw zelf en de overdekt toegankelijke backbene 
van het ziekenhuis voor patiënten allerlei activiteiten mogelijk. 

De vorm van de kaveL en dan vooral die van het deel waar het 
metrostation niet onder ligt en waar dus gefundeerd kan worden, heeft 
een grote invloed gehad op de uiteindelijke vorm van het astmacentrum. 
Omdat voor de oplossing die ik hieNoor in gedachten had een vrij 
ingewikkelde constructie nodig was die ook nog eens beeldbepalend is 



voor het ontwerp vond ik het interessant om uitgebreider in te gaan op 
het constructieve aspect van het gebouw en dit deel uit te laten maken 
van het afstudeerproject. Het uitrekenen en verfijnen van de constructie 
van de grote long was een bijzonder leerzaam proces. Ik heb wel eerder 
kleinere constructies doorgerekend, maar nu heb ik ook inzicht gekregen 
in de krachten die werken op een gebouw van deze afmetingen en hoe je 
hiervoor een rekenmodel kan ontwikkelen. De constructie is niet helemaal 
doorgerekend maar er is wel een realistische schatting gemaakt van de 
benodigde constructieonderdelen en de dimensies hiervan. Ik denk dat 
ik heb aangetoond, dat de constructieve oplossing waarvoor ik gekozen 
heb, voor een soortgelijk gebouw in deze situatie een geschikte oplossing 
kan zijn. Tijdens het nader bestuderen van de mogelijke constructieve 
oplossingen van het gebouw bleek dat het ontwerp, met name dat van de 
onderbouw, op een aantal punten gewijzigd moest worden. Het resultaat 
is hierdoor realistischer geworden dan het in eerste instantie was. Ook vind 
ik zelf dat het totaalbeeld hierdoor interessanter is geworden zonder dat er 
aan het concept van het gebouw veel is veranderd. 

Ik heb gekozen voor twee torens met een heldere vorm. Hierdoor is een 
herkenbaar gebouw ontstaan dat heel duidelijk een statement maakt. 
De vorm van de longen verwijst naar de astmapatiënten die er wonen 
en doordat de installatieschil met kleurveranderingen aangeeft hoe de 
luchtkwaliteit is worden mensen bewuster gemaakt van de luchtkwaliteit 
in hun stad. Hoe slechter de luchtkwaliteit in de stad is hoe lastiger het 
wordt voor mensen met luchtwegaandoeningen om naar buiten te gaan. 
Maar ook voor mensen die hier minder gevoelig voor zijn is dit natuurlijk 
per definitie geen gezonde leefomgeving. Doordat mensen hier via het 
gebouw mee geconfronteerd worden zullen ze zich hopelijk realiseren dat 
luchtvervuiling niet alleen op de astmapatiënten maar op het milieu en 
ons allemaal van grote invloed is. 

Een belangrijk deel van een Healing Environment is de directe 
leefomgeving van de patiënten. De inrichting van het astmacentrum is 
dus essentieel. Daarom heb ik ervoor gekozen om extra onderzoek te 
doen naar het ontwerpen van een geschikt interieur en om hiervoor advies 
en begeleiding te vragen van een interieurarchitect Interieur, inrichting en 
kleurgebruik zijn voor elk gebouw erg belangrijk en voor dit gebouw in het 
bijzonder. Op de TU zijn er weinig vakken die dit behandelen, daarom heb 
ik dit afstudeerproject gezien als een unieke kans om hier extra ervaring 
mee op te doen. Ik vond het interessant om te proberen om met beperkte 
middelen een aantal bedkamers te ontwerpen die in de basis allemaal 
gelijk zijn maar vrij eenvoudig door patiënten zelf naar hun eigen wensen 
en smaak ingericht kunnen worden. Volgens mij is dit vrij goed gelukt 
en heb ik een aantal bouwstenen aangedragen waar gevarieerde en 
interessante verdiepingen mee ontworpen kunnen worden. Variatie en het 
aansporen van mensen om zich door het gebouw te bewegen om zo 
onbewust en op een ongedwongen manier aan hun conditie te werken 
waren belangrijke speerpunten voor dit ontwerp die goed naar voren zijn 
gekomen. De afmetingen en de detaillering van het gebouw zijn voor een 
deel aangepast aan de indeling van het interieur. Door hier nader op in te 
gaan kwam een eigenschap van het ontwerp van een toren naar voren: 
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alle verdiepingen zijn min of meer hetzelfde. Ondanks het variëren van 
de indeling ervan en de mogelijkheden die je hebt met het aanbrengen 
van vides en dubbel hoge verdiepingen is de plattegrond van iedere 
verdieping in essentie het zelfde. Dit levert een aantal uitdagingen op, 
maar ook enkele beperkingen. Toch heb ik bewust de keuze gemaakt 
om niet één groot gebouw maar een gebouw met twee aparte torens 
te ontwerpen waar jonge en volwassen patiënten gescheiden van elkaar 
wonen en revalideren. 

Over het uiteindelijke resultaat ben ik redelijk tevreden. Het afstudeertraject 
heeft jammer genoeg door diverse fysieke ongemakken tot twee maal toe 
flinke vertraging opgelopen. Dit is verre van ideaal geweest en met name 
het werk tijdens de periode na het groene licht tot het eindcolloquium 
is erg moeizaam geweest en heeft veel tijd gekost. Mede hierdoor is 
tijdens het afstuderen besloten om het interieur van de kinderlong niet 
verder uit te werken. Doordat lang achter de computer werken vanwege 
mijn gezondheid niet mogelijk was, heb ik in overleg besloten om een 
uitgebreidere maquette van het plan te maken. Ook zijn veel tekeningen 
in het verslag met de hand getekend. 

Ik heb vooral in het begin met plezier aan dit project gewerkt. De 
laatste loodjes wogen echter zwaar en van tijd tot tijd heeft het me 
behoorlijk tegen gezeten. De laatste jaren zijn in vele opzichten bijzonder 
leerzaam geweest. Ik ben dan ook blij en opgelucht dat nu eindelijk mijn 
afstudeerproject zijn voltooiing nadert en ik hiermee binnenkort mijn studie 
aan de TU Eindhoven kan afsluiten. 

Hierbij wil ik nogmaals iedereen bedanken die mij tijdens mijn 
afstudeertraject heeft begeleid en gesteund. 

Christian BOontjes 


