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This graduation project in architecture 
approaches medical homes from a fresh 
perspective.
 A person who visits a medical center 
will instantly have an unpleasant feeling. This 
feeling is caused by factors like the clinic 
environment. Consequently, the buildings 
turns off the patients and their visitors.
 This research focuses on burnout 
patients. People are convinced that the 
medical homes for these patients do very 
little to positively stimulate the human senses. 
It is worth looking into this aspect and to then 
translate this to a design. This leads to the 
following research question:
“Is it possible to use architectural design 
tools to create an environment that positively 
stimulates the senses in such a way that it has 
a positive influence on the healing process of 
burnout patients?”

 The thesis consists of two parts. A 
preliminary research is conducted in the first 
part; the second part translates this research 
to a design.
 The preliminary research first looks 
at the current developments of psychiatric 
facilities. It can be concluded that, through 
research and revisions of the law, there 
were many developments concerning the 
treatment methods of mental disorders. For SU
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example, the care facilities became more 
integrated in the cities after a period of time. 
The large hospitals are replaced by smaller 
clinics that can be reached more easily, and 
which offer more personal treatments. These 
changes also had their disadvantages; 
treatments in a more natural environment 
became scarce.
 The burnout patients mostly come 
from a busy work life. Therefore, a long term 
treatment method is not usually recommended 
for this condition. It is important that these 
patients recover rapidly, in order for them 
to return to their daily lives. This research 
thus looks at aspects that could positively 
influence the patient’s treatment and shorten 
the treatment period.
 In order to be able to positively 
stimulate the burnout patients, this research 
looks into the human senses. Every perception 
with a specific sense could influence the 
mental state of a person. For every sense, the 
effects of the perceptions were investigated. 
Consequently, it can be stated that the color 
red stimulates aggression, emotion, courage, 
excitement, passion, and even anger, while 
the color green ensures relaxation, calm, 
and peace. Likewise, strong and sharp 
contours have a repelling effect, as they can 
be experienced as being threatening; round 
shapes evoke a feeling of sereneness.

 Subsequently, these aspects were 
filtered and translated into a ‘design tool’. 
A design tool is the translation from theory 
to a design instrument. These design tools 
constitute a manual to design a medical facility 
that offers a comfortable care environment 
for burnout patients. The second part of the 
research actually designs a care facility with 
the use of the design tools. This also proves 
that a building can do more than just provide 
accommodation; it can positively contribute 
to the healing process of burnout patients.



Het voor u liggende onderzoek is een 
afstudeerproject architectuur dat de 
zorggebouwen vanuit een nieuw perspectief 
benadert. 
 Iemand die een zorgcentrum bezoekt, 
krijgt bij toetreding van het gebouw al een 
naar gevoel. Dit gevoel wordt onder andere 
veroorzaakt door de klinische zorgomgeving. 
Hierdoor hebben deze gebouwen een 
afstotend effect op de patiënten en 
bezoekers. 
 Voor dit onderzoek zijn burn-
outpatiënten als doelgroep gekozen. Men 
is ervan overtuigd dat bij de zorggebouwen 
van deze patiënten weinig gebruik is 
gemaakt van positieve prikkelingen van 
menselijke zintuigen. Het is de moeite waard 
om dit aspect te onderzoeken en te vertalen 
naar een ontwerp. Dit leidt tot de volgende 
onderzoeksvraag: 
“Is het mogelijk om met architectonische 
design tools een omgeving te ontwerpen 
die de zintuigen op zo’n manier stimuleert 
dat zij een positieve invloed heeft op het 
genezingsproces van burn-outpatiënten?”

 Het afstudeerverslag is opgebouwd 
uit twee onderdelen. In het eerste deel wordt 
er een vooronderzoek gedaan en in het 
tweede deel wordt dit onderzoek vertaald 
naar een ontwerp.SA
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 Bij het vooronderzoek wordt eerst 
gekeken naar de ontwikkelingen van 
psychiatrische instellingen tot op heden. 
In dit deel wordt geconcludeerd dat door 
onderzoeken en wetsveranderingen veel 
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden 
met betrekking tot de behandelmethodes 
van psychische aandoeningen. Zo 
zijn de zorginstellingen na verloop van 
tijd meer geïntegreerd geraakt binnen 
de steden. De grote ziekenhuizen zijn 
vervangen door kleinschalige klinieken met 
betere bereikbaarheid en persoonlijkere 
behandelingen. Deze verandering heeft ook 
zijn nadelen gehad. Zo is behandeling in een 
natuurlijke omgeving schaars geworden. 
 De burn-outpatiënten komen 
voornamelijk uit het drukke werkleven. Een 
langdurige behandelingsperiode is bij deze 
aandoening daarom niet aan te raden. Het is 
belangrijk dat deze patiënten zo snel mogelijk 
herstellen, zodat ze terug kunnen keren naar 
hun dagelijkse werkzaamheden. Daarom is 
in dit verslag gekeken naar aspecten die de 
behandeling van de patiënt positief kunnen 
beïnvloeden, zodat met een effectieve 
behandeling de herstelperiode verkort kan 
worden. 
 Om de burn-out patiënt positief te 
kunnen prikkelen is onderzoek gedaan naar 
de menselijke zintuigen. Iedere waarneming 

met een zintuig kan invloed hebben op de 
stemming van een persoon. Voor ieder 
zintuig is gekeken naar de effecten van de 
waarnemingen. Zo kan gezegd worden dat 
de rode kleur stimuleert op agressie, emotie, 
moed, opwinding, passie en zelfs woede, 
terwijl de groene kleur voor ontspanning, 
rust en vrede zorgt. Zo hebben ook hoekige 
en scherpe counteren een afkerend effect, 
omdat ze als dreigend worden ervaren, en 
zorgen ronde vormen voor een kalmerend 
effect.
 Deze aspecten zijn vervolgens 
gefilterd en omgezet in een ‘design tool’. 
Een design tool is de vertaling van theorie 
naar een ontwerpinstrument. Deze design 
tools vormen een handleiding voor het 
ontwerpen van zorginstellingen die een 
comfortabele zorgomgeving bieden voor 
burn-outpatiënten. In het tweede deel van 
het onderzoek wordt door middel van de 
design tools een zorginstelling ontworpen. 
Hiermee wordt ook bewezen dat een gebouw 
meer kan bieden dan enkel onderdak, en 
een positieve bijdrage kan leveren aan het 
genezingsproces van een burn-outpatiënt.  
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Dit verslag is geschreven in de kader 
van afstudeerproject aan de Technische 
Universiteit Eindhoven, voor de opleiding 
architectuur aan de faculteit Bouwkunde. In 
dit verslag wordt onderzoek gedaan naar de 
zorgomgeving van burn-out patiënten en tot 
hoeverre dit verbeterd kan worden. 
 Dit onderzoek bestaat uit twee delen. 
De eerste gedeelte is het vooronderzoek 
waar de doelgroep en menselijke 
zintuigen worden onderzocht. Tijdens dit 
onderzoek is gebruikgemaakt van zowel 
het architectonische als de psychiatrische 
onderzoeken.
In tweede deel wordt het vooronderzoek 
vertaalt tot een ontwerp. Lezer die 
geïnteresseerd zijn naar het ontwerpresultaat, 
kunnen die in tweede deel vinden. 
 Hierbij wil ik ook gebruikmaken van 
de gelegenheid om mensen te bedanken 
dat mij tijdens het gehele proces hebben 
gesteund en begeleid. Mijn woord van dank 
gaat uit naar mijn begeleiders Prof. ir. Jeanne 
Dekkers, ir. Maarten Willems, Drs. Noor Mens 
die mij tijdens mijn afstudeertraject heel 
aanmoedigend, motiverend en leerzaam 
hebben begeleid.
Ook wil ik mijn medestudenten bedanken 
voor zowel de groepsfase van het afstuderen 
als de steun bij mijn individuele fase.
 Daarnaast wil ik ook Ingrid Weijnen 

bedanken, die mij ondanks haar drukke 
agenda mij persoonlijk wilde ontvangen om 
een leerzaam gesprek te voeren over de 
psychiatrische kliniek.
 Tenslotte wil ik mijn speciale dank 
uiten naar mijn ouders, familie en vrienden 
die op de achtergrond hun begrip, geduld en 
vertrouwen hebben. Zonder hun steun had ik 
mij niet in dezelfde mate kunnen toewijden 
aan dit afstudeertraject.

Eindhoven, Augustus 2014  

Mahmud Bagci 
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Aanleiding
Dagelijks bezoeken duizenden mensen 
zorginstellingen. Meestal is dit voor zichzelf, 
familie of vrienden.  Tijdens deze bezoeken 
krijgt men regelmatig al een naar gevoel bij 
binnenkomst in het gebouw. 
 De meeste zorginstellingen zien er 
hetzelfde uit: in het algemeen staat de kleur 
wit centraal. Denk hierbij aan dokters en 
verzorgers die witte jassen dragen tot aan 
de wanden en vloeren die meestal ook wit 
zijn. Dit zorgt voor een klinische uitstraling en 
creëert vaak een onaangenaam gevoel bij 
bezoekers en patiënten. 
 Er is reeds onderzoek verricht op 
het gebied van Healing Environment in 
zorginstellingen. In deze onderzoeken is 
gekeken naar de effecten van de uitstraling 
en de omgevingsfactoren op de bezoekers 
en de patiënten. Daarnaast is er gekeken 
naar hoe je het bezoek aan en verblijf in een 
zorginstelling prettiger kunt maken voor de 
patiënten, bezoekers en medewerkers. In dit 
rapport zal nader onderzocht worden welke 
aspecten belangrijk zijn voor het ontwerpen 
van een dergelijke omgeving. Daarnaast 
wordt gekeken of dit onderzoek vertaald kan 
worden naar een architectonisch ontwerp.
 Voor dit onderzoek wordt naar 
zorginstellingen gekeken die zich 
gespecialiseerd hebben in patiënten met 

psychische aandoeningen. Binnen deze 
groep zijn burn-outpatiënten als doelgroep 
gekozen. Het uiteindelijke doel van dit 
onderzoek is een zorgomgeving op maat te 
ontwerpen die een bijdrage kan leveren aan 
het genezingsproces van burn-outpatiënten.

Probleemstelling
De zintuigen van een mens zijn belangrijke 
instrumenten. In veel architectonische 
ontwerpen ziet men echter dat deze zintuigen 
niet goed en genoeg geprikkeld worden. Het 
doel van dit onderzoek is te onderzoeken in 
hoeverre dit aspect ingezet kan worden bij 
het ontwerpen van een zorginstelling voor 
burn-outpatiënten. 

Doelstelling
Hoofdvraag:
“Is het mogelijk om met architectonische 
design tools een omgeving te ontwerpen 
die de zintuigen op zo’n manier stimuleert 
dat zij een positieve invloed heeft op het 
genezingsproces van burn-outpatiënten?”

Deelvragen:
 Wat zijn de belangrijke ontwikkelingen 
in de geschiedenis van psychiatrische 
instellingen?
 Hoe gaan psychiatrische 
zorginstellingen om met burn-outpatiënten?

9
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 Wat zijn de aandachtspunten van 
een comfortabele zorgomgeving voor burn-
outpatiënten?
 Hoe kunnen zintuigprikkelingen 
een positieve bijdrage leveren aan een 
comfortabelere zorgomgeving voor burn-out 
patiënten?

Aanpak
In figuur 1 is de opbouw van het onderzoek 
middels een conceptueel diagram 
weergegeven. Daarnaast is in figuur 2 de 
opbouw schematisch weergegeven.
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1CARE

In dit hoofdstuk wordt de geschiedenis en 
ontwikkeling van psychiatrische instellingen 
beschreven. Verder zal uitgebreidere informatie 
gegeven worden over de doelgroep van het 
project. Ten slotte zal gekeken worden naar een 
voorbeeld van een zorginstelling in Nederland.
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Sinds de 19e eeuw hebben er intensieve 
veranderingen plaatsgevonden in de 
psychiatrische zorg. De wetenschappelijke 
kennis is toegenomen en hierdoor zijn er nieuwe 
geneesmiddelen en geneeswijzen ontwikkeld 
voor de genezing van psychiatrische 
aandoeningen. Deze ontwikkelingen hebben 
zowel binnen als buiten de Nederlandse 
grenzen plaatsgevonden en hebben geleid 
tot verdere ontwikkelingen op de filosofische, 
typologische en maatschappelijke gebieden.

1.1.1 Ontwikkelingen in Nederland

De eerste bekende psychiatrische 
zorginstelling in Nederland werd 
‘krankzinnigengesticht’ genoemd en werd 
in 1442 gebouwd door Reinier van Arkel in 
Den Bosch. Deze instelling werd geopend 
door vrijwilligers van de christelijke kerk. De 
instelling bestond uit zes kleine cellen die 
aangesloten waren op een binnenplaats en 
geïsoleerd waren van buitenwereld.
 Tot rond 1600 was er geen definitie van 
mentale ziektes bekend. Patiënten werden 
gezien als ‘gestoorde’ mensen. Hierdoor 
werden ze vastgehouden als gevangenen, 
geketend en behandeld als beesten. 
 In de periode van 1550 tot 1650 
werden de eerste stappen gezet om 
patiënten met psychische aandoeningen 

te behandelen in plaats van gevangen te 
zetten. Koning Willem I gaf een koninklijk 
besluit op 11 april 1818, waarin werd 
gevraagd om de zorg voor mentale  ziektes te 
verbeteren. Hierbij werd onderzoek gedaan 
naar bestaande zorggebouwen en werden 
de resultaten gepubliceerd. Belangrijke 
verbeterpunten waren het toepassen van 
hoge plafonds, voldoende daglicht en frisse 
lucht voor patiënten. Daarnaast werd meer 
aandacht besteed aan hygiëne. Het Willem 
Arntz Huis, dat in 1827 werd gebouwd, was 
een modelinstelling die gesticht was volgens 
deze nieuwe reglementen.

14
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1.1.2 Ontwikkelingen na 1800

Naarmate de wetenschappelijke kennis 
over de behandelingen van psychiatrische 
aandoeningen vooruitging, werden er 
nieuwe geneeswijzen ontwikkeld. William 
Tuke ontwikkelde de zogenaamde ‘moral 
treatment’.1 Volgens deze behandeling 
werden de patiënten niet meer geketend 
en opgesloten, maar werden ze 
gestimuleerd om te werken of te studeren, 
zodat deze patiënten teruggewonnen 
konden worden voor de maatschappij. 
Met deze theorie opende hij begin 

achttiende eeuw het psychiatrische 
ziekenhuis The Retreat in York. Nadat 
William Tuke positieve resultaten kreeg 
met zijn onderzoek, heeft hij zijn filosofie 
betreft morele behandelmethodes 
gepubliceerd. Kort na zijn publicatie 
gebruikte Philippe Pinel deze methode 
voor twee psychiatrische ziekenhuizen: 
Hôpital Bicêtre en Salpêtrière in Parijs. In 
1838 ontwikkelde hij Hôpital Charenton, 
gevestigd buiten Parijs op een landelijk 
gebied en plaatsbiedend aan rond de 
700 patiënten. Al gauw werd Charenton 
als voorbeeld gezien op het gebied van 15

3  The Retreat, York    
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1 Mens, N., & Wagenaar, C. (2010), p.19

psychiatrische zorg. Zo vond dit concept 
ook in Nederland ingang.
 In 1838 werd Johannes van Duuren 
benoemd tot opzichter van het Nijmeegse 
dolhuis. Hij wilde samen met zijn echtgenoot 
Maria van Vulpen verandering brengen in 
de psychiatrische zorgwijze in Nederland. 
Van Duuren verdiepte zich in nieuwe 
mogelijkheden in de krankzinnigenverpleging. 
Kort na zijn promotie zorgde hij voor nieuwe 
ontwikkelingen in het psychiatrische 
zorgsysteem. Hij paste de filosofie van William 
Tuke toe en liet de patiënten vrij rondlopen. 
Ze werden niet meer vastgeketend, zoals 
vroeger het geval was.
 

De filosofie van ‘morele behandeling’ werd 
steeds meer geaccepteerd, en Charenton was 
hiervan een goed voorbeeld. Psychiatrische 
instellingen moesten in rustige gebieden en 
natuurlijke omgevingen gebouwd worden. 
Het carré corridor-stelsel en paviljoen waren 
de meest gebruikte typologieën.

Carré
In 1849 werd door het provinciaal bestuur 
van Noord-Holland het krankzinnigengesticht 
Meerenberg geopend in Santpoort. Dit 
gesticht bood plaats aan 300 patiënten en 
was het eerste Nederlandse gesticht dat in 
natuurlijk gebied was gevestigd. 
 Voor het ontwerp van deze instelling 
heeft architect J.D. Zocher jr. het carré 
corridor-stelsel toegepast: dit bestaat uit vier 
corridors rondom een binnenplaats. Deze 
opstelling biedt de mogelijkheid tot toezicht 
op patiënten en geeft voldoende daglicht en 
ventilatie. Bij de Meerenberg-instelling waren 
de afdelingen van vrouwelijke en mannelijke 
patiënten gescheiden; deze waren met 
behulp van een lange middengang met 
elkaar verbonden. In de overige vleugels 
bevonden zich de behandelkamers en de 
verblijfplaatsen van verzorgers.
 In de omgeving werden verschillende 
wandelpaden, waterpartijen, moestuinen en 
kwekerijen gerealiseerd zodat patiënten de 

16
4  Provinciaal krankzinnigengesticht Meerenberg, Santpoort
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5  Psychiatrische instellingen Veldwijk, Situatie

2 Mens, N., & Wagenaar, C. (2010), p.26, 56

gelegenheid kregen om hun tijd in de natuur 
door te brengen en zich bezig te houden met 
tuinieren.

Paviljoen
Toepassing van het paviljoenstelsel bij 
psychiatrische instellingen was tot 1884 niet 
gebruikelijk. Toch gebruikte de Vereniging 
tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen 
en Zenuwlijders in Nederland dit stelsel op 
een landgoed in Veldwijk. Deze zorginstelling 
had een centraal gevestigd hoofdgebouw 
waar de administratie en magazijnen waren 
ondergebracht. Patiënten waren verdeeld 
over paviljoens; hierbij werd onderscheid 
gemaakt in bepaalde soorten van ziekte 
en klasse van de patiënten. Ieder paviljoen 

had zijn eigen verzorgers en tuin. Er waren 
paviljoens voor keuken, washuis en speciale 
verblijfplaatsen voor onder andere onrustige 
patiënten.
 Het paviljoenstelsel biedt verschillende 
voordelen. Een belangrijk voordeel is de 
kans om fysiek onderscheid te maken 
tussen patiënten met eventueel besmettelijke 
ziektes, drukke en rustige patiënten of 
onderscheid tussen klasse. Het biedt ook 
eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden 
zonder dat het architectonische beeld van 
het gebouw nadelig beïnvloed wordt. Om 
deze redenen bleef deze vorm van bouwen 
voor psychiatrische zorginstellingen in latere 
jaren zeer populair.

Sanatorium
Begin 20e eeuw kwamen zorginstellingen 
die als sanatorium werden aangeduid.2 

Het idee van en sanatorium was om een 
betere zorgomgeving aan te bieden. Om 
dit te realiseren werd gebruikgemaakt van 
een natuurlijke locatie, luxueuze woon- en 
zorgomgeving en speciale behandelingen. 
Dit soort instellingen waren duidelijk bedoeld 
voor welgestelde klassen. Het christelijke 
sanatorium voor zenuwlijders in Zeist werd 
in 1903 geopend. Hierbij werd gebruik 
gemaakt van paviljoens. Deze typologie was 
zeer geschikt voor sanatorium, onder meer 

17
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6  Christelijk sanatorium voor zenuwlijders, Zeist, 1903

omdat zij voor goede integratie met de natuur 
en eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden 
zorgt.
 In de jaren dertig zorgden sanatoria 
voor een doorbraak. Het waren weliswaar 
instellingen voor welgestelde patiënten, maar 
ze zorgden er toch voor dat de kwaliteit van 
de psychiatrische ziekenhuizen beter werd.

18
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7  Twents psychiatrische ziekenhuis Helmerzijde, Enschede

1.1.3 De nieuwe ontwikkelingen 

In de jaren tachtig werden nauwelijks 
psychiatrische instellingen gebouwd. Het 
waren vooral aanvullingen aan de bestaande 
complexen. Toch werd in 1982 het Twents 
psychiatrische ziekenhuis Helmerzijde in 
Enschede geopend. Het was een geheel 
nieuw concept op het gebied van de 
psychiatrische zorginstelling. Het complex 
bestond uit een medische centrum en losse 
woningen. Het was een woonwijk met een 
centraal medisch centrum. De gedachte 
was dat er een scheiding zou komen tussen 
verblijf- en woonfaciliteiten. Er zijn  openbare 
fiets- en wandelroutes door het complex heen 
ontworpen, waarmee wordt gezorgd dat de 
instelling geen gesloten complex wordt.  De 
bedoeling is om een meer sociale omgeving 
te creëren waardoor de integratie van een 
patiënt na behandeling eenvoudiger wordt. 
 Rond eind jaren negentig 
zijn psychiatrische zorginstellingen 
geheel overgestapt naar kleinschalige 
multifunctionele instellingen. Het idee om een 
zorginstelling buiten de stad te bouwen, waar 
veel groen en verse lucht aanwezig is, is nu 
minder populair geworden. Reden hiervoor 
is dat integratie van de patiënten na verblijf 
in een afgelegen complex buiten de stad, 
moeilijk wordt na de behandelingsperiode. 

Hierdoor is gekozen voor kleinschalige 
instellingen, waar patiënten dichterbij het 
sociale leven behandeld worden. Gevolg van 
deze verandering is dat de oude klinieken 
die buiten de stad waren gevestigd leeg 
raken. Eind jaren negentig heeft er een grote 
opruiming plaatsgevonden onder de meeste 
van deze instellingen.
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3 Shakespeare, W. (1599)
4 Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2003)

5 Donders Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen. (2010)
6 Centraal Bureau voor de Statistiek. (2012)

William Shakespeare schreef de dichtregels:

“She burnt with love, 
as straw with fire flameth.
She burnt out love, 
as soon as straw out burneth.”3

In deze dichtregels, die Shakespeare rond 
1600 heeft geschreven, wordt ‘burn-out’ 
in een andere betekenis dan de huidige 
gebruikt. De term burn-out kent namelijk 
geen lange historie. Het is een relatief jong 
verschijnsel dat rond 1975 in de Verenigde 
Staten werd geïntroduceerd. De psychiater 
en psychoanalyticus Herbert Freudenberg 
constateerde het eerste geval van burn-out 
bij vrijwilligers in de drugshulpverlening. Na 
circa een jaar hard werken waren deze jonge 
hulpverleners ‘opgebrand’ als gevolg van 
demotivatie.4

 In de loop der jaren hebben verdere 
ontwikkelingen plaatsgevonden waardoor 
tegenwoordig burn-out niet alleen als theorie 
wordt gezien maar ook fysiek aangetoond 
kan worden. Volgens een onderzoek van 
wetenschappers van het Donders Instituut, 
onderdeel van de Radboud Universiteit 
Nijmegen, is het mogelijk om burn-out aan te 
tonen in de hersenen van patiënten.5

 Volgens een onderzoek van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek heeft ruim 

13 procent6 van de Nederlandse werknemers 
last van met burn-outklachten. Velen daarvan 
willen het niet toegeven of zijn zich er niet 
bewust van dat ze burn-out hebben. Meestal 
zijn het vrienden en collega’s die het als 
eerste opmerken. 
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1.2.1 Wat is burn-out?

Burn-out betekent letterlijk opgebrand. Het is 
een gevoel van uitputting dat gepaard gaat 
met spanningsklachten en vermindering in 
motivatie en effectiviteit. De volgende definitie 
beschrijft de belangrijkste kenmerken van 
een burn-out:

Burn-out is een langdurige, negatieve, 
werkgerelateerde geestesgesteldheid 
bij normale individuen, die primair wordt 
gekarakteriseerd door uitputting en 
vergezeld gaat van spanningsklachten, 
verminderde persoonlijke effectiviteit, 
verminderde motivatie, en de ontwikkeling 
van disfunctionele werkattituden en 
gedragingen. Deze psychologische 
toestand ontwikkelt zich geleidelijk aan en 
kan lange tijd voor de betreffende persoon 
verborgen blijven. Burn-out is liet gevolg van 
een botsing tussen iemands intenties en de 
realiteit op het werk. De gevoelens van burn-
out versterken zichzelf vaak als gevolg van 
de inadequate copingstrategieën die aan 
het syndroom gerelateerd zijn (Schaufeli & 
Enzmann, 1998; p. 36).

 Bij een burn-outklacht kan men denken 
aan mensen die te veel met hun werk bezig 
zijn, waardoor er een verstoord evenwicht 

ontstaat tussen de eisen van het werk en de 
persoonlijke behoeften. Burn-out begint met 
verschijnselen als emotionele en lichamelijke 
uitputting. De eerste signalen zijn: niet lekker 
in je vel zitten, vermoeidheid, irritaties op 
het werk, slaapproblemen, een lichte afkeer 
voor werk, concentratieproblemen, geen zin 
in sociale contacten en minder behoefte aan 
geslachtsgemeenschap.
 Burn-out is geen aandoening 
die spontaan bij een persoon optreedt. 
De signalen van burn-out beginnen met 
spanningsklachten. Deze klachten komen 
in verschillende vormen voor. Iemand is 
eerst nog in staat om zijn werkzaamheden 
uit te voeren, al wordt hij hierin enigszins 
gehinderd. Affectieve (neerslachtigheid, 
prikkelbaarheid), cognitieve 
(concentratieverlies, vergeetachtigheid), 
fysieke (hoofdpijn, slaapstoornissen) en 
gedragsmatige (veel roken of drinken) 
spanningsklachten zijn de meest 
voorkomende signalen in deze fase.
 Als er niet vroegtijdig 
maatregelingen worden genomen tegen de 
spanningsklachten, dan zullen deze zorgen 
voor overspanning. Bij overspanning is 
er sprake van beperking in het sociale en 
beroepsmatige functioneren. In de meeste 
gevallen is men tijdens een overspanning niet 
in staat om te werken. Het kan wel voorkomen 
dat men langdurig in deze fase vastzit: deze 
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7 De Depressie Alliantie. (z.j.)

fase kan wel zes maanden tot een jaar 
duren. Na een zo lange periode loopt men 
het gevaar om arbeidsongeschikt te worden. 
Deze ernstige fase van overbelasting wordt 
ook wel burn-out genoemd. 
 Zoals af te leiden is, is iemand vaak 
niet op de hoogte van het feit dat hij of zij 
een burn-out oploopt. De reden hiervoor is 
dat een burn-out met kleine klachten begint 
en steeds verder opbouwt.
 Vaak accepteert iemand niet dat 
hij burn-outklachten heeft. Hierdoor wordt 
de kans op een vroegtijdige behandeling 
bemoeilijkt. Wanneer iemand zich bewust 
wordt van het feit dat hij of zij een burn-out 
heeft, is de aandoening meestal in een reeds 
gevorderd stadium.
 Burn-out wordt ook wel vergeleken met 
depressie, maar er zijn duidelijke verschillen 
tussen de twee klachtenpatronen. Iemand 
met burn-out wil wel een taak uitvoeren, maar 
heeft niet de daarvoor benodigde energie, in 
tegenstelling tot iemand met depressie, die 
wel de kracht heeft om een taak uit te voeren, 
maar deze niet doet omdat in zijn ogen het 
leven niets meer waard is. Bij depressie 
gaat het om een stemmingsstoornis en bij 
een burn-out heeft men te maken met een 
energiestoornis. Bij een ernstigere mate van 
depressie ziet men ook gevallen van suïcidale 
gedachten, wat bij burn-out patiënten bijna 
niet voorkomt.7
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1.2.2 Oorzaken en gevolgen van een 
burn-out

De meest voorkomende oorzaken van een 
burn-out zijn werkgerelateerd. Het is moeilijk 
precies aan te geven wat een burn-out 
veroorzaakt: het gaat in de meeste gevallen 
om een verzameling van problemen. In figuur 
8 zijn de mogelijke oorzaken van een burn-
out weergegeven. 
 Uit de tabel is duidelijk op te maken 
dat de hoeveelheid werk die men krijgt niet 
de meest voorkomende oorzaak  is, en dat 
emotionele druk en problemen een grotere 
rol spelen bij het optreden van een burn-out. 

Teveel aan inspanning in combinatie met niet 
voldoende herstel is een grote risicofactor. 
Vooral mensen die een werkverslaving 
hebben en perfectionistisch zijn, hebben een 
groot risico op een burn-out.
 In figuur 9 zijn de mogelijke gevolgen 
van een burn-out weergegeven. Deze 
gevolgen hebben betrekking tot gezondheid 
en werk. 
 In de tabel zien we dat acute 
infectie een mogelijk gevolg van een burn-
out is. Dit komt doordat een burn-out het 
immuunsysteem van iemand aantast, 
waardoor het oplopen van een griep of 
verkoudheid mogelijk wordt.

8  Mogelijke oorzaken (aantal plusjes is sterkte van verband) 9  Mogelijke gevolgen (aantal plusjes is sterkte van verband)

Mogeli jke oorzaken van burn-out 
werkbelasting werkdruk +++ 

tijdsdruk +++ 
werk-thuisinterferentie +++ 
rolproblemen ++ 
emotionele belasting ++ 
aantal werkuren + 
caseload + 
ernst van de problematiek + 

gebrek aan 
energiebronnen 

gebrek aan sociale steun ++ 
gebrek aan feedback ++ 
gebrek aan participatie in de 
besluitvorming 

++ 

gebrek aan regelmogelijkheden + 
 
 
Mogeli jke gevolgen van burn-out 
gezondheid depressie +++ 

psychosomatische klachten ++ 
cardiovasculaire aandoeningen ++ 
slaapstoornissen + 
angst + 
acute infecties + 

werkattitudes arbeidsontevredenheid +++ 
geringe 
organisatiebetrokkenheid 

++ 

verloopintentie ++ 
organisatie ziekteverzuim + 

arbeidsprestatie - 
personeelsverloop + 

 

Mogeli jke oorzaken van burn-out 
werkbelasting werkdruk +++ 

tijdsdruk +++ 
werk-thuisinterferentie +++ 
rolproblemen ++ 
emotionele belasting ++ 
aantal werkuren + 
caseload + 
ernst van de problematiek + 

gebrek aan 
energiebronnen 

gebrek aan sociale steun ++ 
gebrek aan feedback ++ 
gebrek aan participatie in de 
besluitvorming 

++ 

gebrek aan regelmogelijkheden + 
 
 
Mogeli jke gevolgen van burn-out 
gezondheid depressie +++ 

psychosomatische klachten ++ 
cardiovasculaire aandoeningen ++ 
slaapstoornissen + 
angst + 
acute infecties + 

werkattitudes arbeidsontevredenheid +++ 
geringe 
organisatiebetrokkenheid 

++ 

verloopintentie ++ 
organisatie ziekteverzuim + 

arbeidsprestatie - 
personeelsverloop + 
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1.2.3 Behandelingen

Het welbekende gezegde ‘voorkomen is 
beter dan genezen’ gaat eigenlijk ook heel 
goed op voor een burn-out. Zo kan men 
met een aantal maatregelen in een vroeg 
stadium heel goed voorkomen dat een burn-
out optreedt. Het belangrijkste is dat je naar 
je lichaam luistert. Als je rust nodig hebt dan 
is het ook noodzakelijk dat je die rust neemt. 
Realistische eisen aan jezelf en aan anderen 
stellen voorkomt daarbij dat je niet in nood 
komt en dus minder kans hebt op stres.
 Als een persoon eenmaal een burn-
out heeft opgelopen, is het belangrijk dat 
deze snel wordt behandeld. Hoe eerder 
iemand aan de bel trekt, des te makkelijk het 
is om een burn-out te behandelen. Bij een 
lichte vorm van burn-out (spanningsklachten 
of overbelasting) kan men met een aantal 
bezoeken aan de psycholoog weer terug 
naar zijn reguliere leven. Bij extreme gevallen 
van burn-out, zoals wanneer iemand niet 
meer in staat is om te werken en niet meer 
normaal kan functioneren in zijn dagelijkse 
leven, dient de patiënt opgenomen te 
worden op een kliniek. Gemiddeld gaat het 
om een behandelperiode van 7 tot 12 weken. 
Binnen deze termijn wordt de patiënt, onder 
begeleiding van psychologen, voorbereid 
op de dagelijkse routine. Daarnaast wordt 
de patiënt geïnformeerd over manier om een 
burn-out te voorkomen. 

 In vergelijking met depressie wordt bij 
burn-out geen of gering gebruik gemaakt van 
medicatie. Het gaat bij burn-out meestal om 
kortdurende (groep)sessies, waarbij eerst 
gekeken wordt wat de aard van de burn-out 
is. Als deze eenmaal vaststaat, wordt er naar 
een bijpassende oplossing gezocht. Globaal 
kunnen we drie soorten behandelingen 
onderscheiden: het verminderen van 
(werk)belasting in het dagelijkse leven van 
de patiënt, het vergroten van resistentie 
waardoor de kans op het krijgen van een 
burn-out kleiner wordt en het zoeken naar 
een balans tussen van (werk)stress en 
ontspanning. 
 Deze methodes worden met behulp 
van verschillende behandelingen toegepast. 
Deze behandelingen kunnen bijvoorbeeld 
bestaan uit sport, yoga, hobby’s, stimuleren 
van sociale contacten, ontspanning, zorgen 
voor goede voeding en licht- en muziek 
therapie.
 In het voorgaande hoofdstuk over 
de geschiedenis van psychiatrische 
zorginstellingen is beschreven dat de 
behandelingen van psychiatrische ziektes 
betere resultaten opleveren in natuurlijke 
omgevingen. Dit is ook van belang bij een 
burn-outbehandeling. Zowel de locatie als de 
instelling waar de behandeling plaatsvindt, 
heeft effect op de herstelperiode van de 
burn-outpatiënt.
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In Nederland is er genoeg aandacht voor het 
behandelen van psychische aandoeningen. 
De zorginstellingen zijn in de laatste decennia 
grotendeels overgestapt naar kleinschalige 
multifunctionele instellingen. Voor zware 
gevallen van psychiatrische aandoeningen 
zijn er klinieken waarbij opnamemogelijkheden 
zijn. Voor lichtere gevallen zoals burn-out 
kan dat niet gezegd worden. U-Center is 
een van de weinige privéklinieken die zorg 
aanbieden voor mensen met onder andere 
depressie, verslaving, angst, trauma en 
burn-outklachten. Hierbij worden patiënten 
eventueel opgenomen voor behandeling. 
Met behulp van deze casestudie kan 
een goed beeld geschetst worden van 
hedendaagse psychiatrische klinieken 
en onderzocht worden of de beoogde 
resultaten behaald worden met de huidige 
behandelprogramma’s, en of de locatiekeuze 
een belangrijke rol speelt bij deze instellingen. 
Om deze vragen te beantwoorden is er een 
casestudie gedaan naar U-center in Epen.
 U-center is in 2008 opgericht door 
Jeroen Fisser, wiens vrouw verslaafd was 
aan alcohol en behandeld werd in Duitsland. 
Het intensieve behandelprogramma dat 
ze in Duitsland kreeg, was voor Fisser de 
inspiratie om een kliniek in Nederland te 
openen. Het doel was om binnen een korte 
tijd een intensieve behandeling aan te 

11  U-center, het terras

10  U-center kliniek
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bieden. Zo zouden er minder wachtlijsten 
ontstaan en patiënten sneller terugkunnen 
naar hun dagelijkse werkzaamheden. Tijdens 
het oprichten van U-center werden de 
Oberberg Kliniek in Duitsland en de Promis 
in Engeland als voorbeeld genomen. Er werd 
ook samengewerkt met de universiteit van 
Maastricht. Het resultaat was het U-center, 
waar patiënten in een natuurlijke omgeving 
worden ontvangen en behandeld. Het 
hotelgebouw in het Zuid-Limburgse Epen 
is overgenomen en getransformeerd tot 
een ontwenningscentrum. Dit centrum biedt 
plaats voor 55 patiënten.
 

 De kliniek is gevestigd in het Zuid-
Limburgse heuvelland. Het sanatoriummodel, 
waarbij de zorginstelling buiten de stad in een 
natuurlijk omgeving is gevestigd, is hier terug 
te zien. Hier is gezorgd voor een natuurlijk, 
beschermend privéterrein.
 U-center hanteert 
behandelprogramma’s van 14 weken, waarbij 
een patiënt, afhankelijk van de klachten, 
maximaal zeven weken in deze kliniek 
verblijft. Na deze behandelingsperiode 
wordt de patiënt over een periode van zeven 
weken een aantal keer teruggeroepen voor 
voortgangsgesprekken. Samen met online 
hulpprogramma’s kunnen patiënten geheel 

13  U-center, restauran12  U-center, privékamer
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herstellen en hun dagelijkse werkzaamheden 
hervatten. 
 De kliniek zorgt voor privacy 
door het gebouw in tweeën te splitsen: 
de behandelafdeling staat apart van de 
woonafdeling. Zo wordt ook gezorgd voor 
een thuisgevoel. Daarnaast zijn er faciliteiten 
als een restaurant, sportfaciliteiten, zwembad 
en gezamenlijke en privébuitenruimtes.
Iedere patiënt verblijft in zijn/haar 
privékamer met een privébuitenterras. 
De privébehandelsessies vinden ook in 
deze kamers plaats. Zo wordt gezorgd 
voor een vertrouwelijke omgeving. Dankzij 
privéverblijfplaatsen wordt de patiënt de 

mogelijkheid gegeven om zich terug te 
trekken van de zorgomgeving wanneer dat 
gewenst is.
 U-center maakt ook gebruik van 
alternatieve behandelmethodes. Zo wordt 
ook onder andere aan muziektherapie, sport 
en natuurwandelingen gedaan. Daarnaast 
is bij het inrichten van de instelling gebruik 
gemaakt van de Feng Shui-filosofie. 

14  U-center, fittnessruimte
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2SENSE

In dit hoofdstuk ligt de focus op de menselijke 
zintuigen, waar de architecten rekening mee 
moeten houden tijdens het ontwerpen van een 
gebouw of een zorginstelling.
In eerste deel wordt per zintuig beschreven 
hoe een gebouw de menselijke zintuigen 
kan prikkelen. In het tweede deel wordt een 
aantal voorbeelden getoond van bestaande 
zorginstellingen waar Healing Environment is 
toegepast.
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In de wereld van architectuur gebruikt men 
verschillende zintuigen om een gebouw te 
begrijpen. Dit wordt ook wel ‘de belevenis 
van het gebouw’ genoemd. In dit hoofdstuk 
worden de prikkelingen van de zintuigen en 
het effect op de beleving van een gebouw 
nader onderzocht. Na deze analyse is het 
mogelijk om tijdens het ontwerpen van een 
zorginstelling rekening te houden met de 
verschillende zintuigen om in te spelen op 
een bepaalde doelgroep in deze instelling. 
 Het is niet nieuw dat architecten 
gebouwen, voornamelijk in de zorg, ontwerpen 
om de zintuigen positief te prikkelen. Onder 
het begrip Healing Environment probeert 
men een omgeving te creëren erop is gericht 
om het welzijn van patiënten, familie en 
werknemers te bevorderen en zo stress te 
verminderen.

2.1.1 Zien

Het gezichtsvermogen is meestal het eerste 
zintuig wat in werking treedt zodra men een 
gebouw aanschouwt. De kleur, het licht en het 
materiaal (de vormgeving) van een ontwerp 
zijn dan ook belangrijke instrumenten die op 
dit zintuig inspelen. 

Kleur
Het menselijke oog kan tussen de zeven en 
twaalf miljoen kleuren onderscheiden. Het is 
onmogelijk om het effect van al deze kleuren 
op menselijk gedrag vast te leggen, maar 
voor enkele algemene kleuren is dit wel te 
beschrijven. 
 Rood wordt beschouwd als de 
meest dominante kleur. Het trekt aandacht 
aan en stimuleert agressie, emotie, moed, 
opwinding, passie en zelfs woede. 
 Geel staat voor geluk, optimisme en 
wijsheid. Het geeft een warm gevoel. Het is 
wel belangrijk dat deze kleur niet in een hoog 
contrast of te veel wordt gebruikt. overmatig 
gebruik kan voor angst zorgen.
 De oranje kleur wordt verkregen uit 
een mengsel van rood en geel. De effecten 
van deze kleur zijn ook vergelijkbaar met 
deze twee kleuren. Het is een stimulerende 
kleur, die prikkelt en vrolijk stemt. Daarnaast 
heeft oranje een activerend effect op het 
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smaak- en reukvermogen. Bij ruimtes als 
restaurants is het dus aan te raden om oranje 
te gebruiken. 
 De groene kleur zorgt voor 
ontspanning, rust en vrede. Het heeft een 
natuurlijk en verfrissend effect. Het staat 
ook voor groei, werkt ontspannend en geeft 
energie. Er wordt ook aangenomen dat groen 
positieve fysieke effecten heeft en voor het 
verminderen van allergische reacties kan 
zorgen.
 Blauw is een kleur die voor comfort, 
rust, koelte, vreedzaamheid en stilte zorgt. Er 
wordt geloofd dat blauw kleur de bloeddruk 
en lichaamstemperatuur verlaagt en voor 
vertraging van de hartslag zorgt. Aan de 
andere kant kan blauw ook een koude 
uitstraling hebben, wat weer gebruikt kan 
worden als formele en zakelijke uitstraling.
 Violet bevat effecten van stimulerend 
rood en rustgevend blauw. Afhankelijk van 
de tinten kan het twee verschillende effecten 
hebben. Zo kan een donkerdere toon zorgen 
voor een eenzaam en deprimerend gevoel, 
terwijl lichtere tonen zacht en sfeervol 
aanvoelen. 
 Wit wordt niet gezien als een kleur: 
het is eigenlijk combinatie van alle kleuren 
samen en staat voor formaliteit, netheid, 
onschuld, luxe en eenvoud. Wit kan in 
een ruimte gebruikt worden waar men de 

aandacht op een bepaald object of functie 
wil focussen en niet gestoord wil worden 
door de achtergrondkleur.
 Bruin is een aardse kleur. Het biedt 
een gevoel van comfort en oprechtheid. 
Aardse kleuren worden onder andere 
gebruikt in de filosofie van Feng Shui. Hierbij 
wordt een huiselijke en warme atmosfeer 
gecreëerd.
 Zwart wordt net als wit niet beschouwd 
als een kleur. Het wordt niet snel gebruikt 
voor een ruimte. Reden hiervoor is dat zwart 
vaak een negatieve uitstraling heeft. Het 
straalt kwaad, nacht en duisternis uit. Maar 
als zwart met mate wordt gebruikt, kan het 
ook rijkdom, waardigheid, elegantie en 
kracht uitstralen.
 Naast het kiezen van een kleur voor 
een bepaalde ruimte, is dus net zo belangrijk 
om de juiste toon van een kleur te kiezen 
om het gewenste effect te sorteren. De 
donkere toon van een bepaalde kleur kan 
het tegenovergestelde effect veroorzaken 
van een lichtere toon. Kleur is een belangrijk 
aspect bij het ontwerpen van een ruimte. 
De kleurkeuze is ook afhankelijk van de 
persoonlijke voorkeuren.

Licht
Bij het ontwerpen wordt altijd rekeningen 
gehouden met licht. Dit is een belangrijk 
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instrument dat een ontwerp levendiger 
kan maken. Door te spelen met natuurlijk 
licht in een ruimte, kunnen verschillende 
belevenissen ervaren worden. 
Korte blootstelling aan natuurlijk licht kan 
een positief effect hebben op stemming, 
eetgedrag, humor en slaapritme. 
Bij een zorginstelling is het wenselijk om 
zo veel mogelijk gebruik te maken van 
natuurlicht. Hierdoor kan de patiënt ook 

bewust zijn van het dag- en nachtritme en 
zonlicht optimaal benutten.

15  Gebruik van zonlicht in het ontwerp, 
      Therme Vals, Peter Zumthor 
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8 Dazkir, S., & Read, M. A. (2011)
9 Vartanian et al. (2013)

10 Bar, M., & Neta, M. (2006)

Materiaal
Naast het kleurgebruik en licht binnen een 
ruimte is het materiaal ook een belangrijk 
aspect van een ontwerp. Als het bij 
gezichtsvermogen om materiaal gaat, gaat 
het om de kleur en de vorm van het materiaal. 
Het effect bij het voelen van een materiaal 
wordt in het volgende hoofdstuk behandeld. 
In het vorige deel zijn de effecten van de 
kleuren beschreven. Deze effecten gelden 
ook voor de kleur van een materiaal. Hout als 
materiaal voelt warm aan vanwege de bruine 
kleur. Daartegen voelt een steen of beton 
koud aan vanwege de grijze of donkere kleur. 
 Net zoals het soort materiaal is ook 
de vorm van een materiaal belangrijk. Zo 
is uit onderzoek bleken dat ronde vormen 
een kalmerend effect hebben op mensen.8 
Deelnemers aan dit onderzoek gaven aan 
dat ze zich beter ontspanden in ruimtes met 
ronde vormen. 
 In een ander onderzoek werd dit 
bevestigd9. Mensen vinden ruimtes met 
rondingen mooier. Vormen met scherpe 
counteren hebben een afkerend effect, 
omdat ze als dreigend wordt ervaren.10

2.1.2 Voelen

De tastzin van een object of materiaal geeft 
bepaalde signalen aan ons door. Zo voel je 
of iets koud of warm is, en het verschil tussen 
metaal en hout. Dit heeft te maken met de 
eigenschappen van een materiaal. 
 Tijdens een bezoek aan een gebouw 
komt men in aanraking met materiaal van het 
ontwerp. Zo kun je denken aan meubilair, een 
balustrade of een deurknop. Deze objecten 
geven een boodschap over de belevenis in 
de ruimte. Zo kan je door koudere, strakkere 
ontwerpen kiezen bij formelere functies. 
Voor een informele functie als een woning 
wordt vaak gekozen voor warmer materiaal 
als hout. Daarnaast zijn er ook onderdelen 
in een gebouw waarmee de gebruiker niet 
of nauwelijks in contact komt. Het plafond is 
een voorbeeld hiervan. Bij deze onderdelen 
speelt tastzin geen rol, en kan er meer 
aandacht besteed worden aan andere 
zintuigen.
 Met een deur kunnen ruimtes van 
elkaar scheiden worden. Iemand die zich 
verplaatst tussen deze ruimtes maakt gebruikt 
van het tastzintuig. Door het openen van een 
deur of verandering van vloerbedekking (van 
zacht tapijt naar harde vloer) voelt men dat 
een andere ruimte wordt binnengetreden. 
Bij een deur wordt de tastzin meer belast. 
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Hierdoor kan het ook een negatieve werking 
hebben. Zo kan een automatische deur, die 
opengaat zonder enige aanraking, meer een 
‘welkom’-gevoel geven dan een massieve 
deur die men zelf moet openduwen.
 De keuze van het materiaal waar men 
mee in aanraking komt is belangrijk. Hierdoor 
kan men bepaalde gevoelens overbrengen 
en dus een gewenste sfeer tot stand brengen.

 

2.1.3 Horen

Het gehoorzintuig in architectuur is afhankelijk 
van de proportie en schaal van de ruimte. De 
afmetingen van een ruimte hebben invloed 
op het akoestische effect dat de gebruiker 
ervaart. In een hoge ruimte wordt het geluid 
meer verspreid en deze voelt dus ook 
groot aan. Als een thuisgevoel gecreëerd 
moet worden, moet er dus meer gekozen 
worden voor een lager plafond. Daarnaast is 
materiaalgebruik ook een belangrijk aspect 
bij het zorgen voor een gewenste sfeer voor 
het gehoorzintuig. Geluidsabsorberend 
materiaal zorgt voor een rustigere omgeving. 
Als een materiaal geen geluid absorbeert, 
zal dit tot nagalm en mogelijk tot irritatie 
leiden. Het kan zorgen voor desoriëntatie van 
de gebruiker. Door niet goed absorberend 
materiaal kunnen geluiden zich door het 
gebouw verspreiden. In een zorginstelling 
zal dit tot een onprettig gevoel leiden voor 
een patiënt. Het is meestal fijn om de bron 
van een geluid te kennen. Irritatie door 
onbekende geluiden kan zelfs een negatieve 
invloed hebben op het genezingsproces van 
een patiënt. 

Alternatieve geneeswijze
Als men het over alternatieve geneeswijze 
met geluid heeft, is er sprake van genezing 
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11 Özder, E. (2012)
12 Gaynor, M. L. (1999)

met muziek en natuurgeluiden. Hierbij is 
te denken aan watergeluid, vogelzang en 
windgeluiden.
 Rond de vijftiende eeuw werd in 
het Ottomaanse Rijk gebruik gemaakt 
van genezing met behulp van muziek. De 
geleerde, medicus en psycholoog Ibn-i Sina 
beweerde dat een mens sneller zal herstellen 
van zijn ziekte wanneer hij mentaal in orde 
zou zijn. Luisteren naar de juiste muziek en 
met je geliefden samen zijn zou de moed van 
patiënten vergroten.11

 Deze manier van genezing werd in 
Europa en Amerika tot de jaren zeventig niet 
erkend. De laatste decennia wordt er steeds 
meer studie gedaan naar het effect van 
muziek en natuurgeluiden op de menselijke 
hersenen. Er wordt steeds meer samenhang 
gevonden tussen geluidgolven en de reactie 
van menselijke hersenen.12

 Voor burn-outpatiënten kan deze 
manier van genezing toegepast worden door 
rustgevende muziek en geluiden te gebruiken. 
Hier kan men denken aan vogelzang, water- 
en windgeluiden. Deze geluiden hebben 
een lage frequentie die dicht in de buurt 
kan komen van de hersengolven tijdens de 
slaap. Hierdoor wordt voor een rustgevend 
gevoel gezorgd. 

2.1.4 De reuk- en smaakzin

Een mens kan ruim tienduizend verschillende 
geuren onderscheiden. De reukzin is een 
zeer gevoelig zintuig. Om hiervan gebruik 
te kunnen maken in architectuur, kan men 
denken aan de geur van materialen of  het 
landschap dat voor een fijne geur zorgt. 
Zoals een genezing met geluid kan het 
gebruik van fijne geuren ook zorgen voor 
een rustgevend gevoel. Het kan dus als 
alternatieve geneeswijze gebruikt worden.
 Naast het creëren van fijne geuren, 
kan men er ook voor zorgen dat onaangename 
geuren verdwijnen. Het zal niet een fijn 
gevoel geven als de toiletgeur in de keuken 
te merken is. 
 Effecten van geuren kunnen per 
persoon verschillen. Dit komt doordat geuren 
verbonden zijn met onze herinneringen 
en ervaringen. Een geur wordt bij ieder 
persoon gelinkt aan een andere gebeurtenis. 
Deze gebeurtenis bepaalt of de geur een 
aangename of juist onaangename geur is. Het 
is dus moeilijk om richtlijnen voor de effecten 
van iedere geur vast te stellen. In grote 
lijnen zijn er wel een aantal geuren bekend 
die een positief effect hebben op stemming 
van mensen. Deze kunnen gebruikt worden 
bij het creëren van een fijne omgeving. Zo 
kunnen we denken aan bloemen, parfums en 
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13 Vroon, P., Van Amerongen, A., & De Vries, H. (1994)

de geur van pas gebakken brood.13

 Smaakzin is een zintuig dat niet of 
zelden effect heeft op de beleving van een 
architectonische ruimte. Het is een zintuig 
dat veel in de buurt komt van de reukzin. 
Daarom wordt dit zintuig in dit onderzoek niet 
behandeld.
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14 Berman, M. G., Jonides, J., & Kaplan, S. (2008)

Lange tijd werden zorginstellingen 
ontworpen met het oog op de functionaliteit 
van zorg. Er werd weinig aandacht besteed 
aan zorgomgeving. De laatste tijd is deze 
denkwijze gaan veranderen. De nieuwe 
aanpak wordt ook ‘Healing Environment’, 
oftewel helende omgeving genoemd. Healing 
environment is een breed begrip, en heeft als 
doel om een omgeving te ontwerpen die zich 
richt op het welzijn van patiënten, verzorgers 
en bezoekers van een zorginstelling.
 In vroeger tijden was al bekend dat 
mensen op het platteland langer leefden. 
Hier werd men immers geïsoleerd van de 
vervuiling en stank van steden. Mensen die 
zich het konden veroorloven, gingen in een 
landhuis buiten de stad leven. De bedoeling 
van een healing environment is dat deze 
een gunstige zorgomgeving aanbied voor 
patiënten. Hierbij wordt gezorgd dat de 
patiënt sneller geneest of in ieder geval dat 
de omgeving de ziekte minder ondraaglijk 
maakt. Het is net zo belangrijk dat bij het 
ontwerpen van een gewenste zorgomgeving 
ook aandacht besteed wordt aan de 
zorgverleners en de bezoeker (familie en 
vrienden van patiënten). 
 Dit betekent niet dat een healing 
environment de patiënten gaat genezen. Het 
moet echter wel een bijdrage leveren aan 
het genezingsproces van de patiënt. Zoals 

eerder beschreven, kan door te spelen met 
de prikkeling van zintuigen (door kleur, geur 
en geluiden), een positieve effect uitgeoefend 
kunnen worden op de verschillende factoren 
als bloeddruk, veilig gevoel en kalmte.
 Healing environment wordt met de 
dag verbeterd aan de hand van nieuwe 
wetenschappelijke onderzoeken. Het is dus 
lastig om nu al harde richtlijnen te geven voor 
een perfecte healing environment. Het is een 
verzameling van verschillende onderzoeken. 
Deze onderzoeken zijn gekoppeld aan de 
theorieën van prikkelingen van zintuigen die 
in het vorige hoofdstuk zijn behandeld.
 Volgens een onderzoek van de 
Universiteit van Michigan14 is aangetoond 
dat een wandeling in de natuur of zelfs het 
uitzicht op natuur een positief effect heeft 
op patiënten. Daarnaast is het belangrijk dat 
een gebouw voldoende daglicht binnenkrijgt. 
Deze factoren zorgen dat de patiënt zich 
in een natuurlijke omgeving bevindt. De 
negatieve uitstraling van een zorginstelling 
wordt verminderd en vervangen door een 
aangename  zorgomgeving.
 Ook een belangrijk onderdeel is de 
oriëntatie binnen het gebouw. Met een goede 
structuur en voldoende oriëntatiepunten kan 
voor een overzicht gezorgd worden. Het 
komt vaak voor dat patiënten of bezoekers 
verdwaald raken in een zorginstelling. Dit 
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kan zorgen voor stress en een ongemakkelijk 
gevoel.
 Naast de algemene beschrijvingen 
en eisen van een healing environment zijn 
er ook doelgroepgerichte eisen. Het kan zijn 
dat een healing environment die ontworpen 
is voor een kinderziekenhuis heel anders is 
dan een burn-out kliniek. De gebruiker van 
het gebouw speelt dus een grote rol.
 In de volgende voorbeelden zijn de 
zorginstellingen te zien die met het healing 
environment-concept zijn ontworpen. Hierbij 
zijn de voorbeelden per aandachtsgebied in 
categorieën verdeeld. 

Groen
In de projecten waar het healing environment-
concept is toegepast, is groen in verschillende 
vormen terug te zien. Deze verschillende 
vormen ontstaan door beperkingen van de 
locatie, functie en doelgroep.
 Bij U-center kliniek is gekozen om 
de zorgomgeving in een natuurlijk gebied te 
vestigen. Dit maakt het beschikbaar stellen 
van groen eenvoudiger en het voelt ook 
natuurlijker dan een zelf ontworpen tuin of 
een groen gebied. 
 Het is zelfs mogelijk om groen na 
te bootsen aan de hand van foto’s. De 
operatiekamers van  het VU medisch centrum 
zijn daar een goed voorbeeld van. Hoewel 

16  U-center

17  De operatiekamers van  het VU medisch centrum
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het geen echt groen is, wordt dat wel goed 
nagebootst met levensgrote foto’s. Dit zorgt 
voor een enigszins betere sfeer dan een 
eentonige witte wand. 
 In figuur 17 is een wachtkamer te 
zien van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hier 
is gebruik gemaakt van een binnentuin, 
waarbij de natuurlijke omgeving binnen een 
zorggebouw is ontworpen. 

18  Wachtkamer Jeroen Bosch Ziekenhuis, EGM Architecten
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Kleur 
Het gebruik van warme kleuren is niet 
verrassend bij een healing environment-
concept. Met warme kleuren verstaat men 
kleuren als groen, bruin en geel (zie hoofdstuk 
2.1.1). Kleurgebruik kan ook in vormen 
van foto’s terug komen. Hierbij worden de 
wanden van ruimtes bekleed met foto’s om 
een gewenste sfeer te creëren. 
 Het gebruik van kleuren en foto’s is 
ook een belangrijk instrument voor oriëntatie 
binnen het gebouw. Zo kan een bepaalde 
kleur of foto gekoppeld worden aan een 
bepaalde afdeling of functie. Dit kan helpen 
bij het oriënteren binnen het gebouw en het 
vinden van de bestemming.

19  Vlietland Ziekenhuis Schiedam, EGM Architecten

21  Martini ziekenhuis Groningen20  Rijnstate ziekenhuis, Velp
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Inrichting
Zorgen voor een huiselijke uitstraling is ook 
een onderdeel van healing environment. 
Naast het kleurgebruik is de inrichting 
(meubilair) een belangrijk instrument. Door 
patiënten de keuze te geven om eigen 
meubilair mee te nemen, kan een huiselijk 
gevoel ontstaan, maar dit is alleen mogelijk 
bij persoonlijke ruimtes. Voor gezamenlijke 
ruimtes, of wanneer het meenemen van 
eigen meubilair niet mogelijk is, moet deze 
huiselijke zorgomgeving aan patiënten 
worden aangeboden. 
 

 In de volgende ontwerpen van 
zorginstellingen is te zien hoe een ruimte een 
huiselijke uitstraling kan krijgen door gebruik 
van meubilair en kleuren. 

22  Het Zonnehuis, Zwolle 23  Ronald McDonald VU Kinderstad, Amsterdam
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Het is ook mogelijk om de gehele 
zorginstelling als een groot huis te 
ontwerpen. Op de volgende afbeeldingen is 
de Hijirigaoka Hospital in Tokio te zien. Dit 
is een hotelconcept waarin de zorgfunctie 
wordt uitgevoerd.

25  Corridor Hijirigaoka Hospital, Tokio

24  Wachtkamer Hijirigaoka Hospital, Tokio

26  Privékamer Hijirigaoka Hospital, Tokio
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In hoofdstuk twee zijn de historische 
ontwikkelingen van psychiatrische instellingen 
beschreven. Daarnaast is ook beschreven 
wat de wenselijke omgeving is voor burn-
outpatiënten. Het doel is om deze wensen te 
vervullen met de elementen uit hoofdstuk twee. 
Om de theorieën uit hoofdstuk twee betreft 
het positief prikkelen van zintuigen  in een 
architectonische ontwerp toe te passen, is het 
nodig om deze theorieën eerst om te zetten 
in een ontwerprichtlijn. Dit kan ook de ‘design 
tool’ genoemd worden. Deze design tools 
vormen een handleiding voor het ontwerpen 
van zorginstellingen die een aangename 
zorgomgeving bieden voor zowel de patiënten 
als zorgverleners. 
Nadat deze design tools zijn gemaakt, kunnen 
de eisen en wensen van burn-outpatiënten 
hierop getoetst worden. Hierna is het mogelijk 
om, aan de hand van de geselecteerde design 
tools, ontwerpeisen te formuleren voor het 
ontwerpen van een burn-outkliniek.
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15 Sense & Care afstudeeratelier, (2014)

In de vooronderzoekfase van dit 
afstudeeratelier zijn een aantal casestudies 
gedaan.15 Tijdens deze casestudies is 
geprobeerd om de menselijke zintuigen te 
prikkelen en belevenissen in verschillende 
ruimtes van aantal zorginstellingen vast te 
stellen. De volgende zorginstellingen zijn als 
casestudie genomen: 

Oostvaarderskliniek, Almere, 2009
Zonnehuis, Zwolle, 2007
Bos water heide, Monster, 2010
Zorgboerderij de Hulst, Oterleek, 2011
Hogeweyk, Weesp, 2009
Kinderpsychiatrisch Centrum (KPC), Genk 
(BE), 2013

In dit onderzoek worden de resultaten van 
deze casestudies als basis genomen en 
verder uitgewerkt. Als resultaat van deze 
casestudies zijn de volgende design tools 
ontwikkeld. Hierbij is gefocust op vijf ruimtes 
van een zorginstelling: entree, corridor, 
individuele verblijfsruimte, gezamenlijke 
ruimte en buitenruimte.

Entree

Routing
Een duidelijke entree is een goed instrument 
voor oriëntatie. Een ingang kan duidelijk 
worden gemaakt door opvallende routing 
aan te geven of een bijzondere gevel te 
ontwerpen. De zichtbaarheid van een ingang 
kan een comfortabel gevoel opwekken 
bij patiënten en bezoekers. Ze zullen zich 
welkom voelen en de barrière om het gebouw 
binnen te treden zal verlaagd worden.

27  
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Daglicht
Het is al eerder beschreven dat voldoende 
daglicht voor een aangename omgeving 
zorgt. Door voldoende daglicht bij het 
entreegebied aan te bieden, voelt men zich 
al comfortabel bij het binnentreden van het 
gebouw. Dit zorgt voor een gemakkelijkere 
doorgang van de patiënt naar de rest van het 
gebouw.

Verandering van het klimaat
Een entree moet als een buffer functioneren 
voor het klimaat van het gebouw. Het 
moet de koude/warme lucht van buiten 
kunnen tegenhouden. Naast het klimaat 
is het ook belangrijk dat de (onprettige) 
geuren en geluiden van buitenaf worden 
tegengehouden.

28 29 
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Oriëntatie
Als een patiënt of een bezoeker een 
zorginstelling binnenkomt, is het fijn om te 
weten hoe men tot zijn bestemming moet 
komen. Door dit duidelijk zichtbaar te maken 
kan het gebouw makkelijker worden gebruikt. 
Aanwezigheid van richtingaanwijzers is een 
manier om hiervoor te zorgen. De beste 
manier om bezoekers te verwelkomen en 
de oriëntatie binnen een gebouw duidelijke 
te maken is echter door middel van een 
receptionist.

30
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Corridor

Wanneer men zich in een gang bevindt, ziet 
men vaak herhaling van openingen naar 
andere ruimtes. Vaak is onbekend wat zich 
achter deze deuren bevindt. Door meer 
transparante openingen te ontwerpen, kan 
de oriëntatie vergemakkelijkt worden. Het 
is uiteindelijk aan te raden om geen lange 
gangen te ontwerpen die een doolhofgevoel 
geven.

Een betere manier om de connectie tussen 
de corridors en aangrenzende ruimtes aan 
te geven, is om meer open doorgangen te 
ontwerpen. Een gezamenlijke ruimte met 
een gesloten deur zal minder snel patiënten 
uitnodigen om daar te gaan zitten. Plaatsen 
van glazen wanden is een andere oplossing 
hiervoor. Dit zorgt voor zichtbaarheid van 
activiteiten in een ruimte. 

31  32  
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Een gang heeft meestal geen directe 
verbinding met buiten en wordt belicht 
met kunstmatige verlichting. Zoals bij een 
entree is ook aan te raden om bij gangen 
zo veel mogelijk natuurlijk licht te gebruiken. 
Natuurlijk licht zorgt voor een betere 
connectie met buiten en daardoor wordt het 
dag- en nachtritme beter gevoeld.

Bij het ontwerpen van een zorginstelling 
moeten lange gangen vermijd worden. Het 
horen van geluiden waarbij de geluidbronnen 
niet zichtbaar zijn zorgt voor een onprettig 
gevoel bij patiënten.

33  34  
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Bij een gang waarbij het einde al zichtbaar is 
bij het binnentreden, wordt voor een minder 
onprettig gevoel gezorgd bij de patiënten. 
Door je eindbestemming in zicht te hebben, 
kan de oriëntatie vereenvoudigd worden.

 

49
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Individuele verblijfsruimte

De individuele ruimte is de plek waar de 
patiënt zich terug kan trekken wanneer hij/
zij afstand wil nemen van de zorgomgeving. 
Door deze verblijfruimtes meer persoonlijk 
te maken kan een huiselijk gevoel opgewekt 
worden bij de patiënten. 
 Een mogelijke methode is het 
persoonlijk maken van de ingang tot de 
individuele ruimte. Dit kan gedaan worden 
door een accessoire of een plant bij de deur 
te plaatsten. Hierdoor wordt iedere ingang 
uniek en meer persoonlijk voor de patiënten.

Een andere oplossing is patiënten de 
mogelijkheid geven om eigen inrichting mee 
te nemen. Dit kan een tapijt of een stoel 
zijn waar de patiënt waarde aan hecht. In 
sommige gevallen (bij langdurig verblijf) 
kan de patiënt zelfs groter meubilair als een 
matras meenemen waarbij hij zicht beter op 
zijn gemak voelt. Een eigen nachtlampje dat 
iemand al tien jaar heeft of een fotolijst die 
een cadeau was van een geliefde kan een 
positief effect hebben op de sfeer van een 
verblijfsruimte.

50
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Gedeeld sanitair is voor de patiënten in een 
zorginstelling vaak niet wenselijk. Iedere 
patiënt wenst eigen sanitair, ten minste 
een eigen wasbak in de verblijfplaats. Door 
privésanitair aan te bieden wordt de patiënten 
ook meer privacy gegeven.

Patiënten zijn vaak in hun individuele 
ruimtes. Het is belangrijk dat een patiënt 
genoeg contact met de buitenruimte krijgt 
tijdens zijn verblijf in een individuele ruimte. 
Voldoende daglicht zorgt voor een dag- en 
nachtbelevenis en uitzicht op natuur zorgt 
voor  vermindering van stress. 

51
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Gezamenlijke ruimte

In een zorginstelling zijn er verschillende 
gezamenlijke ruimtes als een restaurant, 
gezamenlijke woonkamer, ontmoetingsruimte 
en ontspanningsruimte. De volgende design 
tools kunnen toegepast worden in al deze 
ruimtes om een comfortabele omgeving te 
ontwerpen.
 De eerste design tool voor een 
gezamenlijke ruimte is het gebruik van 
‘huiselijke’ elementen. Zo kan het klinische 
gevoel vervangen worden door een huiselijke 
zorgomgeving. Dit zorgt voor een comfortabel 
verblijf voor patiënten en bezoekers.

Eenvoudige verbinding van de gezamenlijke 
ruimte met de buitenruimte kan de patiënten 
aanmoedigen om vaker naar buiten te gaan. 
Tevens kan zo de buitenruimte vaker gebruikt 
worden als gezamenlijke ruimte.

52
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Het is aan te raden om overzichtelijke en 
open gezamenlijke plekken te ontwerpen. 
Gezamenlijke plekken die visueel van elkaar 
zijn gescheiden bieden geen overzicht en 
zorgen niet voor een comfortabel gevoel.

Wanneer thuis gekookt wordt, verspreidt de 
geur over het gehele huis. Om een huiselijke 
gevoel te creëren, door patiënten te laten 
genieten van fijne geuren van de maaltijden, 
is aan te raden om geen gesloten scheidingen 
te zetten bij de gezamenlijke eetruimtes. 
Hierdoor kunnen de keukengeuren verspreid 
worden naar andere ruimtes.

53
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Buitenruimte

De toegankelijkheid van buitenruimtes is 
een belangrijk aspect. Het is wenselijk om 
zo min mogelijk drempels te hebben bij de 
overgang tussen binnen en buiten. Het is ook 
aan te raden om meerdere buitenruimtes te 
ontwerpen waardoor meer interactie tussen 
buiten en binnen plaatsvindt.

De buitenruimte die een zorginstelling 
aanbiedt is meestal ook de enige gelegenheid 
voor een patiënt om buitenruimte te 
benutten. Het is dus noodzakelijk om een 
zorginstelling van buitenruimte te voorzien. 
Meest gebruikelijk is het vestigen van een 
zorginstelling in een natuurlijke omgeving. 
Als dit niet mogelijk is, is het aan te raden om 
buitenruimtes als patiotuinen te ontwerpen. 

54
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In hoofdstuk twee is gekeken naar de effecten 
van architectonische elementen op de 
zintuigen, en wat voor invloed deze effecten 
op de belevenis van een omgeving hebben. 
In hoofdstuk 3.1 zijn deze elementen omgezet 
in design tools voor zorginstellingen. Het doel 
is om een doelgroepspecifieke design tool te 
maken. Met inachtneming van de eisen en 
wensen van burn-outpatiënten (behandeld 
in hoofdstuk 1) zijn de uiteindelijke design 
tools voor deze groep ontwikkeld. Deze tools 
kunnen gebruikt worden om een zorginstelling 
te ontwerpen die burn-outpatiënten positief 
stimuleert tijdens de behandelingsperiode. 
 
Om de juiste design tools voor burn-out 
patiënten te ontwikkelen is het belangrijk 
om de problemen goed in beeld te hebben. 
Hieronder zijn de minpunten van bestaande 
burn-outinstellingen opgesomd. De design 
tools moeten een oplossing bieden voor 
onder andere deze problemen:

• Klinische uitstraling 
• ‘Kille’ inrichting
• Zakelijke sfeer
• Gevoel van opsluiting 
• Geen of weinig zonlicht
• Geen of weinig groen

Naast deze verbeterpunten zijn er ook aantal 
eisen die gesteld worden aan een burn-
outinstelling die intensieve behandelingen 
aanbiedt. Deze eisen zijn samengesteld uit de 
behandelmethoden van een burn-outpatiënt, 
voorbeelden uit de geschiedenis en de 
voorbeelden uit de praktijk (de casestudie 
van het U-center). Deze eisen kunnen in twee 
categorieën onderverdeeld worden, namelijk 
eisen aan de locatie en aan de zorginstelling:

Locatie:
• Dichtbij stad
• Bereikbaar
• Voldoende groen/natuur
• Rustige omgeving

Zorginstelling:
• Overzichtelijke oriëntatie binnen gebouw
• Kalmerende zorgomgeving
• Huiselijke zorgomgeving
• Privacy van patiënt

Deze eisen zijn in figuur 46 door middel van  
iconen weergegeven. Door deze punten op 
de algemene design tools te toetsen zijn de 
resultaten verkregen, die in figuur 47 zijn 
weergegeven. Deze design tools kunnen als 
leidraad genomen worden bij het ontwerpen 
van een burn-outinstelling.
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Dictbij stad

Rustige omgeving

Huizelijke zorgomgeving

Bereikbaar

Overzichtelijke oriëntatie

Privacy van patiënt

Voldoende groen/natuur

Kalmerende zorgomgeving
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Duidelijke ingang

Uitzicht op natuur

Hulp bij oriëntatie

Voldoende zonlicht

non-fysieke grenzen

Ronde vormgeving

47  Design tools voor burn-outkliniek
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Scheiding van zorg en 
verblijf

Personaliseren van 
kamer

Terugtrekken als dat 
gewenst is

Gebruik van warme/
zachte materiaal
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Psychiatrische aandoeningen werden lange 
tijd niet erkend als normale ziektes. Tot 
ongeveer de 17e eeuw werden patiënten 
opgesloten en geketend. Later in de 
19e eeuw werd meer aandacht gegeven 
aan de verbetering van psychiatrische 
zorginstellingen. Hierbij werd onderzoek 
gedaan om betere zorgomgevingen 
te ontwikkelen. De nieuwe tendens om 
behandelingen in een natuurlijke omgeving 
aan te bieden was een van de belangrijke 
ontwikkelingen. Huisvesting buiten de steden 
bood patiënten een rustige omgeving, 
waardoor behandelingen effectiever waren. 
 Patiënten met mentale ziektes 
moesten echter na hun behandeling wel 
zo snel mogelijk terug kunnen keren in 
de maatschappij. Met de zorginstellingen 
die buiten stad waren gevestigd was dit 
vaak moeilijk; patiënten werden tijdens 
hun behandeling geheel geïsoleerd van 
de maatschappij. In jaren tachtig werden 
daarom nieuwe concepten ingevoerd. Deze 
nieuwe zorginstellingen waren gevestigd 
in een stedelijk gebied met openbare 
activiteiten. Het doel was om patiënten in een 
sociaal actieve omgeving te behandelen, 
waardoor terugkeer naar de maatschappij 
vereenvoudigd werd. Dit heeft er ook in 
jaren negentig voor gezorgd dat meer 
kleinschalige zorginstellingen binnen de stad 

werden gerealiseerd. Het positieve effect 
van behandeling in een natuur werd hierbij 
niet meer in ogenschouw genomen. 
 De meeste zorginstellingen 
in Nederland bieden een langdurige 
behandelperiode voor burn-outpatiënten. 
Dit heeft lange wachttijden ten gevolg. De 
casestudie (U-center) in hoofdstuk één was 
gericht op een van de weinige klinieken die 
een korte en intensieve behandelmethode 
aanbieden. Dankzij deze methode worden 
patiënten zo snel mogelijk hersteld voor hun 
dagelijkse werkzaamheden. 
 Burn-outpatiënten hebben vaak een 
probleem met uitputting en hebben geen 
zin meer in het uitvoeren van dagelijkse 
werkzaamheden. Tijdens de behandeling 
moeten de patiënten dus weer voorbereid 
worden op de ritme van dagelijkse routines. 
Het is belangrijk dat de zorgomgeving 
geen belemmering moet zijn voor de 
behandelmethodes. Een comfortabele 
zorgomgeving die een huiselijke sfeer 
aanbiedt, kan een beschermend en 
rustgevend effect hebben op de patiënt. 
 Voor een comfortabele en 
rustgevende zorgomgeving kan gezorgd 
worden door zintuigen op de juiste manier te 
prikkelen. In hoofdstuk twee zijn de effecten 
door gebruik van kleur, geur, materiaal en 
vormen beschreven. Zo is aan te raden om 
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geen rode kleuren toe te passen bij een 
burn-outkliniek die rustgevend omgeving 
moet bieden. Door doelgroepbewuste 
keuzes te maken uit deze ingrediënten kan 
een comfortabele zorgomgeving ontworpen 
worden.
 Met deze ingrediënten zijn een 
aantal design tools ontwikkeld die als 
een handleiding gebruikt kunnen worden 
voor het ontwerpen van een comfortabele 
zorgomgeving voor burn-outpatiënten. In de 
tweede deel van dit onderzoek worden deze 
design tools gebruikt om een burn-outkliniek 
te ontwerpen. Samen met het vooronderzoek 
zal dit ontwerp een goed antwoord bieden 
op de hoofdvraag van het onderzoek:

“Is het mogelijk om met architectonische 
design tools een omgeving te ontwerpen 
die de zintuigen op zo’n manier stimuleert 
dat zij een positieve invloed heeft op het 
genezingsproces van burn-outpatiënten?”
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16 Rotterdam burn-outhoofdstad van Nederland. (2013, 08 juli).

In het vooronderzoek is beschreven dat 
een psychiatrisch ziekenhuis, in dit geval 
een burn-outkliniek, niet ver van de stad 
gevestigd moet zijn. Daarnaast kan men 
uit onderzoeken en voorbeelden uit de 
geschiedenis opmaken dat behandeling 
in een natuurlijke omgeving een positieve 
bijdrage levert aan het herstel van een 
patiënt. Deze eisen zijn in het vooronderzoek 
omgezet in aantal design tools.
De design tools voor de locatie zijn: 

 Burn-out treedt vaak bij mensen op 
die in drukke steden leven en werken. Uit een 
onderzoek van CBS16 blijkt dat Rotterdam de 
burn-outhoofdstad is van Nederland. Ruim 
20% van de Rotterdamse werknemers heeft 
last van burn-outklachten. Voor het ontwerpen 
van een burn-outkliniek is Rotterdam daarom 
als locatie gekozen.
 De locatie ligt net buiten de drukte 
van het Rotterdamse centrum, aan de rivier 
de Nieuwe Maas in wijk De Esch. Het gebied 
ligt een halve meter onder de waterniveau. Er 
is een hoogteverschil van 5,5 meter tussen 
de dijk en het bouwgebied.
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51  Locatie vanuit dijk 52  Uitzicht vanuit locatie
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Het gebied is vrijwel onbebouwd. Dit komt 
grotendeels door het beschermd natuurpark 
in het gebied. Op de kaart hiernaast zijn de 
functies van de bebouwingen in het gebied 
weergegeven. 

Woningen
Legenda

Bedrijven
Buurthuis
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Op de kaart hiernaast is de huidige ontsluiting 
van het gebied aangegeven.

Ontsluiting
Legenda

Looproutes
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Het gebied bestaat grotendeels uit 
groengebied. Hiernaast zijn de openbare 
groengebieden weergegeven. Door de 
locatie aan de Nieuwe Maas en de openbare 
groengebied is deze locatie zeer geschikt 
voor huisvesting in een natuurlijke omgeving. 

Water
Legenda

Openbaar groen

73
55  Openbare groengebied
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De bouwgrenzen van de locatie zijn hiernaast 
weergegeven. Er is voor gekozen om de 
verkeersweg af te sluiten en de locatie tot 
aan de Nieuwe Maas te verlengen. Hierdoor 
krijgt de locatie een ongestoorde verbinding 
met het water en de natuurpark.
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Met behulp van het vooronderzoek en de 
casestudies is een programma van eisen 
voor het ontwerp samengesteld. De burn-
outkliniek biedt plaats voor 24 langdurige 
en 10 dagbehandeling-patiënten. Het 
gebouw biedt onder andere ruimte voor 
workshops, sportactiviteiten en zwemmen. 
Het programma zit er als volgt eruit:

Verblijf
• Langdurig verblijf
• Dagbehandeling

Behandeling
• Gesprekruimte
• Groep
• Behandelruimte/therapieruimte

Personeel
• Kantoor leidinggevende
• Kantoor Psychiater/psycholoog
• Administratie /receptie
• Vergaderruimte
• Pantry

Ondersteunende ruimte
• Wasruimtes
• Sanitair
• Keuken
• Opslag

Collectieve ruimte
• Ontmoetingsruimte / Café
• Woonkamer
• Restaurant

Activerende ruimte
• Atelier
• Zwembad/stoombad/sauna
• Sport (fitness)

Buitenruimte
• Agrarische tuin
• Parkeren
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Hoofd entree

Agrarisch tuin

Entree

Personeel

(Landurige) verblijfunits

Dagverblijf

CENTRAAL GEBOUW

PRIVE VERBLIJF

Sport

Activerende 
ruimte

Collectieve 
ruimte

Buitenterrein

Cafe

Restaurant
Centraal

Behandeling

Hiernaast is de relatie tussen de functies 
weergegeven in een vlekkenplan.

79
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Hoofd entree

Agrarisch tuin

Entree

Personeel

(Landurige) verblijfunits

Dagverblijf

CENTRAAL GEBOUW

PRIVE VERBLIJF

Sport

Activerende 
ruimte

Collectieve 
ruimte

Buitenterrein

Cafe

Restaurant
Centraal

Behandeling
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Voor het concept van het gebouw zijn de 
ontworpen design tools als basis genomen. 
De toegepaste design tools voor het 
conceptontwerp zijn:

82
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Allereerst is gekozen om de (langdurige) 
verblijfruimtes en de zorgomgeving fysiek 
van elkaar te scheiden. De privé-verblijfunits 
zijn per twee verblijfplaatsen gerealiseerd. 
Hierdoor ontstaat een privéterrein van 
de patiënt dat geheel los staat van de 
zorgafdeling. Dit biedt de patiënt de 
mogelijkheid zich terug te trekken als 
hij niet in een zorgomgeving wil zijn. De 
privégesprekken en -therapieën worden ook 
in deze verblijfunits aangeboden. Zo vindt de 
behandeling plaats in een vertrouwd gebied.

83

60  Concept diagram
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Het zorggebouw wordt aan de context gelinkt 
door een lichte ronding aan de gevel te 
geven. Deze rondingen zijn verder uitgewerkt 
naar andere gevels. De organische vorm 
is tegelijkertijd ook het antwoord op de 
design tool. In de vooronderzoek is namelijk 
beschreven dat de ronde vormen een 
kalmerend effect hebben op de patiënten. 
Hetzelfde is toegepast op het dak van het 
zorginstelling. Tijdens het ontwerpen van het 
concept zijn vormen met scherpe counteren 
vermijd. Volgens de vooronderzoek bleek 
namelijk dat deze een negatief effect hebben 
op patiënten, omdat ze als dreigend worden 
ervaren.
 Het gebouw is in twee delen gesplitst. 
Dit is gedaan om de zorgafdeling en het 
personeel van de gezamenlijke ruimtes en 
het dagverblijf te scheiden. Deze twee delen 
worden met elkaar verbonden door een 
centrale ontmoetingsplek. Hier komt tevens 
de ingang van het gebouw.
 Het concept van het zorggebouw 
is ook toegepast op de privé-verblijfunits. 
Hier is ook gekozen om ronde vormen te 
gebruiken. Dit biedt tevens een panoramisch 
uitzicht voor de patiënt.
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In dit hoofdstuk wordt het vooronderzoek 
en  het concept dat in vorige hoofdstuk is 
behandeld vertaald in een architectonisch 
ontwerp.
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Doordat de begane grond van het gebouw 
5,5 meter onder dijkniveau ligt, zijn hier de 
werk- en sportfaciliteiten gevestigd. 
 De ingang bevindt zich op de 
eerste verdieping van het gebouw. 
Deze wordt bereikt via een brede flauwe 
trap. Men wordt vervolgens verwelkomd 
door een entreeruimte, die naar een 
ontmoetingsruimte leidt. Deze ruimte 
functioneert als een centraal punt voor het 
gebouw. Vanuit de ontmoetingsruimte kan 
men de gemeenschappelijke woonkamer 
en behandelkamers bereiken. De loopbrug 
naar de privé-verblijfunits is ook hieraan 
verbonden. 
 Op de tweede verdieping bevinden 
zich de personeelskamers en dagverblijfunits. 
De natte ruimtes zijn in het centrum van de 
tweede verdieping gerealiseerd. Het is hier 
ook gebruik gemaakt van ronde vormen. Dit 
zorgt ook voor een vloeiende transformatie in 
het ruimte. 
 Hiernaast is het programma van 
de zorginstelling weergegeven. Hierin 
is te zien hoe de design tools in het 
ontwerp zijn toegepast. De entrees van de 
behandelkamers hebben een andere vorm 
dan de verblijfruimtes. Dit zorgt voor twee 
verschillende belevenissen van ruimte, 
waardoor de verblijfruimte niet als een 
zorgomgeving aanvoelt.

 Een ander voorbeeld is het gebruik 
van dakramen, waardoor voldoende zonlicht 
in de binnenruimte en gangen binnenfiltert.

Legenda
Tweede verdieping
 Zorgverleners
 Dagverblijf

Eerste verdieping
 Hoofdentree
 Restaurant
 Woonkamer
 Stilteruimte
 Ontmoetingsplek / Cafe
 Behandel kamers

Begane grond
 Entree
 Zwembad
 Sportruimte
 Atelier
 Technische/werk ruimte
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Zoals in de situatietekening te zien is, zijn 
de privé-verblijfunits op het dijkniveau 
gerealiseerd. Ze zijn op twee niveaus 
gebouwd om het uitzicht van het patiënten 
niet te belemmeren. De units zijn door 
middel van een brug met het zorggebouw 
verbonden. 
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Noordaanzicht 
Privé unit
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Doorsnede
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Begane grond

1. Entree
2. Zwembad
3. Douche
4. Sauna
5. Kleedkamer
6. Werkkast / opslagruimte
7. Sportruitme
8. Atelier
9. Technische ruimte

7

8
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Eerste verdieping

1. Hoofdentree
2. Ontmoetingsruimte
3. Terras
4. Gezamelijke woonkamer
5. Stilteruimte / bibliotheek
6. Restaurant
7. Keuken
8. Behandelkamer
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Tweede verdieping

1. Dagverblijf kamer
2. Leidinggevende
3. Psychiater / psycholoog
4. Zorgverleners / administratie
5. Pantry
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Dakaanzicht
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Noordgevel
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Gevels
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Zuidgevel
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Oostgevel
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Westgevel
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Doorsnede AA’
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Doorsnede BB’
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Fragmen
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Detail 1
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Detail 2
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Detail 3
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Detail 4
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Detail 5
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Plattegrond

1. Woonkamer
2. Slaapkamer
3. Badkamer
4. Washoek / opbergkast

1

3

4

2 2

1

3

4
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Doorsnede
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Zuidgevel
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Oostgevel
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In het vooronderzoek is gekeken naar 
psychiatrische zorginstellingen, burn-
outpatiënten en de zintuiglijke ervaring van 
architectuur. Er is gekeken naar voorbeelden 
uit het verleden en bestaande klinieken. In het 
verleden zijn verschillende psychiatrische 
instellingen ontworpen. Hierbij hebben 
een aantal belangrijke ontwikkelingen 
plaatsgevonden die ook een doorbraak waren 
voor de behandelwijze van psychiatrische 
patiënten. Een belangrijke ontwikkeling is het 
behandelen van psychiatrische patiënten in 
een natuurlijke omgeving. 
 Om een comfortabele zorgomgeving 
voor burn-outpatiënten te ontwerpen, is  
eerst naar de behandelmethodes en eisen 
van de zorgomgeving voor deze groep 
gekeken. De bestaande zorginstellingen 
voor burn-outpatiënten zijn hier ook onder 
de aandacht gebracht. In Nederland zijn 
weinig instellingen die kort en intensief 
behandeling bieden voor burn-outpatiënten. 
Dit veroorzaakt een langdurig herstelproces 
en vertraagde terugkeer naar de dagelijkse 
werkzaamheden van de patiënt.
 Het is niet nieuw dat men een 
comfortabele zorgomgeving probeert te 
ontwerpen. Met het healing environment-
concept is dit op verschillende manieren 
toegepast op zorgcentra. In dit onderzoek 
lag de focus op het ontwerpen van design 

tools die een positieve invloed hebben op 
de zorgomgeving van de burn-outpatiënten. 
Met de input uit verschillende onderzoeken, 
zoals de ontwikkelingen in de geschiedenis, 
behandelmethodes van burn-outpatiënten, 
psychologische effecten van zintuigen en 
casestudies, zijn een aantal design tools 
ontwikkeld. Deze design tools kunnen als 
leidraad gebruikt worden voor het ontwerpen 
van een burn-outkliniek.
 De design tools voor een burn-
outkliniek vloeien voort uit het vooronderzoek. 
Met deze design tools wordt de hoofdvraag 
gedeeltelijk beantwoord:

“Is het mogelijk om met architectonische 
design tools een omgeving te ontwerpen 
die de zintuigen op zo’n manier stimuleert 
dat zij een positieve invloed heeft op het 
genezingsproces van burn-outpatiënten?”

Om de hoofdvraag volledig te kunnen 
beantwoorden, zijn de ontwikkelde design 
tools in het tweede deel van het onderzoek 
gebruikt om een burn-outkliniek te ontwerpen. 
Dit ontwerp is een goed voorbeeld van een 
kliniek die een comfortabele zorgomgeving 
kan bieden voor burn-outpatiënten. Dit 
zal een positieve bijdrage leveren aan het 
genezingsproces van burn-outpatiënten.
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Toen ik de projectbeschrijving van 
Sense&Care had gezien wilde ik zonder twijfel 
dit afstudeerproject doen. De voornaamste 
reden was dat ik tijdens mijn studie weinig 
met zorginstellingen had gewerkt en mijzelf 
hierin wilde verdiepen. Daarnaast geloof 
ik dat betere zorgomgevingen ontworpen 
kunnen worden.
 Tijdens de vooronderzoekfase van dit 
afstudeeratelier moesten wij ons verdiepen 
in de ontwikkelingen in psychiatrische 
ziekenhuizen en zintuigen. Voor mij was dit een 
geheel nieuw onderwerp. Ik moest mij gaan 
verdiepen in psychiatrische ontwikkelingen 
en theorieën over zintuigen. Dit was een 
uitdagende en zeer leerzame periode. 
Uiteindelijk is deze vooronderzoekfase 
goed gegaan en met geweldig groepswerk 
afgerond tot een boekwerk. 
 In de individuele fase had ik al 
achtergrondkennis opgebouwd en kon 
ik mijzelf verder gaan verdiepen in mijn 
doelgroep (burn-outpatiënten). Mijn valkuilen 
was dat ik snel conclusies trok waardoor ik 
te snel ontwerpbeslissingen nam. Deze fout 
heb ik na tussenevaluatie kunnen aanpassen 
door te beginnen met een geheel nieuw 
concept. Dit tijdverlies heeft er wel voor 
gezorgd dat ik in tijdnood kwam, waardoor ik 
harder moest werken, maar uiteindelijk is dit 
geen onoverkomelijk probleem geweest.

 Tijdens het afstudeertraject heb ik 
voldoende kennis opgedaan over hoe je 
de zintuigen kunt prikkelen door de juiste 
vormen, kleuren en materiaal te gebruiken. Ik 
wil en zal deze manier van ontwerpen na dit 
onderzoek verder ontwikkelen en gebruiken.
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