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Voorwoord 
Dit afstudeerverslag is onderdeel van het afstudeerproject als onderdeel van de master Architecture,
Building & Planning aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Het afstudeerproject 
is tot stand gekomen binnen het atelier ‘Sense & Care’ onder begeleiding van 
prof. ir. J.P.T. (Jeanne) Dekkers, ir. M.H.P.M. (Maarten) Willems en ir. R.P.G. (Ralph) Brodruck

Het afstudeerproject bestaat uit twee delen, te weten het M3 en het M4, waarbij het M3 het gezamenlijk
onderzoek betreft en het M4 een individuele ontwerpopdracht.
Binnen het M3 is er onderzoek gedaan naar verschillende gebouwen in de gezondheidszorg en en als 
resultaat zijn hieruit ontwerptools gemaakt.
Binnen het M4 is een individuele ontwerpopdracht geformuleerd dat heeft geresulteerd in het
ontwerp wat voor u ligt: Het kinderoncologisch huis Laetus.
Deze beide boeken vormen gezamenlijk het afstudeerverslag van het afstudeerproject ‘Sense & Care’.
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1.1 THEMA & DOELSTELLING ATELIER 
Gezondheidszorg is een delicaat onderwerp, 
eenmaal beland in het zware circuit van ziek zijn 
en behandeld worden, is het vaak een lange weg 
terug naar de oorspronkelijke levenskwaliteit of 
maatschappij. Bouwwetten zijn een belangrijk 
punt binnen de zorgarchitectuur, echter het is juist 
van belang dat deze mensen in een zorgomgeving 
terecht komen waarbij vooral de omgeving 
een positieve invloed heeft op het welzijn.

Zoals de naam van het atelier ‘Sense and 
Care’ al zegt spitst het onderwerp zich toe 
op de ‘senses’: de zintuigelijke beleving van 
zorgarchitectuur. Het gezamenlijk onderzoek 
richt zich op gezondheidszorg en huisvesting. 
Onderzoek naar verschillende zorginstellingen 
en -gebouwen waarbij kleur, materiaal, 
verhouding, schaal en vele andere zintuigelijke 
invloeden onderdeel zijn van het onderzoek. Met 
de hieruit volgende bevindingen en conclusies 
heeft eenieder een individueel ontwerp gemaakt 
en bijbehorend onderzoek van een zorggebouw. 
Het programma van eisen voor dit ontwerp 
is gegeven als volgt; receptie, gezamenlijke 
woonkamer, eetkamer met open keuken, enkele 
creatieve ruimtes, individuele slaapkamers 
met badkamer, behandelruimten en een 
tuin waar sociale interactie de leidraad moet 
vormen. Een eigen draai kan uiteraard gegeven 
worden en is bij vele project ook gedaan.

Healthcare is een hot onderwerp vanwege de 
vergrijzing in Nederland. De crisis zorgt ervoor 
dat er minder geld beschikbaar is voor de zorg 
waardoor hierin wordt gekort, met als gevolg 
een verminderde zorgkwaliteit. Dit staat in groot 
contrast met de vergrijzing in Nederland, het 

is juist van belang dat er de komende jaren 
meer aandacht wordt besteed aan de zorg. 
De zoektocht naar de ‘perfecte’ zorginstelling 
voor ouderen (dementen, reumapatiënten, 
volledig hulpbehoevenden), maar ook voor 
andere opkomende zorgfactoren zoals 
overgewicht, depressies en kanker zijn een 
lastig vraagstuk voor nu en in de toekomst. 
Vaak zijn deze doelgroepen langdurig afhankelijk 
van de zorginstelling, dit betekent dat het niet 
alleen gaat om het huisvesten en verzorgen van 
deze mensen, maar ook het ‘laten leven’ van 
deze mensen. Zij moeten zich thuis voelen en 
kunnen thuis voelen. De vraag is hoe. Het maakt 
wel degelijk verschil of een depressieve patiënt 
in een donkere kleine kamer ligt of in een grote 
kamer overgoten met zonlicht en met wanden 
in rustgevende kleuren. Een ziekte genezen is 
meer dan alleen medicijnen of rust toekennen, 
het gaat ook om de gemoedstoestand van de 
patiënt. Wat zou het daarom ook fantastisch 
zijn om een patiënt (gedeeltelijk) te genezen 
met de omgeving waarin hij/zij zich bevindt. 

Bij een ernstige ziekte denk ik al snel aan kanker 
vanwege de grote emotionele invloed, niet alleen 
voor het slachtoffer maar ook voor de naaste 
omgeving. Voor volwassenen is het al moeilijk te 
bekampen, laat staan voor een kind dat in de bloei 
en groei van zijn leven is. Daarom zijn kinderen 
een apart onderwerp binnen gezondheidszorg. 
Ernstige ziekten kunnen van grote invloed zijn op 
het psychologische welzijn van een kind. Vooral 
jonge kinderen zijn vaak niet in staat de gevolgen 
van een ziekte te relativeren en emotioneel te 
verwerken. 
Al wordt het kind beter en gaat de ziekte 
voorbij, emotionele littekens kunnen tot ver in 
de volwassenheid worden meegenomen. Het 

1.2 DOELSTELLING 



4



5

1.3 MAATSCHAPPELIJK BELANG

1.4 OPBOUW SCRIPTIE

is daarom van belang om een zo vriendelijk en 
prettig mogelijke zorgomgeving te creëren voor 
deze kinderen. 
Een omgeving waarbij het kind zo min 
mogelijk aan zijn ziekte denkt en zich zo 
veel mogelijk op zijn gemak voelt.  Dit is de 
leidraad voor mijn onderzoek en ontwerp.

Tegenwoordig zijn er naast gangbare 
ziekenhuizen ook kinderziekenhuizen waarbij 
een zo prettig  mogelijke omgeving wordt 
gesimuleerd. Echter zal een dergelijke omgeving 
nooit in de buurt van een thuissituatie komen. 
Het is en blijft een ziekenhuis. Is men ziek, dan 
verblijft men in het ziekenhuis en na ontslag mag 
men naar huis. Maar wat als thuisblijven geen 
optie is en een ziekenhuisverblijf te overdreven 
is? Een tussenstap kan uitkomst bieden, waarbij 
huiselijkheid domineert over klinische atmosfeer. 
Het doel is een zo prettig mogelijke (tijdelijke) 
zorghuisvesting te creëren waar kinderen met 
kanker, alsook langdurig ernstig zieke kinderen, 
samen(!) met hun ouders kunnen verblijven. 
Later in dit verslag wordt uitgelegd waarom 
ouders een belangrijk deel uit maken en voor 
de mentale gezondheid van het zieke kind.

Huidige oplossingen zijn Ronald McDonald 
huizen waar ouders kunnen verblijven zodat de 
afstand naar het ziekenhuis, en dus het kind, 
makkelijker is te overbruggen. Echter mist 
hierbij het ‘thuisgevoel’ door beperkingen zoals 
bezoekuren en in het gunstigste geval slechts 
mogelijkheid tot rooming-in van maar één 
ouder. Een thuisscenario is vaak ver te zoeken, 
mede door de klinische omgeving alsook het 
gebrek van familiaire eenheid en verbinding. 

Dit onderzoek en het ontwerp dienen een 
bijdrage te leveren aan het optimaliseren van 
de algehele omgeving en het mentale en 
lichamelijk welzijn van een kind met kanker, dat 
zich in een ziekenhuis of kinderoncologisch 
centrum bevindt. Het laat een andere 
invalshoek zien op het helingsproces van zieke 
kinderen en kan wellicht een positieve bijdrage 
leveren aan de toekomstige zorgarchitectuur. 

Het onderzoek is opgebouwd uit meerdere 
delen om een zo gestructureerd mogelijk boek 
te maken vanwege de compexiteit van het 
ontworpen gebouw. Na het onderzoeksgedeelte 
welke bestaat uit literatuur, case studies en 
ervaringsverhalen wordt de overgang gemaakt 
naar de doelgroep en het concept van het 
plan. Het plan is opgedeeld in meerdere delen 
om een zo voor de hand liggende volgorde te 
hanteren waarin het gebouw wordt toegelicht. 
Van ligging tot routing en van healing tot living. 
Elk aspect van het gebouw wordt uitgelegd 
en verduidelijkt met beelden. Hierna volgt 
het technische gedeelte met detailtechnische 
uitwerkingen van architectonische concepten 
en uitspraken over het klimaat en comfort in het 
gebouw. Tot slot wordt er antwoord gegeven op 
de onderzoeksvragen en met een korte reflectie 
op het afgelopen jaar
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2.1 ONDERZOEKSTHEMA & -VRAAG

2.2 ONDERZOEKSMETHODE

Door een nieuwe intrede te maken in 
zorghuisvesting, een vorm van kinderkliniek met 
verblijf voor ouders, kunnen grote emotionele 
ontwrichtingen in het gezin worden beperkt. De 
doelstelling is dan ook om het kind centraal te 
stellen en een zo ‘prettig’ mogelijke omgeving te 
creëren. Hieruit volgt de onderzoeksvraag:

“Hoe kan een ruimte en de omgeving in een 
zorggebouw positief bijdragen aan de geestelijke 
gesteldheid en het welzijn van een kind welke 
lijdt aan een ernstige en/of langdurige ziekte?

Om deze onderzoeksvraag beter te kunnen 
beantwoorden zijn onderstaande deelvragen 
relevant:

- Hoe kan ‘healing environment’ het welzijn van   
een kind verbeteren?

- Hoe kan gezondheidszorg en de aanwezigheid 
van familie gecombineerd worden in één gebouw 
met behoud van evenwicht tussen klinische en 
huiselijke atmosfeer? 

- Op wat voor manier kan een gebouw met zijn 
omgeving en interieur kinderen prikkelen om de 
aandacht af te leiden van hun ziekte?

Het onderzoek zal  bestaan uit meerdere delen 
om een breed scala aan informatie te verkrijgen.
Het opzet van het onderzoek is als volgt;

literatuuronderzoek+casestudies+eigen visie 
= het ontwerp 

Het uiteindelijke antwoord op de 
onderzoeksvragen zal uit het onderzoek en 
het gebouw naar voren komen, omdat de 
onderzoeksvraag gericht is op architectonisch 
ontwerpen. Echter kan veronderstelt worden 
dat voldoende ruimte en licht , het kleurgebruik, 
akoestiek, geuren, materialen en texturen 
een (positieve) invloed hebben op het 
genezingsproces van kinderen met kanker. Maar 
ook ruimtelijke sequentie, proporties, schaal en 
vorm zullen hier in bijdragen, tevens het toepassen 
van natuur in en om het gebouw. Daarom 
wordt dit ongetwijfeld toegepast in het gebouw.

Het onderzoek is een combinatie van 
literatuurondezoek en kwalitatief onderzoek. 
Gezocht wordt naar een antwoord op de 
onderzoeksvraag door conclusies te trekken 
uit casestudies en door onderwerpen na te 
slaan in boeken en publicaties. Het proces is 
niet lineair, meerdere dingen worden tegelijk 
gedaan. Telkens worden er nieuwe dingen 
ontdekt wat leidt tot nieuwe inzichten. Hierdoor 
wordt soms een stap terug genomen en het 
betreffende onderwerp opnieuw bekeken 
met soms een ander resultaat dan ervoor.  
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3.1 KINDERKANKER  

3.2 PSYCHOLOGISCHE INVLOED 

tijd is voor vrienden en hobby’s. Hierdoor kunnen 
ook de ouders in een sociaal isolement raken.
Het kind zal een ziekenhuisomgeving vaak 
beangstigend vinden, vooral jonge kinderen zoals 
peuters en kleuters. Een ziekenhuis is immers 
een enge omgeving waar pijnlijke onderzoeken 
en ingrepen plaatsvinden. De aanwezigheid van 
ouders reduceert de angst en geeft een gevoel 
van veiligheid. Ook bij kinderen waar angst geen 
grote rol speelt, zoals tieners, is de aanwezigheid 
van ouders zeer prettig wanneer bijvoorbeeld 
pijnlijke ingrepen worden uitgevoerd.  
Een bijkomend aspect is dat ouders het erg 
moeilijk vinden om hun kind achter te laten in het 
ziekenhuis. Het zorgt voor machteloosheid en 
hulpeloosheid. Het liefst nemen zij zelf de zorg op 
zich, wat natuurlijk niet onbegrijpelijk is. Wanneer 
zij zoveel mogelijk deelnemen aan de zorg van 
hun kind, zal het gevoel van machteloosheid en 
hulpeloosheid verminderen. 
De onzekerheid van de situatie of het kind wel beter 
wordt brengt vaak jarenlange onzekerheid, vrees 
maar ook hoop met zich mee. Deze onzekerheid 
zorgt voor veranderende opvoedingsnormen. 
Het kind krijgt meer aandacht en de ouders zijn 
toegeeflijker. Hierdoor is er  minder tijd voor 
eventuele zusjes en broertjes wat wel eens leidt 
tot jaloezie en rivaliteit. 
Gesteld kan worden dat niet alleen het zieke kind 
emotioneel wordt beïnvloed door kanker, maar 
ook zijn ouders en zusjes en broertjes.

Wanneer het kind wordt opgenomen in het 
ziekenhuis, wordt het beperkt in zijn oorspronkelijke 
levensstijl. Het moet in het ziekenhuis verblijven, 
het moet medicatie krijgen en het mag niet naar 
huis of school. Daarnaast heeft het kind na een 
behandeling vaak geringe bewegingsvrijheid 
vanwege de gevolgen van de behandeling en 

Ieder jaar krijgen 500 tot 550 kinderen in 
Nederland kanker en zijn jaarlijks 800 kinderen 
onder actieve behandeling. De ziekte was vroeger 
zeker fataal echter sinds de jaren zeventig is 
de behandelingsmogelijkheid van kanker bij 
kinderen aanzienlijk verbeterd. In tegenstelling 
tot vroegere jaren overleeft tegenwoordig maar 
liefst 75% van deze kinderen kanker.
Kankersoorten die bij kinderen het meest 
voorkomen zijn leukemie, lymfeklierkanker 
(Hodgkin-lymfoom en non-hodgkinlymfoom), 
hersentumoren, kanker in spier-, steun- en 
zenuwweefsel, botkanker, nierkanker(Wilms 
tumor) en oogkanker (retinoblastoom). 

Kanker is een zeer ingrijpende ziekte, niet alleen 
lichamelijk maar ook psychisch. Een aantal 
algemene kenmerken hebben een belangrijke 
invloed op de emoties van het kind alsook de 
ouders.
Door ziekenhuisopname of verplichte isolatie 
mag een kind met kanker vaak niet naar school, 
voetbal of zijn vriendjes zien. Daarnaast kan 
een kind soms gewoonweg bijna niets meer, 
behandelmethoden zoals chemotherapie 
zullen de lichamelijke gesteldheid van het 
kind aantasten waardoor het niet of nauwelijks 
kan lopen, laat staan spelen. Dit vormt een 
belangrijke bron tot frustratie, verdriet, boosheid, 
eenzaamheid en isolatie. Sommige kinderen 
richten zich meer op nieuwe vriendschappen  
met medepatiënten binnen het ziekenhuis of de 
instelling. Zoals ook bij volwassen vindt het kind 
door lotgenotencontact veel steun en begrip. 
Ouders worden ook meegenomen in dit proces. 
Zij brengen het liefst zo veel mogelijk tijd door bij 
hun kind in het ziekenhuis waardoor er minder 
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kan het niet deelnemen aan spelactiviteiten van 
andere kinderen. Kortom, het kind moet veel en 
mag of kan weinig. Daarom is het van belang 
dat de omgeving van het kinderoncologisch 
huis hierin gedeeltelijk kan tegoed doen. 

Genoeg en verschillende speelruimten en 
mogelijkheid tot het veranderen van de omgeving 
naar eigen inzicht. Niet alleen de kamer inrichten 
met persoonlijke bezittingen maar ook het 
verplaatsen van meubilair en wanden en het 
spelen met de kleur van lichtbronnen. Het 
gebouw is naast kliniek ook een speelhuis. 

Daarnaast moet er genoeg ruimte in de 
kamer zijn om het bed van beide ouders bij 
te kunnen schuiven. Het kind kan dan indien 
gewenst samen met de ouders slapen. Door 
deze mogelijkheden heeft het kind alsnog grip 
op zijn leven, het kan zijn omgeving letterlijk 
veranderen en aanpassen aan zijn voorkeur. 
Gevoelens als machteloosheid en boosheid 
zullen hierdoor worden beperkt of zelfs helemaal 
verdwijnen wat ten goede komt voor het geestelijk 

De moeder van Gijs vertelt:

“Als bij Gijs een ponsglioom wordt ontdekt, komt hij al 
heel snel in een rolstoel terecht. Het lopen gaat eerst heel 
moeizaam en uiteindelijk kan hij helemaal niet meer lopen. 
Het spelen met vriendjes op de vloer gaat ook moeizaam. 
Gijs is een rustige jongen en houdt heel erg van verhalen, hij 
krijgt niet genoeg van voorlezen. In een rap tempo gaan we 
door de boeken heen. Veel mensen nemen ook boeken mee 
en verder is de bibliotheek een uitkomst. Er is alleen een 
probleem: hoe houden wij het vol om uren achter elkaar voor 
te lezen? Vele vrienden vragen of ze wat voor ons kunnen 
doen. En zo komt er een groep vrienden die allemaal op hun 
eigen dag en tijd komen voorlezen. Een zwager die verweg 
woont komt met het idee om op een vaste tijd op de dag 
te bellen en dan een verhaal per telefoon voor te lezen. 

Gijs kijkt al snel uit naar dit soort momenten, en ze hebben 
samen veel plezier. De bank is zijn vaste stek, daar gebeurd 
van alles. Eten klaarmaken is een grote hobby geworden. Hij 
mag cake beslag mixen, gehakt balletjes maken en zo helpt 
hij mee waar mogelijk. Eens per week gaan we zwemmen 
in het verwarmde water van het speciale zwembad van de 
mytylschool. De fysiotherapeut heeft daar de leiding, maar 
we kunnen samen lekker ons gang gaan. Het voordeel van 
het water is dat hij zichzelf kan verplaatsen, hij geniet met 
volle teugen. 
Mensen om je heen willen graag wat doen om te helpen, we 
hebben er gebruik van gemaakt. Het is even wennen, maar 
wat is het fijn als je even de zorg aan een ander over kunt 
laten. Even naar de kapper gaan of iets even voor jezelf doen 
om energie te krijgen om weer door te gaan.”

welzijn van het kind hetgeen weer positieve invloed 
kan hebben op het lichamelijke ziekteproces.
Hoewel kanker zeer ingrijpend en een zware 
beproeving is, kan het ook positief uitpakken. Na 
het overwinnen van de ziekte kan het kind zicht 
trots voelen vanwege het overwinnen van de 
ziekte. Vaak is de onderlinge band in het gezin 
ook veel hechter geworden. 
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Het verhaal van Jill: 

“Op 9 mei 2011 leerde ik Martine kennen. Ik wist toen net 
een paar dagen dat ik een kwaadaardige tumor had. Martine 
was al een lange tijd bezig met het vechten tegen haar ziekte. 
We kwamen samen op een kamer te liggen en Martine 
bereidde mij voor op de lange en zware weg naar genezing. 
Samen hebben we de hele nacht door gelachen en gehuild. 

Onze ontmoeting bleef niet bij die ene nacht. 
Tijdens mijn eerste chemokuur had Martine een envelop 
achtergelaten met daarin een armbandje met de tekst 
‘opgeven is geen optie’. Al snel werd dat ons motto. We 
beloofden elkaar om nooit op te geven en elkaar altijd te 
zullen steunen. En dat deden we, elke dag hadden we wel 
contact met elkaar. Als we elkaar niet troffen in het AMC 
dan spraken we elkaar via de telefoon. We deelden elkaars 
gevoelens en angsten maar ook de leuke dingen in het 
leven. We begrepen elkaar altijd, soms waren daar zelfs 

geen woorden voor nodig. 
In september kreeg ik een sms’je van Martine dat ik nooit 
zal vergeten. Ik belde haar huilend op en ze vertelde mij 
dat de tumor snel groeide en dat ze niet beter kon worden. 
Martine besloot om toch door te gaan met de behandelingen 
en ze hoopte net als wij allemaal op een wonder. Het ging 
een lange tijd goed met Martine. Ze had veel pijn maar dat 

maakte haar niet klein. De tumor begon sneller te groeien 
en de pijn werd heftiger. De specialisten in het ziekenhuis 
deden 

hun best maar besloten om te stoppen met de behandelingen. 
Martine was het hier niet mee eens maar haar lichaam zou 
het niet meer trekken. Half november belandde Martine 
in het ziekenhuis; ik lag er ook. Allebei waren we op dat 
moment doodziek maar we wilden elkaar elke dag even 
zien dus reden we soms de ziekenhuisbedden naar elkaar 
toe. Ik knapte na een aantal dagen weer op, Martine niet. 
Er werd ons zelfs verteld dat het tijd was om afscheid te 
nemen. Meerdere keren heb ik afscheid genomen van 
Martine omdat ze zo sterk was. Ze was nog niet van plan 
om van deze wereld weg te gaan. Met die wilskracht knapte 
Martine wonder boven wonder weer op. Ze mocht zelfs naar 
huis toe. De tumor groeide elke dag met hoge snelheid en 

langzaam ging Martine elke dag een stapje achteruit. 
Op 26 december 2011, tweede kerstdag, heeft Martine 
geaccepteerd dat ze het niet kon winnen van haar ziekte 
en heeft ze haar ogen voorgoed gesloten. Martine laat veel 
mooie herinneringen achter en is een groot voorbeeld voor 
mij en vele anderen geworden. 

Ik zal haar nooit vergeten!” 
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4.1 HET RONALD MCDONALD HUIS
Om de impact op het zieke kind en het gezin 
te beperken zijn er tegenwoordig, op nationaal 
alsook mondiaal niveau Ronald McDonald huizen 
gelegen naast vele ziekenhuizen. Deze huizen 
bieden een tijdelijke woonfunctie voor de familie 
van het zieke kind. Hierdoor kan de familie vaak 
bij het kind zijn, wat erg belangrijk is voor een 
ziek kind: familie van het kind is danig belangrijk 
dat het zelfs invloed heeft op het welzijn van 
het kind. Familie kan er voor zorgen dat onder 
andere kalmerende medicatie in mindere mate 
wordt toegediend en stress wordt gereduceerd. 

Een Ronald McDonald huis ligt vaak op 
loopafstand van het ziekenhuis. Elk gezin heeft 
een eigen slaapkamer met badkamer, maar 
er is ook mogelijkheid tot samenkomen in de 
gemeenschappelijke ruimtes. 
Het huis wordt geleidt door enkele managers 
en de overige mensen zijn allemaal vrijwilligers 
die 365 dagen per jaar klaar staan voor de 
gezinnen. Echter kunnen de gezinnen leven 
op dezelfde manier zoals zij thuis doen. 
Boodschappen doen, eten koken maar ook 
hun eigen kamer schoonmaken, het wijkt niet 
af van het oorspronkelijke gezinsleven thuis. 

“Om beter inzicht te krijgen in het concept 
van deze Ronald McDonald huizen, zijn twee 
gebouwen bezocht. Ik werd vriendelijk ontvangen 
en heb ik in beide gebouwen een uitgebreide 
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4.2 CONCLUSIE CASESTUDIES 

Uit de casestudies het Ronald McDonald huis 
in Veldhoven en Barendrecht kan het volgende 
geconcludeerd worden: 

Lotgenoten contact is een pré, het wordt 
zeer gewaardeerd door de ouders. Samen 
even uithuilen, hopen op of vertellen 
dat het goed gaat.  Delen om de pijn 
te verzachten en het gevoel van begrip 
aangezien men in eenzelfde situatie verkeerd.

Gemeenschappelijke ruimten zijn een gevolg 
van het lotgenotencontact. Er is een plek nodig 
voor samenkomst. Dit kan een woonkamer of 
koffiekamer zijn, maar ook de keuken en tuin.

Elke wooneenheid  (slaapkkamer) moet 
zijn eigen kitchenette met wastafel en 
koelkast hebben. Zo kan men direct een 
glas water pakken of een boterham smeren.
Gezinnen bestaan vaak uit meer dan één 
kind. Een slaapbank in de slaapkamer biedt 
daarom uitkomst voor het zusje of broertje. 

Een buitenruimte wordt wordt op prijs gesteld. 
Vooral met mooi weer is dit de plek om tot rust te 
komen of om als zusje of broertje buiten te spelen.

De ouders van het zieke kind dragen veel 
stress met zich mee. Rokers vinden het 
prettig als er een rookruimte aanwezig is.

Tot slot wordt het Ronald McDonald 
huis gezien als een plek om even uit de 
ziekenhuisomgeving te zijn. Ouders bezoeken 
het kind  met alles verdriet en eventueel hectiek 
en kunnen daarna bijkomen en tot rust komen 
in het Ronald McDonald huis. Een tweede thuis.
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4.3 HEALING ENVIRONMENT & ZINTUIGEN
Het Engelse woord ‘healing’ komt van het 
oud Engelse woord ‘healon’ wat volledigheid 
betekend. Healing environment wordt vaak te 
pas en te onpas gebruikt. Enkele planten in een 
gebouw en een vlinder op de muur geschilderd 
en het gebouw wordt al snel met healing 
environment bestempeld. 
De omgeving en een ruimte van een gebouw 
hebben onbetwist invloed op de mens. Hoe 
een ruimte eruit ziet kan men vaak voor jaren 
onthouden, echter natekenen lukt niet altijd. 
Mensen ervaren ruimte niet alleen door vorm of 
routing maar ook door atmosfeer.  Deze invloeden 
zijn alleen van een zodanig grote diversiteit dat 
moeilijk is te zeggen wat het effect is van deze 
invloeden bij elkaar. 
Een omgeving of ruimte wordt als geheel 
waargenomen en ervaren, het gaat om de 
atmosfeer welke een resultaat is van het effect 
op de vijf zintuigen: zien, voelen, horen, ruiken 
en proeven. Daarnaast is eenieder anders, 
van geslacht tot leeftijd en van voorkeuren tot 
herkenning. De kennis over deze losse aspecten 

is zeer waardevol omdat het iets zegt over 
het effect op de mens. Kleur, geur, materiaal, 
akoestiek en geluid zijn maar enkele van deze 
aspecten. Deze losse aspecten kunnen gebruikt 
worden om een nieuw gebouw met zijn ruimtes 
en omgeving zo “goed” mogelijk te ontwerpen. 
Het gaat om het vinden van een samenhang van 
deze en dit te vertalen naar architectuur. 

Zintuigen nemen altijd informatie op maar dit 
wordt niet altijd opgemerkt. Pas bij contrast 
is men er van bewust. Een stad met stinkende 
uitlaatgassen valt pas op als de bezoeker vanuit 
een bosrijke omgeving komt. Koude luchtstromen 
in een kamer zijn pas merkbaar als men uit een 
warme ruimte komt.  Zintuigen zijn voor het 
waarnemingsvermogen in feite non-actief. Pas 
bij variëteit en afwisseling in bijvoorbeeld vorm, 
temperatuur, textuur, licht en geur neemt men 
waar. Zonder stimulus geen perceptie.

Het effect van een omgeving op de mens is ook 
bij gezonde mensen te meten, denk aan de 
leerprestaties in een school of de productiviteit 
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kinderen in een groene omgeving spelen zullen 
zijn creatiever en minder vaak agressief spelen.

Zonlicht heeft een positief effect op de ligduur 
van een patiënt, maar ook op het ervaren van 
stress en pijn. De herstelduur is korter maar er is 
ook sprake van minder medicijngebruik. Daglicht 
kan echter ook storend zijn. Daarom is controle 
op de daglichttoetreding een pre wil de patiënt 
zich echt thuis voelen.

Daklichten in het gebouw zorgen ervoor dat 
daglicht diep in het gebouw kan treden, vooral 
op plekken waar geen ramen in de gevel 
aanwezig zijn. Omdat sommige patiënten 
veel in bed liggen kijken zij naar het plafond. 
Door het toepassen van een dakraam heeft 
de patiënt een interessanter uitzicht. In plaats 
van het plafond, kan het nu naar buiten kijken 
via het dakraam. Nachtmerries komen vaker 
voor in een slaapkamer waar in mindere mate 
licht binnenkomt. Het is dus een pre dat ‘s 
nachts het dakraam kan worden verduisterd. 

op de werkvloer. Ongetwijfeld is de medische 
behandeling hetgeen dat de patiënt al dan niet 
beter maakt. In de hieronder subhoofdstukken 
zal toegelicht worden wat healing environment 
betekend in verschillende contexten. Healing 
environment is een belangrijke aanvulling op 
de medische zorg en mag niet onderschat 
worden. Het heeft een positieve invloed op en 
draagt bij aan het helingsproces van de mens. 
Architectuur gaat niet alleen om het uiterlijk van 
het gebouw, het gaat om zintuigelijke verrijking, 
om verrijking van de geest.

Een van de meest bekende aspecten van healing 
environment is groen. Natuur in en rond het 
gebouw heeft invloed op de patiënten. Tuinen 
alsook planten binnenin het gebouw. Planten in 
een ruimte kunnen er voor zorgen dat een kamer 
huiselijker aanvoelt, wat weer stress reducerend 
kan werken. Dit draagt bij aan een versneld 
herstel. Een minder eerlijke variant hierop is een 
afbeelding met natuur erop, zoals een boom. 
Groen is voor kinderen erg belangrijk. Wanneer 

GROEN

DAGLICHT
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Goedkope materialen geven een goedkoop 
en onprettig beeld. Duurzame materialen zijn 
het tegenovergestelde daarvan. Natuurlijke 
materialen kunnen ook bijdragen aan healing 
environment, immers natuur een positieve 
invloed heeft op het welzijn. Het doorzetten 
van materialen van vloeren en wanden naar 
verschillende ruimtes (ook de buitenruimte) 
zorgen voor een zachtere overgang.
In een ziekenhuisomgeving wordt er al snel 
gekozen voor een hygiënische vloerbedekking 
zoals vinyl. Soortgelijk vloerbedekking is 
eenvoudig schoon te maken, maar geeft vaak 
een klinische en onaantrekkelijke sfeer. Tapijt 
als vloerbedekking kan worden toegepast om 
een huiselijke sfeer te creëren en deze zijn 
tegenwoordig ook in varianten die zeer hygiënisch 
blijven door de samenstelling van het materiaal. 
Een nadeel is wel dat vloerbedekkingen zoals tapijt 
meer micro-organismen vasthouden waardoor 
de kans op luchtweginfecties wordt vergroot. Een 
middenweg tussen deze typen vloerbedekking is 
optimaal, een vloerbedekking die hygiënisch is 

maar ook een vorm van huiselijkheid of warmte 
uitstraalt. Zo hoeft vinyl niet altijd lelijk te zijn, een 
patroon dat hout nabootst of variatie in kleuren 
voor in een kindvriendelijke omgeving kunnen 
al bijdragen aan een huiselijke sfeer. Daarnaast 
kunnen losse vloerkleden ook een optie zijn. 
Deze zijn eenvoudig te reinigen waardoor dit 
vaker gedaan kan worden. 

Variëteit en keuzemogelijkheid zijn van baat bij 
het welbevinden van de mens, ongeacht deze 
ziek is of niet. Een monotone omgeving die 
alleen gericht is op ontspannen kan na verloop 
van tijd juist inspannend zijn. Zo ook andersom. 
Het is belangrijk dat de mogelijkheid bestaat om 
hierin af te wisselen. 
Door een patiënt zelf een kamer uit te laten 
kiezen wordt hem of haar enige keuze gegeven. 
Te veel of gedwongen keuze kan immers stress 
verhogend werken. De keuze op een kamer kan uit 
verschillende factoren bestaan. Veel uitzicht met 
minder privacy of juist minder uitzicht met meer 
privacy, de ligging in het gebouw, zon oriëntatie, 

MATERIALEN

KEUZEVRIJHEID
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PRIVACY

sanitair, verschil in interieur als daar sprake van 
is en de positie van het bed ten opzichte van de 
gevel. Er is een beperkte keuzemogelijkheid als 
een gebouw kamers heeft die met een eentonig 
ritme zijn gepositioneerd en allemaal hetzelfde 
uitzicht hebben. Als de kamers op verschillende 
manieren worden georiënteerd is er dus meer 
keuzemogelijkheid. Deze vrije indeling van de 
kamers ten opzichte van het gebouw biedt aan 
de gangzijde de mogelijkheid om een typische 
saaie ziekenhuisgang te vermijden. 

Onderzoek heeft aangetoond dat patiënten die 
te weinig controle hebben over hun dagindeling 
zich futloos en gedeprimeerd ging voelen. 
Om een kind thuis te laten voelen in een 
omgeving is keuzevrijheid ook erg belangrijk. 
Ze moeten de mogelijkheid hebben voor een 
eigen plekje, een plek waar ze bezig kunnen 
zijn of dingen ongestoord kunnen laten staan.

Privacy is een belangrijk recht voor een zieke 
in een gezondheidsgebouw, diegene is immers 
kwetsbaar en in een mindere conditie dan 
voorheen. Daarnaast hebben patiënten rust 
nodig om het herstellingsproces te versnellen. 
Niet alleen in de patiëntenkamer is privacy 
van belang, ook in de rest van het gebouw 
moet privacy een nadruk hebben. Mensen 
van buitenaf moeten niet zomaar het gebouw 
in kunnen lopen, er moet een grens zijn. Een 
receptie is hier een praktisch voorbeeld van.

Om het gevoel van huiselijkheid te versterken 
is het wenselijk dat een patiënt de temperatuur 
en ventilatie in zijn kamer zelf kan controleren. 
Niet alleen mechanische ventilatie, maar ook 

KLIMAAT

AKOESTIEK

MUZIEK & GELUID

het openzetten van een raam is een pre. In een 
omgeving met kinderen is het denkelijk dat zij 
vaak op de grond gaan spelen. Het is daarom 
ook voor de hand liggend om vloerverwarming 
toe te passen. Het is tevens te bedenken dat 
zieke kinderen vaak zonder sokken in bed 
liggen. Als het kind dan uit bed stapt, kan 
het met blote voeten door de kamer lopen.

Een medisch gebouw herbergt vaak veel 
installatietechniek. In combinatie met slechte 
akoestiek en het gebrek aan geluidpreventieve 
oplossingen kan dat al snel tot geluidsoverlast 
leiden. 
In feite is de akoestiek eenvoudig te reduceren 
met het toepassen van genoeg geluidsisolatie, 
zoals het inpakken van buizen en leidingen. Maar 
ook het zorgvuldig plaatsen van de technische 
ruimtes en bouwkundige oplossingen kunnen al 
veel geluidshinder voorkomen. 
Patiënten gebruiken minder medicatie in kamers 
die beter geïsoleerd zijn. Daarnaast heeft het 
een positief effect op het aantal heropnames 
en de kwaliteitservaring van de zorg. 

Muziek wordt in de zorg toegepast als 
muziektherapie en heeft een positieve werking 
voor medische procedures en stress. Vaak is dit 
muziek die patiënten zelf uitkiezen, dit is echter niet 
noodzakelijk. Klassieke muziek in de wachtkamers 
van tandartsen en huisartsen hebben zo ook 
een positief effect op stress- en angstreductie. 

Naast kunstmatig geluid kan natuurlijk geluid ook 
een positieve invloed hebben. Denk hierbij aan 
het geluid van vogels, het ritselen van bladeren in 
de wind, regendruppels of een stromende kreek.
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Het effect van geur op de mens is al langer 
bekend in de retail-omgeving, bakkers die de 
deur open zetten zodat de heerlijk ruikende 
broodjes de mensen tegemoet zweeft in de 
straten. Het is daarom niet onbedenkelijk dat dit 
ook in de architectuur toegepast wordt, echter 
komt dit niet vaak voor. Er zijn maar twee studies 
bekend waarin het effect van geur is onderzocht 
in de wachtkamer van een tandartsenpraktijk. 
Geconcludeerd werd dat citrus- of lavendelgeur 
een kalmerend effect heeft en men minder 
angstig was. Ook verkeerde men in een meer 
positieve stemming. Het toepassen van geur 
met een positief effect kan een goede uitkomst 
bieden in ziekenhuizen die vaak een typische 
ziekenhuis geur hebben. Ze ruiken immers vaak 
“klinisch” en naar schoonmaakmiddelen. 
Niet alleen het kunstmatig toevoegen van geur 
in een gebouw is een meerwaarde. Tijdens 
het koken komen heerlijke geuren vrij. Door 
bijvoorbeeld een open keuken bij de woonkamer 
te situeren beleven de patiënten meer van het 
eten en zal het de eetlust bevorderen.  

LICHTTHERAPIE 

INTERIEUR

VERVELING

GEUR
Onderzoek toont aan dat mensen met een ‘sundown 
syndrome’ minder geagiteerd zijn in de namiddag 
na een tien dagen durende lichttherapie.  

Zoals architectuur invloed heeft op het welzijn 
van de mens, zo heeft ook interieur hier invloed 
op. In wat voor mate is niet bekend. Wel is 
geconstateerd dat spelactiviteiten toenemen 
naarmate er meer tafels in een ruimte staan. 
Meubels, decoratie en andere interieur elementen 
hebben een textuur, kleur en materiaal met elk 
een eigen eigenschap en uitstraling. Zo ook 
architectuur. Aangezien hier een verband in zit 
heeft interieur dus ook invloed op het welzijn 
van de mens. Lelijke witte plastic stoelen zullen 
een minder aangename sfeer creëren dan een 
zachte beige sofa. Hoog of laag zitten heeft 
geen invloed op het spel van kinderen. 

Bij langdurig verblijf in bijvoorbeeld een 
ziekenhuis, gaat verveling al snel de overhand 
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RECEPTIE

WACHTRUIMTE

GANG

PATIËNTENKAMER

nemen. Lange wachttijden in de wachtkamers 
met als enig vermaak wat oude tijdschriften 
dragen hierin niet positief bij. Het bieden van 
verschillende afleiding en vermaak kan het 
wachten prettiger maken alsook de wachttijd 
gevoelsmatig verkorten. Dit kan door het 
voorkomen van een oninteressante omgeving. 
Dit is voor eenieder anders, maar een lange saaie 
gang met een paar stoelen is per definitie geen lust 
voor het oog. Er moet iets te zien zijn. Afwijkende 
of aparte elementen zijn hier een voorbeeld 
van, ruimtelijke vormgeving is van belang. Maar 
ook het uitnodigen om te ijsberen of rondlopen 
maakt de ruimte al vele malen interessanter. 
Daarnaast is het aanbieden van activiteiten 
zoals een tv of wifi ook een vorm van vermaak.

Bij het binnenkomen van de entree moet meteen 
duidelijkheid worden verschaft, een receptie is 
hierbij een pre. Vanaf daar moet duidelijk zijn waar de  
bezoeker naartoe kan, in dit geval de wachtruimte.

De bezoeker komt vaak onzeker en gespannen 
het gebouw binnen. Het is daarom goed om 
stress te reduceren waardoor het wachten 
prettiger wordt. Dit heeft niet alleen voordelen 
voor de patiënt maar ook voor de arts. Een 
ontspannen patiënt zal beter communiceren 
met de arts waardoor een betere behandeling 
en/of diagnose kan worden gegeven. 

Vanaf de receptie loopt men naar de wachtruimte, 
vaak zijn deze in eenzelfde ruimte. Een groot 
frustratiepunt bij de bezoeker is een onduidelijke 
bewegwijzering en onoverzichtelijkheid. 
Met dit laatste wordt vooral bedoeld of de 
bezoeker wel wordt gezien door de arts of 

verzorgende die hem of haar komt ophalen. 
Aanwezigheid van groen en diversiteit in 
afleidingsmogelijkheden wordt daarentegen 
als positief ervaren. Ook daglicht, uitzicht en 
een prettig binnenklimaat dragen hierin bij. Dit 
laatste kan bewerkstelligd worden door een 
tochtportaal toe te passen als de wachtruimte 
direct aan de ingang is gelegen. Hierdoor worden 
onwenselijke koude luchtstromen tegengegaan 
wanneer er nieuwe bezoekers binnenkomen. In 
de wachtruimte moet men kunnen ontspannen, 
comfortabele meubilering is hier een onderdeel van. 

Ook afwisselende zitmogelijkheden, niet 
iedereen in één hoek gepositioneerd maar 
verspreidt over de hele wachtruimte. Hierdoor 
kan de bezoeker kiezen waar hij of zij gaat zitten.
Allicht kan het wachten van een neutrale bezigheid 
naar iets positiefs worden getransformeerd. De 
bezoeker moet zijn tijd naar eigen inzicht kunnen 
invullen en indien dit buiten de wachtkamer is, ook 
weer op tijd terug zijn voor de afspraak. Dit kan 
een positief gevoel geven over de doorgebrachte 
wachttijd want er wordt geen tijd “verspild”. Enkele 
simpele voorbeelden als afleiding en vermaakt 
zijn een tv, wifi, speelhoekjes en een buitenruimte. 

Ziekenhuisgangen zijn vaak lang, recht en 
kil en dient alleen als verkeersruimte. Door 
de gang een extra functie te geven kan het 
interessanter worden. Het kan gaan functioneren 
als zit- of speelruimte voor de kinderen. 

Vanwege kostenoverweging zijn de meeste 
patiëntenkamers voor het verblijf van twee of 
meer personen. Qua medicijngebruik heeft 
dit geen invloed op het herstelproces van de 
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patiënt. Toch gaat de voorkeur uit naar een 
eenpersoonskamer vanwege meer privacy en 
de mogelijkheid om familie te laten overnachten. 
Contact met andere patiënten in de kamer is dan 
niet meer mogelijk. Daarom moeten er voldoende 
gemeenschappelijk ruimtes zijn zodat de patiënten 
alsnog onderling contact kunnen opzoeken 
indien gewenst. Een ander voordeel van een 
eenpersoonskamer is dat het kan functioneren 
als een spreek- en onderzoekskamer waardoor 
de cliënt niet onnodig verplaatst hoeft te worden.

Een patiënt brengt zijn tijd meestal door in zijn 
kamer. Bij langdurig verblijf kan zo’n ruimte al 
snel saai en eentonig worden. De patiënt moet 
daarom de mogelijkheid hebben om zijn kamer 
zo veel mogelijk naar eigen inzicht in te richten. 
Denk hierbij niet alleen aan decoratieobjecten, 
maar ook aan meubels zoals een kast of stoelen. 

Uitzicht blijkt van grote invloed op de kwaliteit 
van de patiëntenkamer (Roger Ulrich). 
Onderzoek heeft aangetoond dat uitzicht 
op groen een positief effect heeft op het 
genezingsproces. Patiënten genezen herstellen 
sneller en zijn minder verward. Uitzicht op een 
blinde muur vertraagd het helingsproces, het 
medicijngebruik verloopt anders en de kans tot 
ontevredenheid  over de behandeling is groter.

Niet alleen uitzicht maar ook wat voor uitzicht heeft 
invloed. Patiënten die uitzicht hebben op bomen 
worden eerder ontslagen uit het ziekenhuis en 
hebben minder medicatie nodig dan patiënten 
die op een blinde muur uitkijken. Echter moet 
ook nagedacht worden over mogelijke privacy 
vermindering door inkijk vanaf buiten. De patiënt 
heeft de keuze om zich terug te trekken in zijn 
kamer of om juist medepatiënten op te zoeken 

in het gebouw. Door zachtere overgang te 
creëren tussen kamer en de gang ontstaat er een 
connectie tussen beide zonder dat de patiënt de 
kamer uit moet. Heel eenvoudig gezegd is een 
raam met uitzicht naar de gang een uitkomst. 
De patiënt kan dan naar eigen keuze het gordijn 
open- of dichtdoen. In verband met de hoogte 
van het bed moet het raam wel op een hoogte 
zijn zodat al liggend zicht is naar de gang. Het 
creëert een visuele relatie. Ook al ligt het kind 
in bed, het nodigt uit om te spelen met de 
kinderen die langslopen of spelen in de gang. 

Een doorzicht naar een andere ruimte zorgt er 
voor dat kinderen meer gebruik maken van 
verschillende ruimten om er te spelen. Het kind 
ziet dan wanneer andere kinderen spelen in 
de naastgelegen ruimte wat uitnodigt om mee 
te gaan spelen. Er ontstaat meer contact met 
andere kinderen. Het gebouw is opener en geeft 
de vrijheid om vrij van ruimte naar ruimte te gaan. 
Een voordeel voor de verpleging is dat het vanaf 
de gang direct zicht heeft op het kind. Zo hoeft 
de verpleging het kind niet altijd te storen.

Gedurende het verblijf blijft de patiënt 
hoogstwaarschijnlijk in dezelfde kamer, maar 
de kamer transformeert in de loop van het 
ziekteproces. Bij een zwakke gesteldheid 
van het kind zal de kamer afgesloten zijn. 
Naarmate het kind zich beter voelt wordt de 
kamer meer open. Gordijnen voor ramen 
en gangramen zullen vaker open zijn. 

Een huiselijke sfeer komt meer tot stand door 
de huiskamer zo gelijkend te maken als een 
woonkamer zoals men gewend is. Ramen die te 
openen zijn, knusse plekjes maar ook inrichting 

WOONKAMER
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KEUKEN

SPELEN

en meubilair zoals een gewone eettafel waaraan 
men met meerdere mensen tegelijk kan eten.

 
Een gezamenlijke keuken nodigt uit om het 
contact tussen de patiënten en familie te 
vergemakkelijken. Om verhaal en leed te delen 
kan men op zoek gaan naar lotgenoten. Een 
goede manier om dit de doen is door samen te 
koken. Maar ook de huiselijke atmosfeer is zo snel 
gevormd, met zijn allen gezellig koken en eten.

Het liefst spelen kinderen de hele dag, tijdens 
het aankleden tot het eten. Met een vinger 
boter over de tafel heen glijden, spetteren met 
het water in de wasbak en met sokken over 
de gladde vloer schaatsen. Spelen is leren. 
Doormiddel van spelen ontwikkeld een kind zich, 
sociaal, emotioneel, motorisch en zintuigelijk. 
Om veilig te kunnen spelen moet de omgeving 
van het kind hierop ingericht zijn. Ze moeten 
kunnen rennen, springen en hollen zonder dat 
ze afhankelijk zijn van een volwassen. Het kind 

moet zelf kunnen bepalen wat het wil doen.

Duidelijk begrensde activiteitenplekken leiden 
volgens verschillende onderzoeken tot een 
meer geconcentreerd spel en tot zelfstandiger 
spelgedrag. Vooral jonge kinderen zoals peuters, 
storen elkaar minder in hun spel naarmate er meer 
individuele speelplekken zijn. Hierdoor wordt er 
een onderscheid gemaakt in leeftijdscategorie. 
Jonge kinderen zullen meer met hun eigen 
leeftijdsgenootjes spelen waardoor oudere 
kinderen daar minder last van ondervinden.
Een tegenovergestelde hierin zijn onbegrensde 
speelplekken. Hoe meer spontane en 
ongedwongen speelplekken er zijn, hoe meer 
vriendschappen kinderen sluiten. Naast een vaste 
speelkamer zijn ‘losse’ plekken in een ruimte 
dus ook zeer geschikt om te spelen. Denk aan 
nissen, hoeken of kleine doorgangen in ruimtes. 

Buitenspelen is eigenlijk nog belangrijker dan 
binnenspelen. Buiten spelen is gezond, het kind 
krijgt frisse lucht en vaak ook meer beweging. 
Kinderen gaan vaak creatief om met hun omgeving 
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en buiten is de ultieme plek. Bladeren, gras, zand, 
modder maar ook water is een geliefd onderdeel 
van spel. Denk aan kinderen die door plassen 
water stampen en springen na een regenbui, 
geen spelcomputer die daar tegenop kan. 
Het is echter wel belangrijk dat een buitenruimte 
ook beschutting biedt tegen wind en zonlicht. Uit 
onderzoek blijkt dat peuters en dreumesen minder 
vaak buiten spelen als zij niet beschermd worden 
tegen wind en zonlicht. Het geeft de ouders ook 
een veiliger gevoel. Het kind kan niet verbranden 
op warme zonnige dagen en een regenbui is 
niet meteen een oorzaak voor een griepje. Een 
beschutte buitenruimte heeft dus als ander 
voordeel dat weersinvloeden het buitenspelen 
minder beperken. Bij een regenbui zal het kind 
minder snel geneigd zijn om binnen te blijven. 

Om het kind te stimuleren tot spel en 
beweging, moet de inrichting van een 
buitenruimte avontuurlijk zijn. Speeltoestellen 
zijn een eenvoudige oplossing, echter kan de 
omgeving hier ook in toereiken. Variërende 
bodemafwerkingen, niveaus, materialen en 
groensoorten stimuleren de kans op gevarieerder 
spel. Een kleurrijke omgeving draagt ook bij 
aan de creativiteit van het kind. Omdat het 
kind nieuwe ervaringen opdoet bij elke kleur 
stimuleert het de verbeelding van het kind. 

De vorm van een omgeving of ruimte is van 
invloed op de mens. Vorm leidt iemand door 
een ruimte, het bepaald wat de looproute 
is. Daarnaast is vorm zichtbaar met onze 
ogen. De vorm van een ruimte heeft net als 
kleur invloed op het welzijn van de mens. 
Scherphoekige en directe hoeken hebben 
een harde en soms zelfs agressieve invloed. 
Deze hardheid zorgt voor verminderde 

voorstellingsvermogen, creativiteit en sensitiviteit. 
Rechte vormen zijn echter wel eenvoudig te 
bevatten. 
Vloeiende en ronde vormen zorgen daarentegen 
voor een kalme en zachte indruk. Denk aan een 
stromende rivier, hier kan men uren naar kijken 
zonder verveeld of overprikkeld te raken. Maar te 
veel kan ook averechts werken. Een omgeving 
die alleen uit vloeiende lijnen bestaat kan te 
rustig maken. Men wordt dromerig en kan de 
realiteit van de omliggende omgeving verliezen. 
Het afwisselen van ronde en rechte vormen is het 
meest geschikt, er is balans. 
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Kleur heeft een psychologisch effect op de mens. 
Daarom is het belangrijk om zorgvuldig kleuren 
te kiezen voor een ruimte. Een kille ruimte moet 
niet nog killer ogen en een drukke ruimte moet 
niet nog chaotischer lijken door kleurgebruik. 
Losse kleuren hebben elk een eigen invloed 
echter moet in acht worden gehouden dat een 
ruimte driedimensionaal is. Kleur, de relatie of 
het contrast tussen meerdere kleuren en de vorm 
van de ruimte zullen uiteindelijk een totaaleffect 
hebben op een persoon in die ruimte.
Bij kinderen reageren op jonge leeftijd eerder 
op kleur en later pas op vorm. Daarom 
is babyspeelgoed vaak ook felgekleurd. 
Kleurdominantie is op zijn hoogst rond 4,5 jarige 
leeftijd van het kind en rond het 5e levensjaar 
begint langzaam de overgang naar vorm. Pas rond 
het 9e levensjaar is vorm belangrijker dan kleur. 
Jonge kinderen prefereren felle kleuren ten 
opzichte van doffe kleuren. Hoe ouder ze 
worden hoe meer de voorkeur uitgaat naar 
minde felle kleuren. Tussen jongen en meisjes in 
de leeftijd van 6 tot 17 jaar zit ook een voorkeur 

ten opzichte van kleur. Meisjes prefereren 
warme kleuren en jongens koude kleuren. 
Een overmaat aan felle kleuren kan ook te 
stimulerend werken en vermoeiend zijn voor het 
oog. Om dit te voorkomen is een goede balans in 
kleurgebruik in een ruimte essentieel. Er zijn altijd 
andere elementen in de ruimte zoals deuren, 
kozijnen, lampen en andere kleine objecten die 
hun eigen kleur hebben. Door grote vlakken met 
één of twee kleuren toe te passen in een ruimte 
wordt voorkomen dat de ruimte te druk wordt. 

Kleur heeft niet alleen een psychologische invloed 
maar het heeft ook invloed op de zintuigen. 
Rood en oranje zorgen voor een verhoogde 
eetlust en de kleur blauw voor minder eetlust. 
Daarnaast zorgt rood dat zoetigheid zoeter ruikt. 

Blauw en groen werken dit weer tegen. Oranje 
stimuleert scherpe of peperachtige geuren en 
de geur van parfum wordt versterk door de kleur 
paars. Intensieve en felle kleuren zorgen sneller 
voor een verzadigd gevoel dan zachtere kleuren.

4.4 KLEUR

KLEUR & ZINTUIGEN



32

Bovenstaande vormen hebben dezelfde afmeting en verhouding. Kleurcontrast in verschillende composities zorgen voor een illusie 
in maat en schaal: donker op lichte achtergrond verkleint de schaal, licht op donker vergoot de schaal. 

Bovenstaande vormen hebben dezelfde afmeting en verhouding. Kleurcontrast in een donkere en lichtere kleur zorgen voor illusie 
in diepte en afstand: lichte kleur is dichterbij. 
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Bovenstaande vormen hebben dezelfde afmeting en verhouding. Kleurcontrast in verschillende composities zorgen voor een illusie 
in maat en schaal: kleurverloop suggereert concave of convexe vorm. 

De perceptie van een ruimte kan beïnvloed worden 
door kleur. De maat, proportie of vorm van een 
object, wand of ruimte kan veranderen door kleur 
of kleurverschil. Hoe meer contrasterend de kleur 
van het object is ten opzichte van zijn omgeving, 
hoe meer het zal opvallen. Zo zal de diepte in een 
houten wand veel beter naar voren komen als de 
andere wanden hiermee contrasteren. De mate 
van contrast tussen elementen zorgt er voor dat 
er aandacht op wordt gevestigd of niet. Iemand 
zal zijn aandacht waarschijnlijk weinig richten 
aan twee vormen in een ruimte welke weinig 
contrasteren. Wanneer er wel sprake is van 
een groot contrastverschil zal diegene zijn oog 
veel sneller richten op het opvallende element. 

Donkere kleuren verkleinen de schaal of 
reduceren de afstand. Donkere kleuren 

op een lichte achtergrond verkleinen de 
schaal en lichte kleuren op een donkere 
achtergrond vergroten de schaal.  

Wanneer een donkere kleur en een lichte 
kleur naast elkaar liggen, lijkt het lichtere deel 
dichter bij te zijn en het donkere deel verder. 

Bij een contrastovergang van licht naar donker 
van eenzelfde kleur lijkt het oppervlak te buigen. 
Concaaf of convex. Hierdoor kan een vlakke wand 
alsnog gebogen lijken. Daarnaast zal de uiterste 
rand van het donkere gedeelte, donkerder lijken 
dan het is. En bij de lichte uiterste rand zal het lichter 
lijken. Dit geldt ook bij twee verschillende kleuren.

Contrast is dus de basis om vorm, schaal, 
afstand en diepte van een ruimte te manipuleren. 

KLEUR & VORM
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Rood wordt gezien als de meest dominante kleur van allemaal. Het richt de aandacht van een persoon op 
zich omdat het andere kleuren overstemd. Rood stimuleert om te bewegen maar ook tot agressie, haat en 
woede en ook tot durf, opwinding en passie.
Rood zorgt er voor dat smaak- en geurzintuigen gevoeliger worden. Men krijgt meer 
honger. Het is een warme kleur en kan ook voor warmte zorgen. Instinctief zal de 
hartslag versnellen bij het zien van de kleur rood, waardoor adrenaline vrij komt. 
Oranje deelt enkele eigenschappen met rood en geel. Zoals rood is oranje een stimulerende 
kleur mits het een verzadigde (felle) kleur is. Oranje wind op, is vreugdevol, warm en uitnodigend. 
Zoals de kleur rood verhoogt het de eetlust. Oranje is levendig en energetisch. Het verhoogt 
de hartslag maar niet de bloeddruk. Oranje kan echter ook een opdringerige kleur zijn.
Geel is een vrolijke en warme kleur en heeft een positieve invloed. Net als rood is geel ook een kleur die de 
aandacht op zich vestigt, het valt op. Een felle kleur geel kan echter onaangenaam aanvoelen, het is te opdringerig. 
Vooral in grote mate maakt het mensen angstig, ongeacht de dofheid of felheid van de kleur geel. Het maakt 
mensen driftig, laat kinderen huilen en stimuleert allergische reacties. Ondanks deze eigenschappen kan geel 
ook positief bijdragen aan het welzijn van de mens. Zelfs op regenachtige dagen lijkt een gele kamer zonnig.
Groen is de meest ontspannende kleur. Het is rustgevend, kalmerend, teruggetrokken en zorgt voor balans. 
Groen is verfrissend, natuurlijk en geeft hoop. Groen heeft daarnaast een positief effect op het welzijn van de 
mens, het reduceert allergische reacties. In een woon- of verblijfsomgeving is groen vaak verwelkomend.
Blauw is een rustgevende kleur, vooral in mate van grote aanwezigheid. Het heeft een 
kalmerend effect op de zintuigen. Het zorgt voor kalmte, rust, koelte, contemplatie en 
een veilig gevoel. De kleur blauw verlaagt de hartslag, bloeddruk, lichaamstemperatuur 
en de eetlust. In sommige tinten kan blauw deprimerend en kil overkomen.
Violet is een mix van stimulerend rood en kalmerend blauw. Het heeft daarom ook twee kanten. Het oogt 
mystiek, magisch en nostalgisch en in donkere tinten is het deprimerend en melancholisch. Paars als groot 
oppervlak wordt weinig in ruimtes toegepast omdat het minder populair is en omdat het weinig licht reflecteert.
Wit is een neutrale kleur en heeft een minder grote invloed om te emoties van de mens in 
tegenstelling tot de chromatische kleuren. Wit kan gebruikt worden om andere kleuren te laten 
opvallen en valt zelf dus ook op in een gekleurde omgeving. Wit staat voor puurheid, goedheid 
en hygiëne. In tegenstelling tot violet reflecteert wit het meeste licht van alle kleuren. De kleur wit 
wordt in de architectuur vaak gebruikt om de eerlijkheid van een vorm of ruimte te accentueren.
Grijs is een neutrale kleur en is kalmerend. Grijs kan echter ook levenloos 
en somber zijn. Vooral op regenachtige grauwe dagen is grijs niet wenselijk.
Bruin is naast wit en grijs ook een neutrale kleur. Bruin wordt vaak geassocieerd met elementen 
uit de natuur zoals bomen, zand en bergen. Hierdoor geeft bruin een comfortabel gevoel en gaat 
depressies tegen. Hotels gebruiken vaak de kleur bruin om hun gasten ontspannen te laten voelen.
Zwart is het donkerst van alle kleuren. Het geeft een mysterieus, leeg en soms angstig gevoel. Het kan 
echter ook elegantie, rijkdom en macht uitstralen. In tegenstelling tot wit absorbeert zwart licht.

KLEUR & PSYCHOLOGIE
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5.1 LOCATIEKEUZE ZIEKENHUIS CAMPUS

5.2 STEDELIJK- EN WIJKNIVEAU

In Nederland en Duitsland zijn al tal van Ronald 
McDonald huizen gerealiseerd, merkwaardig 
genoeg is er in België tot nu toe nog geen één! 
In 2016 zal het eerste Ronald McDonald huis in 
België worden gerealiseerd, in Brussel, naast het 
Universitair Ziekenhuis Brussel Campus Jette. 
Dit gebouw zal alleen funcitoneren als Ronald 
McDonald huis en niet in combinatie met een 
kinderoncologisch centrum. Deze opdracht 
leent zich uitermate als case om het toekomstige 
kinderoncologisch centrum met Ronald McDonald 
huis te vestigen. Een voorbeeld voor de volgende 
reeks Ronald McDonald huizen in België.

Het gebied is gelegen ten noordwesten van 
Brussel in de wijk Jette. De wijk is erg groen en is 
dus ideaal om te ontsnappen aan het hectische 
stadsleven. Omgeven door bos en moestuinen is 
dit een oase van rust. In de omgeving zijn er tal 
van andere functies gelegen. Op ongeveer een 
kilometer afstand  is er een kinderboerderij met 

vele dieren zoals paarden, geiten en katten. Deze 
locatie is gekozen vanwege de bosrijke omgeving 
en een snelle route naar de kinderafdeling van 
het ziekenhuis. Indien er sprake is van een 
spoedgeval in het kinderoncologisch huis, 
kan het kind met de ambulance binnen enkele 
minuten naar het ziekenhuis worden vervoerd. 
De situatie varieert in hoogte. Ter plekke van 
het kinderoncologisch huis is de locatie 3 
meter verdiept. Ten westen van de locatie, 
op een minuut loopafstand, zijn moestuinen 
gelegen. Een gedeelte hiervan kan gehuurd 
worden door het kinderoncologisch huis 
zodat kinderen alsook de ouders hier kunnen 
schoffelen en tuinieren. Ten zuidwesten van de 
locatie ligt het Laarbeekbos. Naast een vast 
wandelpad door het bos, kan men ook van 
dit pad afwijken en zich door het bos waden. 

Vanaf de snelweg E19 is er een afslag op nog 
geen 500 meter vanaf het kinderoncologisch huis. 
Anders dan gedacht is er geen geluidsoverlast 
van de snelweg. De groene strook maar ook het 
hoogteverschil in terrein dragen hier in bij. 

(bron!!!)
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Het kinderoncologisch huis zal een nieuw  type 
zijn in de zorgarchitectuur. Een variant van een 
kliniek en behandelcentrum met een Ronald 
McDonald huis. Uit voorgaand onderzoek is 
gebleken dat de aanwezigheid van ouders bij 
het zieke kind een positieve bijdrage levert voor 
beiden. Waarom dit type zorggebouw niet eerder 
zijn intrede heeft gedaan in de gezondheidszorg is 
enigszins begrijpelijk. In een ziekenhuisomgeving 
is steriliteit van grote orde, alsook orde en 
regelmaat. Bij het inpassen van een logiesfunctie 
- de patiëntenkamer ter zijde - kan dit worden 
verstoord. Een oplossing is een hotel naast het 
ziekenhuis, zoals het Ronald McDonald huis. 
Beide functies zijn dan echter gescheiden wat 
niet het streven is in dit concept. Een oplossing 
kan worden gevonden in het uitsluiten van 
steriele ruimten, zoals een operatiekamer. Al 
snel leidt dit tot een kliniek die een aanvulling 
kan zijn voor het ziekenhuis, met mogelijkheid 
tot dagbehandeling alsook langdurig opvang 
van kinderen en hun ouders. In de Wet op 
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 

(WGBO) is rooming-in van één ouder zelfs een 
recht. Rooming-in van meer dan één persoon is 
echter lastig. Het ziekenhuis en de specialisten 
zijn altijd verantwoordelijk voor de patiënt. 
Bij een incident kan geen aanspraak worden 
gedaan op de ouders van het kind of zusjes 
en broertjes. Dit maakt het in feite ingewikkeld. 
Wat als een broertje per ongeluk een kabel 
uit medische apparatuur trekt? Wie is er dan 
verantwoordelijk? Het ziekenhuis. Daarom is 
het niet rationeel om de gehele familie van het 
kind in eenzelfde kamer te laten verblijven. 
Een oplossing die het risico tot incidenten 
verminderd is een aparte kamer voor de 
familie. Deze kan direct naast de kamer van 
het kind worden gesitueerd. Met een deur of 
andere afsluitbare doorgang wordt een transitie 
gecreëerd. De kamer van het kind en de kamer 
van de ouders zijn visueel gekoppeld indien de 
doorgang open staat. Wanneer het kind meer 
rust nodig heeft kan deze doorgang worden 
afgesloten. Een ander voordeel is dat de 
ouder kunnen deelnemen aan de verzorging 
van het kind. Wassen, omkleden en voeden 

5.3 INTREDE NIEUW TYPE ZORGGEBOUW

Een scheiding (deur) tussen kliniek 
en patiëntenkamers 

Mogelijke oplossingen scheiding kliniek en patiëntenunits schematische weergave

Een gang tussen kliniek en 
patiëntenkamers 

Een mutlifunctionele tussenruimte 
tussen kliniek en patiëntenkamers 

kliniek g
an

g

kliniek tussen-
ruimte

kliniek
patiëntenunit patiëntenunit patiëntenunit

patiëntenunit patiëntenunitpatiëntenunit
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5.4 DOELGOEP

kan nu door moeder of vader worden gedaan. 
Een belangrijk aandachtspunt voor het nieuwe 
type zorggebouw is het onderscheid tussen 
kliniek en patiëntenkamers. Ouders willen zich 
ook terug kunnen trekken uit de ziekenhuissfeer 
om tot rust te komen. Op meerdere manieren 
kan de kliniek en de patiënten units 
gescheiden worden. Hiernaast zijn mogelijke 
oplossingen schematisch weergegeven. 
De voorkeur gaat uit naar het laatste principe 
die in het ontwerp is toegepast ter plaatse van 
de gang tussen de keuken en de speelruimte. 
Deze ruimte kan gezien worden als entreeruimte 
van de units, gang, ontmoetingsruimte 
en als aansluiting op de speelruimte. De 
transitie duurt langer en het onderscheid 
tussen kliniek en de patiënten units is groter.

Kinderen met kanker kunnen zeer vatbaar zijn 
voor infecties, daarnaast is er een groep die per 
definitie in een ziekenhuis moeten verblijven 
vanwege acute levensbedreiging en steriliteit.  

Het huis biedt daarom plaats voor kinderen met 
kanker die in een stadium zijn die niet  direct 
levensbedreigend is en het krijgen van infecties 
is uitgesloten. Dit zijn kinderen die nog niet naar 
huis mogen vanwege infuus en zwaardere soorten 
medicijn toediening, maar ook kinderen die een 
operatie hebben ondergaan. Een amputatie van 
een ledemaat ten gevolge van botkanker is hier 
een voorbeeld van zijn. Na enige tijd kan het kind 
overgeplaatst worden naar het huis waar het 
verder behandeld wordt. Niet alleen medicatie 
maar ook revalidatie, psychologie en therapie 
geven een grote bijdrage aan het helingsproces 
van het kind. Door alle zorg verlenende functies 
in één hetzelfde gebouw samen te brengen 
ontstaat er een betere wisselwerking van 
verschillende disciplines. Dit is gunstiger voor 
het behandelproces van het kind. Naast kinderen 
met kanker biedt de kliniek plaats voor chronisch 
en langdurig zieke kinderen en dagbehandeling. 
Welke ziekte is niet van belang, het gaat 
om een langdurige opnametijd. Te denken 
valt aan kinderen met luchtwegproblemen, 
stofwisselingsziekten en nierinsufficiëntie.
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6.1 KIND & GEZIN 6.2 HEALING ENVIRONMENT & NATUUR
Het geestelijke welzijn en gemoedstoestand van 
het kind is de basis voor het ontwerp. Het gezin 
draagt hier ook aan bij en is een onlosmakelijke 
bron van liefde, vertrouwen en rust voor het 
kind. Indien nodig moet het kind zich kunnen 
afschermen van de ouders om bijvoorbeeld 
tot rust te komen. Andersom geldt dit ook. 
Ouders moeten zich terug kunnen trekken en 
even ontsnappen van het ziektebeeld en het 
storende geluid van apparatuur. Openbare 
ruimtes en de eigen kamer zijn hiervoor geschikt. 

Zoals eerder is behandeld is de aanwezigheid 
van familie van grote invloed op het zieke 
kind. Het kinderoncologisch huis Laetus 
staat daarom ook voor familie en gezin. 
In overleg met het gezin en het kind 
wordt zo veel mogelijk in de wensen 
van het kind en gezin voorzien. 

Samen slapen, eten, wassen, spelen maar ook 
samen zijn tijdens een medische behandeling. 
Het gezin is liefde, vertrouwen en rust. 

In hoofdstuk 4 is behandeld dat groen een 
positieve invloed heeft op de mens. Het 
kinderoncologisch huis Laetus ligt midden in een 
groene omgeving. Het groen is doorgetrokken 
in het gebouw. De patio, het dakterras en de 
groengevels buiten en tevens de groengevels 
binnen. Hierdoor ligt het gebouw in het groen en 
het groen in het gebouw. Indien het kind niet naar 
buiten kan vanwege een slechte gesteldheid of 
beperkte mobiliteit, kan het alsnog genieten van 
een groene omgeving. De groengevels in het 
gebouw zijn niet alleen bedoelt voor het oog. 
Door aardbeien, bessen, groente en bloemen 
toe te passen kunnen de kinderen letterlijk 
snoepen van de muur. Bloemen zullen flarden 
van heerlijke geuren verspreiden. Daarnaast kan 
het verzorgen van deze groengevels als vermaak 
en afleiding worden ingezet. 
Vrijheid en keuzevrijheid zijn een tweede basis in 
het kinderoncologisch huis. Beide ouders mogen 
bij het kind blijven, een uitzonderlijk concept 
binnen de gezondheidszorg. Oorspronkelijk is 
rooming-in van maar één ouder toegestaan. 
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Het kind heeft tijdens zijn ziekteproces weinig 
grip op zijn leven, kanker is immers een 
onvoorspelbare ziekte. Het kind wordt beperkt 
in zijn doen en laten. Het kinderoncologisch 
huis biedt daarom verschillende mogelijkheden 
om deze vrijheidsbeperking uit te sluiten. 
Van wanden die kunnen opendraaien 
tot kleine klaptafeltjes aan de wand. 

Het kind kan niet alleen in zijn kamer spelen, maar 
ook in de gang en andere gezamenlijke ruimtes. 
De gang is zodanig breed en heeft hoekjes 
waardoor deze plekken plaats bieden voor 
spel. Het kind kan bijvoorbeeld een puzzel gaan 
leggen in de gang. Andere kinderen zullen sneller 
aanschuiven aangezien het een openbare ruimte 
is in tegenstelling tot de eigen patiëntenkamer.

Het gebouw heeft twee typen kamers. Een 
kamer met veel glasoppervlak met veel uitzicht 
maar minder privacy en een kamer met minder 
glasoppervlak en minder uitzicht maar meer 
privacy. Naar gelang de voorkeur van het kind 
en de ouders kan gekozen worden uit de twee 
typen kamers. 

Openbare ruimtes zorgen voor sociale cohesie 
van de kinderen en ouders. Samen koken, 
eten, televisie kijken, spelen en vooral ook 
lotgenotencontact om verdriet en vreugde te 
delen.

Ventilatie en verwarming kan per kamer geregeld 
worden. Genoeg daglicht is in elk gebouw 
een pre, zo ook in het kinderoncologisch huis. 
Grote vlakken met beglazing zorgen voor 
voldoende daglicht. Een nadeel hiervan is te veel 
toetreding van zonlicht indien dit niet wenselijk 
is. Zonneschermen zijn een oplossing maar ook 

een doorn in het oog. Het maakt het gebouw niet 
mooier, daarom wordt dit niet toegepast. Dynamic 
glass is de uitkomst. Transparantie van het glas 
dat met één druk op de smartphone veranderd 
kan worden. Een donkere tint als zonlicht 
ongewenst is en geen tint als de zon in overvloed 
mag binnenvallen. Dit systeem houdt niet alleen 
ongewenst zonlicht tegen, maar reduceert ook 
het gebruik van koeling en ventilatie. Er komt 
immers minder zonlicht binnen in de ruimte. 

Een aanvulling hierop is kunstlicht. Het glas in de 
kozijnen wordt verlicht in verschillende kleuren 
die doormiddel van een app op de telefoon in 
te stellen zijn per kamer. Zo kan het kind via een 
smartphone de kleur van het licht in het glas 
bepalen. Niet alleen in de patiëntenkamers, maar 
overal in het gebouw is dit regelbaar. Het kind 
kan alleen het licht en de transparantie van het 
glas in zijn eigen kamer en openbare ruimtes 
veranderen. Niet van andere patiëntenkamers. 

Het kleurgebruik in het glas draagt bij aan een 
helende omgeving, want zoals uit voorgaand 
onderzoek is gebleken heeft elke kleur zijn eigen 
psychologische invloed. 

Het kinderoncologisch huis is een combinatie 
van een kliniek en een Ronald McDonald huis. 
Het gebouw heeft dus geen operatiekamers en 
soortgelijke functies. Zware behandelmethoden 
zullen plaatsvinden in het naastgelegen ziekenhuis 
waar deze voorzieningen reeds aanwezig zijn. 
Het kinderoncologisch huis richt zich daarom 
ook op het ontbrekende aspect van geestelijke 
welzijn van de patiënt.  Enkel lichte medisch 
ondersteunende functies zoals het infuus, 

6.3 PROGRAMMA VAN EISEN
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6.4 PROGRAMMA VAN BELEVINGmedicatie, injecties en psychologische 
behandeling zijn aanwezig. Dit draagt bij 
aan het thuisgevoel. Weg van het ‘gemene’ 
ziekenhuis. Onderstaande functies zijn 
aanwezig in het kinderoncologisch huis.

Kliniek gedeelte: 

Entree
Receptie & kantoor
Wachtruimte & garderobe
Toiletten en integraal toegankelijk toilet
Verplegersruimte: omkleden & kantine
Dokterskamer & behandelkamer 2x
Diëtist
Psycholoog & psychiater
Geluidtherapie
Lichttherapie
Gebedsruimte
Rust & afzonderingsruimten 
Revalidatie behandelkamer
Sportruimte 
(Zwem)bad (kleedruimtes, douches en toiletten)
Opslag medicatie en linnen    

Living gedeelte:

Woonkamer met leeshoek
Keuken
Speelkamer 
   (mag eventueel ook door patiënten 
   dagbehandeling worden gebruikt)
Leslokaal & overlegkamer 
   (mag eventueel ook door patiënten 
   dagbehandeling worden gebruikt)
Was- & droogruimte: aparte ingang voor kliniek
Opslag & berging: ook voor fietsen
Technische ruimte 
Tuin 

Speelsheid, sereniteit, licht, kleur, 
geur, smaak, geluid en domotica
 
Het programma van eisen beschrijft welke functies 
nodig zijn maar niet wat voor atmosfeer er nodig 
is. Dat staat in een programma van beleving. 
Het kinderoncologisch huis moet een 
prettige omgeving zijn voor kinderen. Een 
combinatie van speelsheid en sereniteit biedt 
een goede afwisseling. Pas als er contrast is 
valt iets op. Als alles hetzelfde is, valt niets 
op. En als alles anders is valt het gewone op. 

De vloer en het plafond in de verkeersruimten 
moeten visueel los staan van de wanden. Dit 
kan gedaan worden met materiaal en kleur. Zo 
wordt men langs de wanden meegenomen 
en gaat de routing bijna automatisch. 

De vloer is wit. Wit laat andere kleuren opvallen, 
zoals die van de gekleurde wanden. Daarnaast 
heeft het een serene en rustgevende invloed 
zoals wolken. Lopen op wolken in de gang.

De kamer van het kind heeft bijzondere elementen, 
zoals de draaiwand naar de kitchenette en de kamer 
van de ouders. Deze draaiwand is te bedienen 
via een app op de telefoon of via de schakelaar 
in de wand. Klaptafeltjes aan de wand creëren 
meer tafeloppervlak voor spel indien uitgeklapt. 

Zoals hiervoor beschreven geeft gekleurd 
licht in het glas, dat regelbaar is, een andere 
ervaring van de ruimte. Het kleurgebruik zet 
zich door in de wanden. Kleur zorgt immers 
voor een positieve invloed op het welzijn 
zoals uit voorgaand onderzoek is gebleken. 
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Ramen tussen de kamer van het kind en de 
naastgelegen gang zorgen voor interactie. 
Het kind kan zelf kiezen of er zicht is naar en 
van de gang door het openen van gordijnen. 
Het openen of sluiten van de gordijnen in de 
kamer is tevens met een app te bedienen. 
Luierend in bed spelen met de gordijnen. 

Enkele ramen in de gevel kunnen opengezet 
worden. Hierdoor wordt de buitenruimte een 
onderdeel van de kamer. Vooral in de kamers 
met grote raampartijen. De kamer als balkon.
 
Vanuit de beleving van het kind is een glijbaan 
vanaf het gebouw direct naar de buitenruimte 
een fantastisch spelonderdeel. Deze glijbaan 
dient echter ook als vluchtroute bij brand.

In de wachtkamer kan men wachten in de nissen 
en zithoekjes. Om het wachten een andere 
functie te geven zijn er ook schommels aan 
het plafond bevestigd. Nu is het geen wachten 
geen wachten meer maar spelen. Even vergeten 
dat de dokter zo een spuitje gaat geven. 

Aardbeien en ander fruit kan geteeld worden in 
de groenwand binnen. Alsook bloemen. Geuren, 
kleuren en smaak zullen het gebouw vullen. 
In de wachtkamer klinkt uit ingebouwde 
speakers in het plafond geluid van 
natuur. Vogels, regen, krekels en andere 
natuurgeluiden. Dit kan afgestemd worden 
op het weer buiten. Als het regent hoort men 
binnen ook regen. Is het zonnig dan kan een 
vogelsymfonie worden afgespeeld. Dit draagt 
mede bij aan het buitengevoel in het gebouw.

De behandelkamers moeten ook voorzien in 
geluidsbeleving. Hierin is het echter mogelijk 
om muziek naar eigen keuze af te spelen door je 
telefoon te koppelen aan de domotica. 
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Vlakheid in ruimtelijkheid

Mensen lopen niet recht,

Meiosis, niet letterlijk metaballs, 

Geborgenheid door omarmende vorm

mensen lopen met een vloeiende lijn.

maar als afgeleide: een extrusion.
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Een onderdeel van healing environment zijn 
natuurlijke elementen. Alleen al de simulatie 
van natuurlijke elementen heeft een positieve 
invloed op de mens. Bijna alles in de natuur is 
grillig, rond en organisch. Zelden zijn natuurlijke 
elementen in zijn totaal recht vormig. De mens 
heeft de voorkeur voor ronde vormen. Puntige 
hoeken en scherpe randen brengen een deel 
van de hersenen, de amygdala, in een staat van 
alarm. 

In de natuur duiden hoekige of scherpe vormen 
ook vaak op gevaar. Denk aan de doorns van 
een roos of een stekel van een stekelvarken. 
In feite is de voorkeur voor ronde vormen dus 
terug te leiden in de hersenen van de mens, in 
de amygdala, en door herkenning van gevaar in 
de natuur. 

De vorm van een ruimte is van belang om een 
sensrijke omgeving te creëren. Ronde vormen 
welke afwijken van herkenbare vierkante vormen 
stimuleren de verbeelding en creativiteit van 
kinderen. Een rechte wand is niet interessant of 
valt niet op. Een wand die onder een hoek staat ten 
opzichte van de vloer, dus hellend, kan uitdagen 
om tegenop te klimmen. Vormen die niet recht 
zijn moedigen dus aan om op een experimentele 
en creatieve manier te gaan spelen. Dit draagt bij 
aan het geestelijke welzijn van het kind.

Ronde vormen zijn eenvoudig gezegd ook 
liefelijker. In een hoekige nis voelt men zich 
minder geborgen dan in een ronde omarmende 
nis. De ronde ruimte omarmt en “knuffelt” 
diegene meer dan een vierkante ruimte. 
Tot slot loopt een mens niet recht, alle 
bovenstaande aspecten buiten beschouwing 

latend. Een mens is geen robot en loopt niet 
met een hoek van precies 90 graden de bocht 
om. Men loopt in een vloeiende kromme lijn. 
Dus waarom zou een ruimte en vooral een gang 
dan bochten van 90 graden hebben. In feite 
is dit totaal niet voor de hand liggend en zelfs 
onnatuurlijk. 

Uitzonderingen in vorm vallen op. Wanneer een 
gebouw enkel uit rechte vormen bestaat, vallen 
deze rechte vormen niet meer op. Dit geldt ook 
voor ronde vormen. Ronde vormen vallen niet 
meer op bij een gebouw die volledig uit ronde 
vormen bestaat. Pas bij afwijking en contrast 
in vormentaal zijn aparte vormen te lezen. Een 
gebouw met rechte en ronde vormen laat dus 
beide vormen zien. Zowel de rechte als de ronde 
vormen vallen op. 
Daarnaast is een gebouw die enkel bestaat uit 
ronde vormen lastig in te delen met meubilair. 
Kasten moeten bijvoorbeeld op maat gemaakt 
worden om tegen een ronde wand aan te 
zetten. Door in elke ronde ruimte minstens één 
wand recht te maken ontstaat er plek voor recht 
standaard meubilair. 

De vorm van het kinderoncologisch huis Laetus 
is gebaseerd op bovenstaande aspecten over 
ronde vormen. Met vorm een omgeving creëren 
die bijdraagt aan het welzijn van de mens. 
Organismen bestaan uit cellen. Bij kanker spelen 
cellen ook een centrale rol. Cellen en celdeling 
zijn het uitgangspunt van de gebouwmassa en 
morfologie. Mitosis en meiosis is celdeling en 
refereert naar de mens. Haarcellen die zich delen 
zijn een vorm van mitosis. En cel deelt zich tot 
een nieuwe cel met dezelfde eigenschappen, 
een haarcel. Een embryo is een vorm van 
meiosis. Een cel van de moeder en een cel 

6.5 MEOISIS
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cel cel cel
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cel

Principe van mitosis

Principe van meiosis

Geen mogelijkheid tot spontane speelplekken

Structuralisme & ritmiek Herhaling van elementen Mogelijkheid tot uitbreidbaarheid

Spontane speelplekken Spontane speelplekken
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van de vader vormen samen een cel met een 
nieuwe eigenschap. Het is geen kopie van de 
oorspronkelijk cellen. 

Spelen is een belangrijk aspect voor kinderen. 
Het is daarom van belang dat het kind 
genoeg plekken heeft om te spelen in het 
kinderoncologisch huis. De slaapkamer van het 
kind biedt genoeg plaats voor spel, maar zoals uit 
voorgaand onderzoek is gebleken zijn spontane 
speelplekken van toegevoegde waarde voor het 
spelgedrag. Het kinderoncologisch huis voorziet 
hierin door hoeken, nissen en voldoende open 
plekken.

De ronde vormen in het gebouw zijn zo veel 
mogelijk van eenzelfde afmeting. Zo zijn er 5 
ronde en ovale vormen die terugkomen in het 
gebouw. Dit is bouwtechnisch gunstig omdat 
er dan maar 5 mallen nodig zijn voor het maken 
van de geprefabriceerde constructie. Met oog op 
de toekomst kan het gebouw uitgebreid worden 
wanneer er meer animo is. Door de indeling 
van de plattegrond en door de standaard ronde 

6.6 ONDER, TUSSEN & BOVEN NATUUR

elementen kan er een ronde vorm aangebouwd 
worden. Zo kan er een extra behandelkamer of 
patiënten unit bijkomen. 

Het kinderoncologisch huis is midden in een 
bosrijk gebied gelegen. Zoals een hoofdstuk later 
zal worden toegelicht is het terrein 3 meter verdiept 
op de locatie van het kinderoncologisch huis. 

Een optie is om het gebouw in dit gat te situeren. 
Een nadeel is dat het gebouw dan letterlijk 
verstopt ligt in het bos. Men heeft vanaf het 
gebouw geen zicht meer op het omliggende  bos, 
er is alleen zicht tot aan het einde van het gat. 
Om dit te voorkomen staat het huis op “poten”. 
Verhoogd zodat de begane grond gelijk ligt met 
de omliggende situatie en onder het gebouw 
een beschutte plek buiten. Hierdoor ontstaat het 
volgende concept: onder, tussen en boven de 
natuur. Het schema hierboven laat zien dat men 
op alle drie de bouwlagen een connectie heeft 
met de natuur. 



situatie 1:5000

LAETUS

kinderafdeling

P

moestuinen
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Ter plaatje van het gebouw zijn op de 
oorspronkelijke locatie minder tot weinig bomen 
in vergelijking met de omliggende omgeving. Dit 
is duidelijk te zien in bovenstaande impressie. 
Een voordeel hiervan is dat weinig bomen 
gekapt moeten worden voor het bouwen van 
het kinderoncologisch huis. Daarnaast is er 
genoeg open ruimte om het huis. Kinderen 
kunnen in het bos spelen alsook op de open 
vlaktes, waardoor gevarieerd spel mogelijk 
is. Een open plek om te spelen, relaxen, zitten 
en liggen. Het gebouw in deze open plek is 
omarmd door het bos waardoor de transitie 
met de buitenwereld groot is. Totale privacy 
ten opzichte van de omliggende omgeving. 

7.1 LIGGING & ORIËNTATIE
Via twee loopbruggen is het gebouw te bereiken 
vanaf de omgeving. Eén naar de ingang van 
de kliniek en één naar de ingang van de 
wooneenheden. Deze paden lopen door het bos, 
het bospad. Een verfrissende korte boswandeling 
voordat het gebouw wordt betreden. De 
vloer van de bruggen bestaan uit planken. 
 
“Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr” met je fietsje over de brug 
crossen.  
Door de kleine kiertjes van 4 mm naar beneden 
gluren en zwaaien.    
Aaien over het klimop dat aan de railing van 
geroest wapeningsnet groeit en met je hand de 
houten ballustrade volgen.”
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isometrie zuidwest situatie 1:2000
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Beton bos (begane grond):
1. trap
2. lift
3. lichttherapie
4. geluidstherapie
5. gebedsruimte
6. rustruimte
7. technische ruimte
8. technische ruimte bad
9. boombak
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7.2 BOS & WEIDE  

Het gebouw bestaat uit drie lagen. Het beton 
bos, leven en het weide dak. 

Het beton bos is een verlenging van het 
natuurbos. Het beton bootst hout na door 
zijn textuur. Deze textuur is verkregen tijdens 
het bekisten. Schroten zijn gebruikt als 
bekistingsmateriaal waardoor houtnerven 
en groeven zijn achtergelaten op het beton. 

Het beton bos is uitermate geschikt om in te 
spelen. Niet gevaarlijk voor kinderen maar 
wel spannend en uitdagend. De hoekige 
randen zijn  afgeknot zodat kinderen 
zich niet kunnen snijden aan het beton.

betonbos

leven

weide dak 
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De betonwanden dienen niet alleen constructief, 
het zijn ook bankjes, kruipgaten en kijkgaten. 
Even zitten in de nissen om uit te rusten of door 
een gat kruipen. Iemand laten schrikken met 
verstoppetje, boe!

Aan het plafond zijn schommels gemonteerd. 
De hele dag schommelen zelfs als het regent.

In het plafond zit op een enkele plek een glazen 
vloerdeel. Hierdoor onstaat er een speelse 
interactie met de verdieping erboven en is 
tevens een vorm van afleiding bijvoorbeeld 
tijdens het wachten in de wachtkamer. 
Giebelend zwaaien naar andere kinderen een 
verdieping hoger of gekke bekken trekken. 

Niet alleen de textuur heeft een bedriegende 
uitstraling, ook de kleur. Door licht beton toe te 
passen in combinatie met de houttextuur van 
de bekisting, komt het materiaal dicht bij de 
eigenschappen van hout. Pas als er van dichtbij 
wordt gekeken of gevoeld wordt, is duidelijk dat 
het om beton gaat en niet om hout. 
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De tweede laag van het gebouw staat 
voor leven. Leven tussen het groen. 
Het groen loopt door, in en om het gebouw door 
middel van groengevels alsook bomen in het 
gebouw. De groengevels binnen hebben niet 
alleen sierplanten maar ook bessen en aarbeien. 
Zo kan iedereen snoepend van de muur de gang 
door lopen. Het verzorgen van deze planten 
kan tevens een bijdrage leveren aan vermaakt 
en het helingsproces van het kind. Wanneer het 
kind gaat planten en potten is het immers met 
zijn gedachten ergens anders dan bij zijn ziekte. 

Verdriet vergeten met fruit “mmmmmmmmmmm”.
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De ronde dakranden met verroeste 
wapeningsnetten dienen niet alleen als 
balustrade, maar ook als plantenbak. Klimop, 
hangplanten en verschillende struiken 
wortelen zich in deze balustrade bakken. 

In tegenstelling tot de groengevels binnen, 
kunnen in de plantenbakken boven grotere 
soorten fruit maar ook groente worden gekweekt. 
Dit vanwege het grotere formaat potmaat.

Lekker snoepen van de aarbeien op het dak en 
daarna met een rode snoet door de weide heen 
rollen! 

De laatste laag in het gebouw is het weide dak, 
een dak om op te spelen en te ontspannen. De 
toppen van de bomen in het omliggende bos 
lopen door in het dak. Sedum maar ook lavendel 
en ander geurend kruid zijn plantensoorten die 
voorkomen op het dak. 

“Wat ruikt het hier altijd lekker, dat 
zijn die blauwe planten mama!”

Het dak is te bereiken met de trap of lift. 
Houten terras aanwezig. Dak te bereiken met 
lift en trap. Een houten terras is aanwezig 
voor een zithoek met tuinmeubilair. Zo kan 
er zelfs gebarbequed worden op het dak. 
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7.3 LOPEN & VINDEN

Het gebouw is opgedeeld in twee delen. De 
kliniek en het leefgedeelte van de tijdelijke 
bewoners. Deze bewoners verblijven voor 
korte tijd van enkele weken tot soms zelfs 
een jaar in het kinderoncologisch huis. 
Privacy is daarom van belang. De bewoners 
kunnen overal in het gebouw komen 
behalve de personeelsruimten. Maar de 
dagbehandelings patiënten kunnen alleen 
in het gedeelde van de kliniek komen. Wel 
mogen zij zich buiten en op het dakterras 
begeven. 

OPENBAAR & (SEMI)PRIVE

HOOFDFUNCTIES GEBOUW

dagopname
langdurige opname

FUNCTIES

kliniek
Ronald McDonald huis/ langdurige opname
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In naastgelegen schema is de routing 
naar ruimten per patiënt of verzorger 
aangegeven. Hierin wordt ook duidelijk wat 
de grens is tussen openbaar en prive.

ROUTING & ORIËNTATIE

FUNCTIES

routing patiënten dagbehandeling
routing patiënten langdurige opname
routing verzorgers/ personeel

LEGENDA BG:
wachtruimte

LEGENDA BG:
wachtruimte
receptie, kantoor, kantine & kleedkamers personeel, opslag
dokter 2x, diëtist, psycholoog, psychiater, revalidatie spr.kamer
revalidatie bad, sportruimte, kleedkamers, douches, toiletten
lift, trap
was- en droogruimte
woonkamer, keuken
leslokaal (vergaderruimte)
speelkamer
berging
openbare toiletten
“huis” (patiënten/ familie units)

LEGENDA V-1:
geluidstherapie, lichttherapie
gebedsruimte,
rustruimte
trap,lift
technische ruimte
boombak
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De begane grond van het gebouw bevindt zich 
eigenlijk op de eerste verdieping.  Hierdoor is er 
vanaf deze hoogte loodrecht zicht op het bos. 

De noordelijke loopbrug leidt de bezoeker naar 
ingang van de kliniek. Via de schuifdeuren en 
het tochtportaal direct in de wacht kamer. Aan de 
rechterhand de receptie. De balie heeft speciaal 
voor kinderen een opstap blok, zodat het kind 
mee kan kijken en zich niet buitengesloten voelt. 

De wachtruimte heeft meerdere plekken om 
te zitten. In het middelste gedeelte van de 
wachtruimte zijn zitnissen opgenomen. Een 
verlegen of angstig kind kan hier in verschuilen.

“Mama, ik wil hierin zitten, wil jij voor mij gaan 
zitten?”

Deze zitnissen zijn omgeven door een groengevel. 
Hierdoor zit men letterlijk in het groen. Van 
het bos buiten naar de bladeren binnen. 

Om de angst nog meer te reduceren hangen 
er schommels aan het plafond. Waarom zittend 
wachten als schommelen, zwieren en zwaaien 
een optie is.

“Mag ik straks voordat we naar huis gaan nog 
een keer op de schommel?”

7.4 HEALING & LIVING

TOEGANG & INGANG
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Nadat de patient in de wachtkamer heeft 
gewacht, treedt hij de behandelkamer binnen. 
Elke behandelkamer  op de 1e verdieping 
heeft uitzicht naar buiten. Door de ronde vorm 
en positionering van de ramen is er weidse 
uitzicht op de omgeving ondanks de geringe 
breedte van de kozijnen. Het uitzicht draagt bij 
aan een serene en rustgevende atmospheer. 

In combinatie met de rustgevende kleur blauw 
als wandafwerking komt de atmospheer 
helemaal tot zijn recht. Een accent op het blauw 
is de rood/roze waas op het bovenste gedeelte 
van de wand. Door dit contrastverschil komt de 
kleur blauw meer naar voren en is het effect op 
de atmosfeer groter. In enkele behandelkamers 
zijn solar tubes in het plafond verwerkt. Naast 
daglichttoetreding geeft dit een dramatisch en 
sereen effect. Fijne stralen zonlicht ‘druipen’ de 
kamer in van de dokter met de koude stethoscoop.

De kliniek gaat verder in de beton bos laag, 
de begane grond. Hier zijn enkele afwijkende 
functies ten opzichte van de functies op vloer 1. 

Een voorbeeld is de kamer met lichttherapie. 
Zoals uit voorgaand onderzoek is geconcludeerd, 
voelt men zich aanzienlijk beter bij dagelijkse 
lichttherapie. Een kamer waarin het kind maar 
ook de ouders kunnen baden in het licht.  

ZORG
De sportzaal is bestemd voor revalidatie. 
Na een consult in de spreekkamer van de 
revalidatie kan het kind oefeningen gaan doen 
met de fysiotherapeut. Echter is deze functie na 
sluitingstijd van de kliniek niet meer in gebruik. 
Kinderen maar ook de ouders kunnen hier dan 
gaan sporten. Het grote raamoppervlak biedt 
volop uitzicht op het bos, waardoor hardlopen op 
de band opeens hardlopen in het bos lijkt te zijn. 

“Nadat mijn zoontje in bed ligt ga ik hier om de 
dag even sporten. Een stukje op de loopband en 
even crosstrainen. Na een dag werken en verdriet 
vanwege een slecht aangeslagen chemokuur van 
mijn zoontje, is het fijn om hier even bij te komen. 
Verstand op nul en alle spanning er uit sporten”

Het bad is zoals de sportzaal ook te gebruiken door 
de kinderen en ouders buiten sluitingstijd van de 
kliniek. Heerlijk even baden in het weekend of ‘s 
avonds als men terug is van het werk. Er moet wel 
in acht worden genomen dat de kleedkamers en 
de douches van de revalidatie gebruikt moeten 
worden na het baden. Op natte badslippers naar 
de eigen woonunit lopen is niet toegestaan. 

“Kijk pap, ik doe een bommetje! Plons!”
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De woonkamer en keuken zijn een plek van 
samen komen. Samen plezier maken, samen 
verdriet delen en samen spelen. Lotgenoten 
contact staat centraal en draagt bij aan het 
verwerken van verdriet en emotionele last. 

De woonkamer is bedoeld om samen televisie 
te kijken, spelletjes te doen en gezamenlijk te 
ontbijten of dineren. Een verjaardagsfeestje 
geven of even gezellig converseren. 

“Wil jij mij het jungle boek  voorlezen in de leesnis?”

Elke wooneenheid heeft een eigen kitchenette, 
maar de gezamenlijke keuken biedt mogelijkheid 
om met meerdere mensen te koken. Samen soep 

brouwen, appeltaart of zandkoekjes maken. 
Vooral voor kinderen met een verminderde 
eetlust vanwege medicatie kan dit bijdragen 
aan een gebalanseerdede eetlust van het kind. 

In tegenstelling tot de kitchenettes in de units 
is deze keuken niet oranje gekleurd. In een 
grote mate van aanwezigheid kan oranje ook te 
overprikkelend werken. Daarom is gekozen voor 
een lichtblauwe keuken. Koken op de blauwe 
lucht om luchtige koekjes te bakken.

LEVEN
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Gescheiden van de kliniek zijn in het achterste 
gedeelte van het gebouw de leefunits. Het 
kind en zijn familie kan keuze maken uit twee 
verschillende  typen units. Een open variant 
met grote glasoppervlakten. Deze unit heeft 
veel uitzicht, maar hierdoor minder privacy. De 
tweede unit heeft minder grote glasoppervlakten 
en dus minder uitzicht en maar meer privacy.  

De unit heeft een gezamenlijke ingang 
voor het kind en de ouders en een 
spoeddeur in de kamer van het kind. Bij 
spoed kan het kind dan snel meegenomen 
worden door de ambulancebroeders. 

De kleur van de kamer is zoals de gang in 
lichte kleuren uitgevoerd. Felle kleuren zijn te 
overweldigend en prikkelen overmatig. Licht 
zalm en blauw geven eenrustgevende uitstraling 
en prikkelen enkel door contrastverschil. Echter 
is de verzadiging van deze kleuren in gelijke 
mate waardoor het niet snel op zal vallen. Rust en 
sereniteit onstaat door deze kleuren, afgewisseld 
met de houten gevelbekleding die van buiten 
naar binnen loopt. Het hout is een verlenging 
van het bos en brengt de natuur naar binnen.
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De patio is gelegen bij de units en is dus ook 
alleen voor de bewoners van het oncologisch 
huis bedoeld. De bomen bieden een geringe 
schuilplaats tegen de zon en kleine kinderen 
kunnen hier veilig spelen. Een beschutte tuin 
tegen de wind in tegenstelling tot het weide dak 
die een open karakter heeft. 
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Vanaf het weide dak is er zicht naar de gang bij 
de units. Sociale interactie is daarom mogelijk 
op verschillende niveaus in het gebouw. Zwaaien 
naar spelende kinderen op het dak of andersom. 
Het speelgebied van de kinderen is groot en 
gevarieerd door de vele buitenruimten in en om 
het gebouw.
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De kliniek bevindt zich niet alleen op de eerste 
verdieping. Ook op de begane grond tussen het 
beton bos zijn functies gelegen. Het gaat hierbij 
echter om mildere functies dan bijvoorbeeld 
de behandelkamers. De lichttherapie en 
geluidstherapie  zijn gelegen op het maaiveld, maar 
ook rustruimtes om even terug te trekken van alle 
ellende  of lawaai. Een moment alleen in volle rust.
De gebedsruimte is universeel en doet dienst 
voor elk geloof. Bidden tot God en vragen om 
beterschap van het kind. Uithuilen of bedanken 
als het weer wat beter gaat met het kind. 
De rustruimte is bedoeld om weg te lopen van 
alle hectiek en ellende en een moment van rust 
te vinden. Omsloten door betonnen wanden met 
enkel een deur in het zicht kan men zich bedaren 
en dringt geen enkel geluid naar binnen. Maar 
ook niet naar buiten. Schreeuwen van woede of 
verdriet kan hier ongestoord. Alle ellende er uit 
gooien.
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8.1 KOPEREN HEMELWATERAFVOER
Het gebouw heeft een groen retentiedak. Dit 
betekend dat afwatering en hemelwaterafvoer niet 
nodig zijn. Maar omdat het gebouw leeft door zijn 
groene huid is dit principe ook in stand gehouden 
bij de hemelwaterafvoer. Het dak staat onder een 
afschot met een verschil van maximaal 130 mm. 
Het hemelwater wordt in de binnenbochten van de 
omhooggetrokken cilinders verzameld op het dak. 
Het water loopt over en stroomt langs de 
koperen hemelwaterafvoer strip. Geen lelijke 
PVC buis, maar een mooie bruin groene koperen 
plaat die elders in het gebouw ook terug komt 
met andere detaillering zoals de dakrand. 
Bij een regenbui sijpeld het water langs de 
koperen strip en laat na verloop van tijd lekstrepen 
achter. Het gebouw krijgt hierdoor karakter. Zoals 
het groen de houten gevelbekleding op bepaalde 
plekken groenig zal laten kleuren, zo wordt 
de koperen strip getekend door lekstrepem. 
Daarnaast is het een aanvulling voor het spelgedrag 
van kinderen. Met een regenbui de laarzen aan 
en naar buiten door de plassen springen en met 
de druppels van de hemelwaterafvoer spelen.

“Yes het regent weer! Ik ben naar buiten papa”.

detail hwa
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8.2 HOUT
De gevelbekleding aan de buitenkant van het 
gebouw bestaat grotendeels uit houten padouk 
planken. Dit zal na oplevering van het gebouw 
binnen twee jaar lichter kleuren. Het hout zal 
een lichtbeige tot lichtgrijze uitstraling krijgen. 
Opmerkelijk is de textuur die tot stand komt 
vanwege de folie gelegen achter de planken. 
Recht voor het gebouw is deze folie enigszins 
te zien maar bij een schuine aanzicht niet. Door 
de ronde vormen in de gevel onstaat er een spel 
tussen zwarte folie en houte planken.
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De draagconstructie van de eerste verdieping 
is opgebouwd uit houtbouw elementen. De 
wanden van de cilindervormige ruimtes dragen 
het dak en zijn onderin met L-profielen verankerd 
aan de vloer. Hiernaast de bouwvolgorde van 
het gebouw waarin waarin enigszins duidelijk 
wordt wat de rol van de houtbouw elementen 
zijn. In de bijlage is een grotere variant te vinden.
Vanwege de constructieve functie van 
de wanden is het volgende schema 
onstaan met de meest logische 
overspanningsrichting van de dakconstructie.

300 mm in-situ betonwanden
ouderwets bekist met schroten
t.b.v. �ribbel-effect�

1

59x96 houten regelwerk
t.b.v. bevestiging doorlopende
houten gevelbekleding

3

300 mm in-situ betonvloer
ouderwets bekist met schroten
t.b.v. �ribbel-effect

2

PREFAB HOUTBOUWELEMENT:
96x271mm balkhout horizontaal en verticaal 
270mm hennep/cellulose isolatie matten

4

PREFAB HOUTBOUWELEMENT:
(80mm stelruimte, ter plekke vullen met isolatie)
96x271mm balkhout verticaal
19mm MDF horizontaal
270mm hennep/cellulose isolatie matten

5

90x400 I-joist (houten I-ligger) voorgeïsoleerd
Max. aanwezige overspanning 8m > h.o.h. 350mm
Max. h.o.h. 600mm i.v.m. breedte te bevestigen 
plaatmateriaal

7

150mm hardschuim isolatieplaten
20mm afwerkvloer > gietvloer

6

400mm hennep/cellulose isolatie matten8

59x96mm houten regelwerk
t.b.v. plantenbak ballustrade en bevestiging 
doorlopende houten gevelbekleding

9

aarde t.b.v. planten en wapeningsnet ballustrade 10

goot t.b.v. hwa zodat lekstrepen onstaan op 
hwa 

11

max. 130mm afschot isolatie t.b.v. geringe 
afschot voor lekstrepen
Optigroen retentiegroendak Meander 60
(0° dakhelling)
Sedum, grassen en kruiden

12

Gerecyclede planken, opnieuw behandeld
600mm breed Optigroen groengevel elementen

14

CONSTRUCTIE
&
BOUWVOLGORDE

FINISH

75x100mm Aluminium kozijnprofiel
Dynamic glas (met app instelbare tint t.b.v. 
zonwering)

13

Het gebouw is opgebouwd uit 6 verschillende 

prefab houtbouw elementen. Indien er in de 

toekomst uitgebreid moet worden, kan �eenvoudig� 

een nieuw rond element worden bijgebouw.

De keuze voor staal valt af i.v.m. vervorming bij 

brand. Bij brand met hout verkoold het buitenste 

laagje waardoor deze langer blijft staan dan bij 

staalbouw. Vandaar de geringe overdimensionering 

van de houtbouw elementen. 
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De units met veel glasoppervlak krijgen al snel 
te maken met veel zonlicht. Dit is niet altijd 
wenselijk. Daarom is er dynamic glas toegepast 
in de units. Beglazing welke zich gedraagd als 
zelfkleurende UV bril. Is de zon ongewenst, 
dan kan het kind meteen met de app instellen 
hoe sterk de filter moet zijn. Om speelsheid te 
creëren in de units, heeft het glas in deze kamer 
ingebouwde Led-verlichting. Dit betekend dat 
het kind met een app het licht van zijn beglaizin 
aan kan doen en kan kiezen uit vele kleuren. 

Omdat het beton bos op donkere dagen 
enigszins donker en onguur kan worden is er de 
mogelijkheid om lampen onder het gebouw aan 
te zetten. Deze veranderen langzaam van kleur 
en geven zo een speelse en serene indruk op 
het gebouw.

8.3 DYNAMIC GLASS & VERLICHT GLAS

8.4 BETON & LICHT
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8.5 KLIMAAT & COMFORT
Het kinderoncologisch huis wordt verwarmd door 
vloerverwarming. Zo kan het kind direct uit bed 
stappen en met blote voeten naar de badkamer 
lopen. Daarnaast belemmeren radiatoren het 
uitzicht. Het meest voor de hand liggende 
verwarmingselement is dus vloerverwarming. 
Dit is overal in het gebouw toegepast.

In het beton bos zijn enkele ruimtes voor technische 
toepassingen. Het ventilatiesysteem zal daar 
beginnen. Het gehele gebouw is opgedeeld 
in twee stukken voor het ventilatiesysteem met 
mechanische toevoer. Een systeem voor de kliniek 
en een systeem voor het bewonersgedeelte. 
Het bad heeft zijn eigen technische ruimte. 
Naast mechanische ventilatie zijn ramen 
te openen voor natuurlijke ventilatie. Deze 
keuzevrijheid is gegeven, omdat een 
ruimte claustrofobisch kan aanvoelen als 
er geen enkele raam geopend kan worden.

Een verlaag plafond is toegepast in de 
kliniek gedeelte en in de gang van het 
bewonersgedeelte. Hierboven is er ruimte voor 
de ventilatieschachten. Het plafond is echter 
een naadlooz akoestisch plafond. Dit type 
plafond heeft een geluidabsorberende werking 
waardoor losse geluidsabsorberende panelen 
overbodig zijn. De ruimte achter het plafond 
is te bereiken via enkele vaste luiken in het 
plafond. Een soort van kruipruimte alleen dan 
aan het plafond in plaats van onder de grond. 
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8.7 FONDSEN & GIFTEN
Zoals vele Ronald McDonald huizen zal het 
kinderoncologisch huis gebouwd worden van 
fondsen en giften. Aangenomen kan worden dat 
de kosten voor het gebouw hoog zijn, maar dat 
alles met een reden is ontworpen en toegepast 
om een zo prettig mogelijke omgeving te creëren. 
Kosten speelden daarom geen rol tijdens het 
ontwerpproces, hoogstens tijdens het maken 
van constructieve oplossingen. 
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van een ruimte of omgeving bepalen. In feite alle 
elementen die van invloed zijn op de beleving 
van een ruimte zijn van belang. Het gaat om 
een goede balans tussen deze elementen. 
Een gebouw voor kinderen moet niet grauw en 
grimmig zijn. Het moet een licht en vrolijk gebouw 
zijn. Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn 
voor spel en beweging. Als basis kan worden 
aangenomen dat kleur één van de belangrijkste 
aspecten is die een positieve invloed op kinderen 
heeft. En tot slot zijn aspecten die ook voor 
andere gebouwtypen gelden van belang. Zoals 
voldoende daglichttoetreding, duidelijke routing, 
toegankelijkheid, privacy en bijvoorbeeld 
ventilatie.

De antwoorden op de deelvragen luiden als 
volgt:

- Hoe kan ‘healing environment’ het welzijn van   
een kind verbeteren? 
Goed kleurgebruik, genoeg dachtlicht, 
keuzevrijheid en voldoende gevarieerde 
speelplekken zijn de basis elementen voor een 
omgeving die bijdraagt aan het welzijn van een kind.

- Hoe kan gezondheidszorg en de aanwezigheid 
van familie gecombineerd worden in 
één gebouw met behoud van evenwicht 
tussen klinische en huiselijke atmosfeer? 
Door duidelijk een scheiding te maken tussen 
kliniek en wooneenheden onstaat er een barriere.  
Door deze overgang te verlengen wordt de 
scheiding groter en onstaat er een minder harde 
overgang.

- Op wat voor manier kan een gebouw met zijn 
omgeving en interieur kinderen prikkelen 
om de aandacht af te leiden van hun ziekte?
Door gebruik te maken van kleur in combinatie 
met vorm kan een omgeving prikkelen. Door 
gevarieerde speelplekken te maken is het kind 
geneigd om deze ook allemaal te gebruiken. Het 
nodigt uit tot spel.

Hoofdvraag: “Hoe kan een ruimte en de omgeving 
in een zorggebouw positief bijdragen aan de 
geestelijke gesteldheid en het welzijn van een kind 
welke lijdt aan een ernstige en/of langdurige ziekte?”

Gesteld kan worden dat meerdere factoren van 
belang zijn om op deze vraag een antwoord 
te kunnen geven. Het is een samenkomst van 
meerdere elementen die de uiteindelijke sfeer 

9.1 ANTWOORD ONDERZOEKSVRAGEN
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Met plezier kijk ik terug op het afgelopen jaar. 
Door een zwaar onderwerp te kiezen, kinderen 
met kanker, heb ik mij mogen verdiepen 
in meer dan alleen gezondheidszorg. Alle 
emotionele invloeden van een ziekte zijn in 
feite meer verscheurend dan de ziekte zelf. 
Het was daarom ook een passie om een zo 
goed mogelijk gebouw te ontwerpen voor deze 
kinderen en hun familie. Een oord waar ze 
zich thuis voelen en vergeten dat ze ziek zijn. 
Bij nader inzien had ik minder getailleerd moeten 
werken in het begin. Een dubbele gipsplaat 
uittekenen op de plattegrond is overbodig. Dit had 
mij wat tijd kunnen schelen in het begin. Daarnaast 
zijn de impressies in het gebouw eigenlijk nooit 
af. Het gebouw is zodadig gevarieerd dat er nog 
vele nieuwe impressies te maken zijn. Zo kan er 
nog een jaar doorgewerkt worden aan het project.
Wel kan gezegd worden dat het 
gebouw af is. De grote lijnen zijn gezet 
en een algemene indruk is duidelijk.

REFLECTIE
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Graag wil ik eenieder bedanken die mij het 
afgelopen jaar gesteund heeft. Ten eerste mijn 
afstudeerbegeleider Jeanne Dekkers, Maarten 
Willems en Ralph Brodruck die altijd met al hun 
geduld naar mijn ideëen hebben geluisterd en 
er voor gezorgd hebben dat ik mij verder heb 
kunnen onplooien op het gebied van architectuur.

Daarnaast de mensen van het ziekenhuis in Jette 
Brussel van wie ik een rondleiding heb gekregen 
en de mensen die mij begeleid hebben tijdens 
een rondleiding in de Ronald McDonald huizen.

DANKWOORD
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Alle renders zijn gemaakt op ooghoogte van kinderen, variërend tussen 1,20 meter en 1,50 meter. Tenzij 
duidelijk is uit de compositie dat het een volwassen persoon betreft met gemiddeld ooghoogte van 1,75 meter. 
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