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Botstructuur 

8 I Motivated Movement 

Introductie 

De gezondheidszorg is de laatste jaren sterk in beweging 

door veranderende visies op de zorgverlening. Mijn 

afstudeerproject richt zich op deze zorgverlening en 

dan met name op de richting waarin het ziekenhuis 

zich in de toekomst zal ontwikkelen. Door middel van 

literatuurstudies en onderzoek naar de ontwikkelingen 

van gezondheiszorg in binnen- en buitenland en de 

bijbehorende gebouwtypologieën, heb ik een visie 

gevormd. Deze visie kan gezien worden als een mogelijke 

oplossing voor onze eigen gezondheidszorg. Om u, als 

lezer, mee te nemen in deze visie gebruik ik een essay 

als inleiding in deze complexe wereld. 
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10 1 Mobvated Movement 

Het ziekenhuis voorbij 

INLEIDING 
ledereen krijgt ooit een keer te rnaken met het ziekenhuis, 

als bezoeker, patiënt of werknemer. Een bezoek aan het 

ziekenhuis is geen pretje en dat wordt versterkt door 

de beleving van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is vaak 

niet te benijden om haar architectonische hoogstandjes. 

Hoe kan het dat de architectuur van dit type bouwwerk 

zich ontpopt heeft tot zo'n onvriendelijk gebouwtype? J. 

Hudnut, decaan van Harvard Graduate School of Design 

verwoordde het zo1
: 

"No art is more widely misunderstood than the 

art of architecture, and no building il/ustrates the 

misunderstanding more clear/y than the hospita! 

The hospita! has become so completely a product of 

the technologies of medicine and of manufacture, so 

precisely adapted to the uses of sciences, as to become 

in effect a scientific instrument nat essentially different 

farm the X-ray machine or the operattng tab ie it encloses. 

ft is hard tor peop/e to imagine any rela t/onship between 

such a building and that great tradition whose flowers 

are the Parthenon and the Cathedra/ of Chartres. ft is 

hard to thtnk of hospita! as a work of art. " 

Ondanks haar uitstraling is het ziekenhuis een interessant 

gebouwtype. Kenmerkend voor Nederland is het alles

onder-één-dak ziekenhuis (algemeen ziekenhuis) . 

Door de clustering van de verschillende disciplines 

kan er multidisciplinair gewerkt worden aan het 

bestrijden van ziekten en verwondingen. Het ziekenhuis 

genereert dusdanig grote patiëntenstromen dat met het 

bestrijden van meer zeldzame aandoeningen ervaring 

wordt opgebouwd. De kennis van topspecialisten en 

peperdure apparatuur is bij grote concentraties optimaal 

te benutten. Grote complexen maken het mogelijk kosten 

te delen .2 Het zijn iconen van de medische vooruitgang, 

waar efficiëntie en functionaliteit voorop staan . Wat is er 

dan mis met het ziekenhuis, hoe is het zo gekomen en 

hoe kan het beter worden? Enkele vragen die de moeite 

waard zijn om onderzocht te worden, omdat de patiënt 

een beter gebouw verdient 



DE BELEVING 
Het ziekenhuis kan op verschillende niveau's bekeken 

worden: De stad, het gebouw en de beleving De 

beleving van het ziekenhuis is een belangrijk onderdeel 

van het totaalbeeld over het ziekenhuis. Maar juist op 

dit punt is het huidige ziekenhuis onderontwikkeld . De 

onoverzichtelijkheid van de logistieke processen die 

zich vertaalt in de opzet van de gebouwen, draagt in 

hoge mate bij aan het klantonvriendelijke karakter van 

het ziekenhuis. Dat wordt versterkt door de slechte 

akoestiek, het gebrek aan privacy, wat in minimale zin 

door een dun gordijntje te verkrijgen is. Het afscheid 

nemen van familie en vrienden en de vaak gebrekkige 

bewegwijzering veroorzaken een gevoel van verlorenheid. 

In het ziekenhuis raakt men het gevoel van controle kwijt, 

terwijl men juist sterk behoefte heeft om dit gevoel weer 

terug te krijgen . Je bepaalt zelf niet wat je eet, waar je 

ligt en met wie je op de zaalligt Juist in de periode van 

ziekte , als je emotionele weerstand laag is, kom je in de 

heetlek van een omgeving die de jouwe niet is, waar je 

geen controle hebt over geluiden en ritmes. 

Door het gelsoleerde karakter van het ziekenhuis krijgt 

men vaak het gevoel het 'domein van de ziekte ' te 

betreden , terwijl de zieke het liefst aansluiting zoekt bij 

de gezonde wereld . Dit leidt tot de wens naar een minder 

'ziekenhuisachtige' omgeving . 

Het is toc~1 merkwaardig dat de patiënt zich laat helpen 

in een omgeving die totaal niet is ingericht om zijn 

lichamelijke en geestelijke welzijn te versterken. 

Tot nu toe werden deze nadelen geaccepteerd omdat de 

patiënt geen alternatieven had. maar geen enkele andere 

dienstverlener kan hiermee wegkomen. De aanname dat 

deze dienstverlening zich door het medische karakter 

ervan zodanig van andere vormen van dienstverlening 

onderscheidt dat een vergelijking bij voorbaat zinloos is, 

is eenvoudig te ontkrachten.3 Het overgrote deel van de 

handelingen in ziekenhuizen is planbaar en de meeste 

handelingen zijn betrekkelijk eenvoudlig. Acute gevallen 

en aandoeningen die het uiterste vergen van de medici 

zijn niet doorslaggevend. Waarom zou iemand die zich op 

termijn moet of willaten behandelen zich niet oriënteren 

op het aanbod aan medische voorzieningen, zoals dat 

bij andere vormen van dienstverlening gebruikelijk is? 

Standaard ziekenhuisgang 
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DE STAD 
Ondanks de positieve eigenschappen van het ziekenhuis 

voldoet het ziekenhuis niet meer aan de eisen van deze 

tijd. Dit kan op verschillende niveaus bekeken worden, 

namelijk op stedelijk- en gebouwniveau. 

Elk gebouw vertelt een verhaal en vormt een reflectie op 

de waarden van de maatschappij. Zo ook het ziekenhuis. 

Tot het begin van de twintigste eeuw werden ziekenhuizen 

vaak gezien als representaties van stedelijke en soms 

militaire gebouwen Vanaf de jaren '60 en '70 werden 

de algemene ziekenhuizen door de grootte aan de 

periferie van de stad geplaatst Het ziekenhuis keerde 

de stad als het ware de rug toe. De positionering van 

het ziekenhuis buiten de stad versterkte het beeld van 

een ondoordringbaar medisch bolwerk en vergrootte 

de afstand ten opzichte van haar gebruikers. Het groter 

worden van de ziekenhuizen maakte hen tot monumenten 

van de verzorgingsstaat De positionering van het 

ziekenhuis ten opzichte van de stad typeert de houding 

van het modernisme ten opzichte van het stadsontwerp, 

waarbij de ondergrond als een leeg blad, de tabula rasa, 

naar goeddunken ingevuld kon worden, zonder rekening 

te houden met de ondergrond en de omgeving. 

Aldo Rossi had een andere benadering ten opzichte van 

de stad 4 Volgens hem zijn er twee manieren hoe er naar 

de stad gekeken kan worden: als een verzameling van 

verschillende functies of als een verzameling van ruimtes. 

De groei van de stad is een continue wisselwerking 

tussen permanentie en groei. Daarbij zijn er twee 

permanente elementen in de stad, de woonwijken en de 

monumenten. waarin de monumenten het collectieve 

geheugen van de stad belichamen. Het ziekenhuis kan 

als een monument in de stad opgevat worden en vormt 

daarmee een onderdeel van het collectieve geheugen. 

Maar in plaats van onderdeel uit te maken van de stad 

distantieert het zich door de positionering, grootte en 

zijn introverte houding. 

Door de ongebreidelde expansie gedraagt het zich meer 

als een gezwel ten opzichte van de stad dan als een 

orgaan dat participeert in het stedelijke leven. 



DE EVOLUTIE VAN HET ZIEKENHUIS 
Niet alleen op stedelijk niveau neemt het ziekenhuis een 

afstandelijke houding aan. Ook op gebouwniveau trekt 

het ziekenhuis zich weinig aan van haar gebruikers Het 

klinkt aannemelijk om alle functionele elementen onder 

één dak te plaatsen om op deze manier een efficiënte 

en kostenbesparende omgeving te creëren voor het 

personeel. Toch zijn deze argumenten achterhaald. Hoe 

is het ziekenhuis tot stand gekomen en welke factoren 

speelden daarin een rol? 

Volgens Cor Wagenaar is de geschiedenis van het 

ziekenhuis te verklaren vanuit een aantal revoluties. 5 Na 

lange periodes van langzame ontwikkelingen worden 

deze gevolgd door snelle ingrijpende veranderingen, de 

revolutie. 

Van oorsprong is het ziekenhuis een huis voor de zieken; 

de zorgbehoevende. Nog steeds zie je dat terug in de 

synoniemen zoals gasthuis en hospitaal. Een gasthuis 

was in de middeleeuwen een instelling waar zieken en 

ouderen verzorgd of verpleegd werden, die meestal 

verbonden aan een kerk waren . Een hospitaal was 

oorspronkelijk een klooster waar ook zieken werden 

verzorgd 

De doorbraak voor de geneeskunst kwam pas echt 

tot stand na de intellectuele revolutie waarvan het 

verlichtingsdenken de grondslag vormde. De wetenserlap 

en de filosofie werden leidraad voor een gestructureerde 

manier van werken en onderscheidde zich op deze 

manier van het geloof en bijgeloof. 

Door statistieken bij te houden werd in kaart gebracht, dat 1 

de plaatsen waar slechte hygiëne heerste, in combinatie 

met een hoge bevolkingsdichtheid, het ongezondst 

waren . Het ziekenhuis diende een antwoord te geven op 

de vraag hoe het gebouw mensen kon helpen ziekten 

het hoofd te bieden en wonden beter te verzorgen . Op 

de eerste plaats werden de helende kwaliteiten niet 

toegedicht aan de medische wereld , maar aan de helende 

kracht van een zuivere , natuurlijke omgeving die voorzag 

in schone lucht. Ziekenhuizen werden windmachines; ze 

genazen door de architectuur. Deze luchtige stedelijke 

opzet werd het paviljoentype genoemd. 

Door de progressie op medisch en technologisch 

gebied vond een tweede revolutie plaatsE Een van de 

belangrijkste ontdekkingen die de architectuur var1 

ziekenhuizen heeft veranderd was de ontdekking van 

bacteriën . Door het inzicht in de eigenschappen van 

bacteriën was het niet langer nodig om windmachines 

te maken. Op deze manier kon het paviljoentype verlaten 

worden. Het waren inefficiënte machines geworden. De 

afstanden waren te groot geworden . 

De andere grote innovatie was de ontdekking van het 

röntgenapparaat. Omdat deze apparaten te duur waren 

voor individuele doctoren, werd het ziekenhuis de 

logische plek om deze te concentreren. Tegelijkertijd 

ontstonden medische specialisten en binnen een paar 

., 

Paviljoenstructuur, ontwerp Hotei-Dieu. J.B. Leroy C.F Vlei , 
Parijs. 1774 

Röntgenapparaat 
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decennia veranderde het armenhuis tot een tempel 

van de medische wereld. Hierdoor verloor zij haar 

oorspronke lijke doelgroep: zieke armen konden de 

ziekenhuisbehandeling niet meer betalen. Deze tweede 

revolutie resulteerde in een compacter ziekenhuis; het 

blok-ziekenhuis. Een voorbeeld daarvan is het 'Co/umbia 

Presbyterian Medica/ Center' in New Vork van James 

Gamble Roger. 

Hoe groots en monumentaal deze gebouwen ook waren , 

ze verloren een essentieel architectonisch onderdeel 

van het oudere paviljoensysteem: de ambitie om een 

helende omgeving te creëren. Binnen de ziekenhuizen 

domineerden de wetenschap en technologie. 

Ziekenhuizen moesten deze op een efficiënte en 
1 goedkope manier huisvesten. 

De natuurlijke omgeving was geen onderdeel meer 

van het ziekenr1uisontwerp. Uitzonderingen waren 
de tuberculose-ziekenhuizen, waarvan Alvar Aalto's 

Sanatorium in Paimio (1929-1 933) een bekend 

voorbeeld is. 

Het ziekenhuis werd onderdeel van sociale segregatie, 

wat als een van de oorzaken van de oorlog genoemd 

wordt Om herhaling van dit drama te voorkomen 

ontstond de sociale revolutie waar de verzorgingsstaat 

uit voortvloeide.7 Als reactie hierop vormde het 

ziekenhuis ju ist een onderdeel van de sociale revolutie en 

werd hiermee een sociaal instituut Het ziekenhuis was 

niet meer alleen voor de elite, maar voor het hele volk. 

Dit had een grote invloed op de architectuur, die zich 

manifesteerde als monumenten van de verzorgingsstaat 

en het volgende tijdperk van de wetenschappelijke 

vooruitgang en sociale rechtvaardigheid inluidde. 

Daarnaast gingen de veranderingen in de medische 

technologie steeds sneller. Het 'breitfusstype' was het 

toonbeeld hiervan. De technologische veranderingen 

konden opgevangen worden in de voet van het 

ziekenhuis. waardoor het patiëntengedeelte daarboven 

ongemoeid! gelaten kon worden. 

In de jaren '50 en '60 ontstond een tegenbeweging 

die zich keerde tegen het feit, dat patiënten niet als 

personen werden pehandeld, maar als een verzameling 

van verschillende Z•iektebeelden, die het exclusieve 

domein van de medische specialist waren. Ze wilden 

een revolutie bewerkstelligen waarin de patiënt centraal 

kwam te staan, met de nadruk op het fysieke en sociale 
welzijn .a 

!Hierdoor kwam het ziekenhuis voor een dilemma te staan 

tusse11 de patiënt aan de ene kant die een van de meest 

kwetsbare momenten van zi jn leven meemaakt en aan 

de andere kant de behoefte van het medische personeel 

om efficiënt te werken. Dit resulteerde in een compromis 

waarin de publieke ruimte vormgegeven werd als een 

stad met straten , pleinen en hallen . Het eindresultaat 

was een kunstmatige stad in een stad; een publieke 

ruimte die de als maar uitdijende ziekenhuisfuncties 

verbloemde. 



HET HUIDIGE ZIEKENHUIS 
De laatste revolutie was er niet in geslaagd de overgang 

te realiseren van een medisch-gedomineerde omgeving 

naar een patiënt-georiënteerde omgeving Het had juist 

geleid tot de institutionalisering van het ziekenhuis: de 

mammoet ziekenhuizen ontstonden . 

Het huidige mammoet-ziekenhuis dankt zijn ontstaan 

aan twee elkaar versterkende factoren, die beide op 

de regelgeving teruggaan: de beperking tot hardcore 

medische voorzieningen, die maar een klein deel 

uitmaken van het parcours dat de patiënt door de 

medische wereld aflegt, en de samenballing daarvan in 

organisaties die alles niet alleen in één organisatie, maar 

zo mogelijk ook in één gebouw Willen concentreren 9 Ook 

de tot voor kort geldende 'Wet Ziekenhuisvoorzieningen' 

werkte concentratie juist in de hand. Als een instelling 

haar vergunning voor nieuwbouw of uitbreiding had 

gekregen, waren alle kosten van de financiering daarmee 

gegarandeerd. 

De in het begin genoemde voordelen van kostendeling 

binnen grote complexen, het multidisciplinair werken, de 

grote patiëntenstromen en de optimale benutting van het 

medische personeel en apparatuur zijn heldere voordelen 

van het huidige ziekenhuis. Tegenover deze voordelen 

staan nadelen die even groot zijn. Uit het onderzoek 

'Sneller Beter ' van het VWS blijkt dat de logistiek in het 

klassieke l~ ederlandse ziekenhuis een drama isw De 

veronderstelling , dat bij grote concentraties personeel en 

technologie optimaal worden benut, wordtdoor de praktijk 

ontkracht. Voor het overgrote deel van de behandelingen 

wordt een miniem deel van het geconcentreerde 

aanbod gebruikt en van intensieve samenwerking 

tussen verschillende medische specialismen is niet 

altijd sprake . Verreweg de meeste ingrepen horen tot 

het standaardrepertoire dat daarmee verantwoordelijk 

is voor het grootste deel van de logistieke knopen en 

verstoppingen. Ook het idee dat een groot gebouw een 

grote vastgoedwaarde vertegenwoordigt, blijkt niet vol 

te houden. Bij verkoop van het ziekenhuis zouden de 

grootte en de vele specifieke ruimten ongeschikt zijn 

voor andere gebruikers 

De regelgeving heeft er niet toe geleid dat de 

gezondheidszorg efficiënter en goedkoper ging 

functioneren. Als reactie hierop trok de overheid zich 

terug uit de gezondheidszorg en stelde een systeem 

in van gereguleerde marktwerking. Essentie van de 

gereguleerde marktwerking is het vervangen van een 

aanbodgerichte door een vraaggestuurde zorg. 11 

Een van de consequenties van de marktwerking 

(oriënteren op verschillende aanbieders van zorg) in de 

zorg is een ander distributiemodel: in plaats van weinig 

locaties met heel veel 'loketten' voor allerlei medische 

voorzieningen ligt een veel groter aantal locaties met 

veel minder loketten voor de hand. 

Inmiddels is al waar te nemen dat ziekenhuizen fuseren 

om een grotere weerstand tegen de macht van de 

verzekeraars op te bouwen, zodat onderhandeld kan 

worden over prijs en volumen van zorgproducten. 

Dit resulteert in een tegenovergestelde tendens, 

namelijk van concentratie met andere niet-zorg 

gerelateerde dienstverleners tot Healthparks of 

Gezondheidsboulevards.12 Vanuit de zorgverleners is dit 

een begrijpelijk standpunt. Maar is dit wel de juiste weg? 

Deze op stedenbouwkundige termen (boulevard en park) 

gestoelde strategie leidt tot een verschraling en uitholling 

van de zorg in andere delen van de stad. Het vormt een 

stad ten opzichte van de bestaande stad . De vraag is of 

we dit willen. Is het niet beter om de zorg te mtegreren 

in de bestaande stad en niet een concurrerende houding 

aan te nemen ten opzichte van de bestaande stad? 

Motivated Movement I 15 
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DECENTRALISEREN 
Als alternatief model en tegenreactie op de verdere 

schaalvergroting, zoals zorgboulevards, kan 

decentral isatie een interessante oplossing bieden. 

Het "College Bouw Zorginstell ingen", tot voor kort 

verantwoordelijk voor de vergunningsprocedure voor 

ziekenhuisbouw, pleit in zijn zogenaamde schillenmodel 

voor het opdelen van ziekenhuisgebouwen in generieke 

en specifieke bouwdelen: de high-tech behandelafdeling 

en diagnostiek (hotfloor), een hotel voor verblijf, een 

kantoor voor werkplekken en de fabriek voor laboratoria 

en ondersteunende diensten. 3 

Door op deze wijze te ontmantelen en opnieuw te 

koppelen metandere funcbes, kunnen nieuwe typologieën 

ontstaan. De kern die overblijft na het decentraliseren 

kan het kern-ziekenhuis vormen. Het architectenbureau 

·es Venhoeven' had dit vormgegeven in een inzending, 

genaamd Care Hospita/, voor een prijsvraag van het 

"College Bouw Zorginstellingen ". 

De onderdelen van het ziekenhuis voor de chron ische 

zorg kunnen opgenomen worden in de stad, dicht bij de 

mensen thu is , waar ook de 'eerste lijn ' zich al bevindt: 

huisartsen, bedrijfsartsen en consultatiebureaus. 

Hiermee kan een koppeling gemaakt worden met buurt

of wijkcentra. 

Tegelijkertijd zal met name de langdurige zorg zo 

dicht mogeliJk bij de mensen thuis worden gebracht 

met behulp van thuiszorg, zorg in wijkcentra of 

'telemedicine ', waarbij het internet het mogelijk maakt 

elders geproduceerde zorg, bijvoorbeeld het controleren 

van eenvoudige gegevens als hartslag en bloeddruk, 

thuis aan te bieden. 

Daarnaast kunnen onderdelen van het ziekenhuis met 

een duidelijke focus op een bepaalde doelgroep zich 

Alles-onder-een-dak-ziekenhuis 
Hollil (beddonill.d) 

Netwerk ziekenhuis 
I, Z<IIIIU3n6Q bo!l:lndell:e<IINm ~~~-

Holfloer (lolghlllCh ~fclelng9n en d>ognoo.-.) 
~'""' (pelen ~llM) 
Febrlok Oobont""" ... -*-'<Ie ........... ,, 

Schillenmodel, CBZ 
I 

2. Elooc bellandelee '" " 
l. K~ 
4. ]\&lllllllme-..y 
5 Fd,_, .,ltbo< tona 
!l..lllegnoolileh .....wm 



specialiseren en relaties aangaan met niet medisch

gerelateerde functies. Door de focus op een speciale 

doelgroep kan de zorg toegespitst worden rond deze 

patiëntengroep. Een ander voordeel van specialisatie 

is dat de grote hoeveelheid patiënten met soortgelijke 

aandoeningen een toename in expertise oplevert, wat de 

veiligheid voor de patiënt waarborgt en tot een snellere 

doorstroom van patiënten kan zorgen. 

Door onderdelen van de zorg terug te geven aan de 

stad kan dit bijdragen aan de revitalisering van de stad. 

Voorheen was de aanpak van de woningvoorraad het 

exclusieve middel voor revitalisering. Het stimuleren 

van (kleinschalige) bedrijvigheid, het versterken van 

commerciële voorzieningen en de aanpak van publieke 

Inzending prijsvraag "Future Hospitals'' door Venhoeve CS 

voorzieningen, zoals openbare ruimte, onderwijs en 

zorg worden minstens zo belangrijk geacht, omdat 

daarmee plekken voor persoonlijke ontwikkeling en 

ontmoeting van verschillende maatschappelijke groepen 

worden georganiseerd. Bovendien draagt een goed 

voorzieningenniveau bij tot de aantrekkelijkheid en het 

imago van een wijk of stad. 

Op het niveau van de beleving kunnen gebouwen tot 

stand komen die een meer menselijke maat hebben. 

Doordat ze zijn toegelegd op een speciale doelgroep 

kan het gebouw rond de patiënt vormgegeven worden . 

Door de kleine schaal is het gebouw makkelijker op te 

nemen in de stedelijke structuur waardoor de beleving 

van isolatie beperkt kan worden. 

--
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CONCLUSIE 
Het alles-onder-één-dak ziekenhuis dankt zijn ontstaan 

aan twee elkaar versterkende factoren : de beperking tot 

hardcore medische voorzieningen, die maar een klein 

deel uitmaken van het parcours dat de patiënt door de 

medische wereld aflegt en de samenballing daarvan in 

organisaties die dit alles niet alleen in één organisatie, 

maar zo mogelijk ook in één gebouw willen concentreren. 

Een functionele rechtvaardiging is er echter niet voor te 

vinden. 

Door het ziekenhuis te ontleden in verschillende 

onderdelen en deze aan te vullen met andere functies 

ontstaan gebouwen die niet alleen kleiner zijn, maar ook 

een nieuw karakter hebben. Daardoor wordt het beter 

opgenomen in het stedelijk weefsel Door de zorg te 

verspreiden kunnen verschillende onderdelen van de 

zorg dichter bij huis geleverd worden . De kleinere schaal 

zorgt voor een menselijker maat Ook het specialiseren 

van de verschillende onderdelen zorgtvoor zorg, die beter 

voorziet in de behoeften en beleving van de specifieke 

patiënt Op deze manier kan het decentraliseren dus 

zorgen voor een betere integratie in de stad. Dit betekendt 

dat de typologie van het alles-onder-één-dak-ziekenhuis 

voorbij is en het decentrale zieken huis als netwerk in de 

stad haar kan vervangen . 

De uitdagingen van de ontwerper liggen in het vormen 

van nieuwe typologieën die beter zijn toegesneden op de 

patiënt en beter geintegreerd zijn in de stad. 

Leidde centralisatie van intramurale ziekenzorg tot 

oeverloze discussies over het ideale alles-onder-één

dak ziekenhuis, decentralisatie nodigt uit tot ontspannen 

onderzoek naar de vele verschillende mogelijkheden 

waarop ziekenzorg, toegesneden op doelgroep en 

locatie, architectonisch vorm kan krijgen. 

Zou het niet geweldig zijn te dineren in een prachtige 

omgeving zonder bewust te zijn dat je in een ziekenhuis 

bent, een kop koffie te drinken in een restaurant wat 

uitkijkt over een park dat samenwerkt met een kliniek? Of 

te sporten in een sportschool dat ook een sportmedisch 

centrum is, te wachten in een wachtruimte die li jkt op 

een lobby van een Ilotel of te shoppen voor medische 

artikelen of advies in een winkelcentrum? Door het 

ziekenhuis te decentraliseren kan de ziekenhuisbeleving 

een andere betekenis krijgen . Een beleving die meer 

gelijkenis vertoont met andere dienstverleners: die het 

ziekenhuis voorbij gaat en het zelfs overstijgt 



De Opgave 

AANLEIDING 
Het zorgstelsel in l~ederland staat sinds enige jaren 

ter discussie. Om de zorg toegankelijk te houden voor 

iedereen is een hervorming van het zorgstelsel nodig. Die 

verandering heeft veel invloed op de rol van de patiënt en 

de manier hoe de zorg zal worden aangeboden. De patiënt 

is mondiger en kritischer geworden en steeds beter 

geinformeerd. Met de introductie van de marktwerking 

verandert de positie van de patiënt daarmee meer naar 

cliënt. 

Ook de rol van het ziekenhuis staat ter discussie. Het 

ziekenhuis als instituut lijkt steeds meer te wankelen. Het 

voor Nederland typische alles-onder-één-dak-ziekenhuis 

blijkt niet erg effectief en effic iënt te werken, waardoor 

haar samenstelling niet langer is gewaarborgd. 

Door deze veranderingen ontstaan er kansen om de zorg 

op een nieuwe manier vorm te geven. Kansen om de 

zorg menselijker en toegankelijker te maken en beter 

ge1ntegreerd in de samenleving. 

OPGAVE 
In het atelier Unzipped Hospita! 01 is decentralisatie 

één van de mogelijkheden om antwoord te geven op 

de veranderingen die plaatsvinden in de zorgsector. 

Het principe van decentraliseren is eenvoudig: het 

huidige ziekenhuis wordt ontmanteld en in verschillende 

zorgonderdelen opgedeeld. Hierbij kunnen weer 

verschillende strategieën gehanteerd worden. 

r~a het afronden van de analyse van verschillende 

ziekenhuizen heeft iedere student in het atelier gekozen 

voor een eigen richting binnen het scenario van 

decentralisatie. Uitgangspunt hierbij was het MMC 

Maxima Medisch centrum te Eindhoven. Daarnaast 

diende de locatie gekozen te worden binnen Eindhoven. 

Het specialiseren van een onderdeel van het ziekenhuis 

leek mij het interessants. De zorg kan dan ontworpen 

worden rond één type patiënt. Gezien de veranderingen 

in de zorg met betrekking tot vergrijzing en daaraan 

gerelateerde ziektebeelden, maar ook het feit dat het in 

Eindhoven plaats vond, leek het mij interessant om het 

orthopedisch deel van het ziekenhuis te decentraliseren. 

Eindhoven profileert zich op een aantal punten zeer sterk. 

Ten eerste op het gebied van innovatie (brainport) en 

daarnaast op het gebied van sport zowel in de breedte

als topsport. Deze potenties vormen aanknopingspunten 

voor het concept om een orthopedisch centrum te 

creëren. 

De opgave die op deze manier Is geformuleerd omvat het 

integreren van (onderdelen van) het planbare deel van 

de zorg van regulier ziekenhuis. Dit planbare deel omvat 

ongeveer tachtig procent van alle zorghandelingen van 

het ziekenhuis. Door deze zorgonderdelen functioneel te 

koppelen met (niet direct zorggerelateerde) commerciële 

functies ontstaat een nieuwe typologie, waarbinnen 

zorg verleend gaat worden. Deze nieuw gevormde 
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combinaties zorgen voor een samensmelting van zorg 

en maatschappij, waarbij de zorg een decentrale rol 

verkrijgt, wordt geintegreerd in het stedelijk weefsel en 

toegankelijker wordt 

Naast het planbare gedeelte van de zorg is ook het 

preventieve deel een belangrijk element van het concept 

Dit leidt tot een breed programma van eisen, dat zoveel 
mogelijk zal worden uitgewerkt in mijn ontwerp. De 

nadruk zal vooralliggen op het patiëntengedeelte en het 

integrale geheel van de afzonderlijke elementen. 

PROBLEEMSTELLING 
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de volgende 

probleemstelling: 

Op welke manier kan het orthopedische deel van het 

ziekenhuis gedecentraliseerd worden om een beter 

beleving voor de patiënt te creëren? 

De beleving van de patiënt staat centraal in mijn 

ontwerp . Voor de patiënt is het belangrijk als totaal 

gezien te worden in plaats van een nummer die door 

de rnallemolen van de medische wereld wordt gehaald 

Daarom is het ook belangrijk de directe omgeving te 

betrekken. Ook is het integreren van de patiënt in het 

alledaagse leven een uitgangspunt Door meerdere niet 

zorg-verlenende functies te combineren wordt de patiënt 

meer onderdeel van het alledaagse leven. 

20 1 Motivated Movement 

DOELSTELLING 
De doelstel ling van de opgave is het ontwikkelen van een 

ontwerp, dat voldoet aan een aantal toetsingscriteria: 

een positieve bijdrage die het ontwerp kan leveren 

aan de beleving van de patiënt 

een positieve bijdrage levert aan het functioneren 

van de directe omgeving 

een positieve bijdrage die het ontwerp levert aan 

het imago van het ziekenhuis 

een positieve bijdrage levert van het ontwerp aan 

de synergie tussen de verschillende functies 
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Zorg en overheid 

KLASSIEKE ZORGSTELSEl 
De Nederlandse zorg kan worden onderverdeeld in 

twee groepen die respectievelijk worden aangeduid met 

'Gure' en 'Care'. 

De eerste groep (cure) omvat de zorginstellingen 

waarbij het 'helen' ofwel beter maken op de voorgrond 

staat. Ziekenhuiszorg valt hieronder. Ziekenhuiszorg 

omvat medisch-specialistische hulp en daarmee 

samenhangende verpleging en verzorging aan 

patiënten. Ziekenhuizen zijn op te splitsen in algemene 

categorale ziekenhuizen en universitair medische 

centra. Begin 2006 waren er 141 ziekenhuislocaties en 

41 buitenpoliklinieken. Deze zi jn georganiseerd in 93 

organisaties waarvan acht universitair medische centra. 

Bij de tweede groep (care) staat juist het verzorgen 

voorop. Instellingen als verzorg- en verpleeghuizen vallen 

onder de care categorie. Er waren in 2003 ongeveer 

1700 instellingen voor verpleging en verzorging met 

verblijf. 

Hier wordt de focus voornamelijk gelegd op de cure. Voor 

de cure waren tot voor kort twee wetten van belang: 

Allereerstwas er de WetTarieven Gezondheidszorg (WTG). 

Deze wet regelde de bekostiging van de ziekenhuiszorg 

met uitzondering van de ziekenhuisvoorzieningen 

(gebouwen). Het College Tarieven Gezondheidszorg was 

daarbij het uitvoerende orgaan. 

De tweede wet van belang voor de financiering van 

de cure was de Wet Ziekenhuisvoorzien ingen (WZV) . 

De WZV bestond uit een systeem van planningen en 

vergunningen. Dit systeem stuurde het aantal en de 

spreiding van ziekenhuisvoorzieningen. Door middel 

van het zogenaamde bouwregime, bestaande uit 

een stelsel van bouwvoorschriften, procedures en 

maatstaven, werd er centraal op toegezien dat middelen 

doelmatig en sober werden bestemd. Oe uitvoering van 

het bouwregime lag in handen van het College Bouw 

Zorginstell ingen (CBZ). De WZV werd ge·lntroduceerd om 

de bouw van zieken huizen , die tijdens de wederopbouw 

van Nederland explodeerde, af te remmen. Een kernpunt 

van het WZV is het verbod om ziekenhuizen te bouwen, 

uit te breiden of te renoveren zonder toestemming van 

de overheid . Via bouwplafonds en vergunningen werd de 

capaciteitsantwikkeling van ziekenhuizen aangestuurd. 

Onder het WZV-regime, werden de kapitaallasten die 

voorvloeiden uit instandhouding en goedgekeurde 

nieuwbouwplannen gegarandeerd vergoed 

Net als in ons omringende landen staat Nederland aan de 

vooravond van een grootse omslag in de zorg; namelijk 

de overgang van het boven beschreven gereguleerd 

aanbod gestuurde systeem naar een vraaggestu urd 

systeem met gereguleerde marktwerking 

VERANDERING N IN DE ZORG 
Absoluut gezien blijkt uit de brancherapporten van het 

ministerie van VWS dat de jaarlijkse groei van de uitgaven 



in de cure met 7,3% voor algemenen ziekenhuizen 

stijgt terwijl de uitgaven voor academische medische 

centra met 8,6% stijgen. Hierdoor is de bekostiging 

van de gezondheidszorg op de agenda van de minster 

van financiën gekomen en geeft de bekostiging in 

toenemende mate macro-economische spanningen. 

Behalve de stijgende kosten beschrijft Bosma (2006) 

nog een drietal andere nadelen van het voormalige 

aanbodgestuurde systeem: 

Allereerst is er de prikkel tot schaalvergroting van de 

zorgvoorzieningen. Omdat instellingen zelf geen risico 

liepen over de kapitaallasten van de vastgoedinvesteringen 

die zij deden bestond de neiging om zo groot mogelijke 

gebouwen te laten bouwen. 

In de tweede plaats zorgde het risicoloos ondernemen 

er voor dat instellingen niet werden geprikkeld om 

klantgericht te opereren of om op doelmatige wijze het 

vastgoedbeheer ter hand te nemen. 

Tenslotte schreef het systeem lange (bouwkundige) 

afschrijftermijnen van 50 jaar voor, die in de praktijk zelden 

werden gehaald. Volgens het Bouwcollege (2006) is de 

gemiddelde functionele levensduur uiteindelijk slechts 

33 jaar. Zo werd er een latent boekwaardeprobleem 

gelntroduceerd omdat, voordat het gebouw compleet is 

afgeschreven, al weer werd overgegaan tot nieuwbouw. 

Het ministerie van VWS (2005) heeft door middel van 

de notitie "transparante en integrale tarieven in de 

gezondheidszorg" kenbaargemaakt dateen slag gemaakt 

moet worden naar een zorgstelsel, waarbij sprake is 

van 'elementen van marktwerking '. Deze marktwerking 

zal door middel van een aantal maatregelen worden 

gerealiseerd: 

Allereerst zal de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) 

de eerdere Wet Ziekenhuis Voorzi.eningen (WZV) 

vervangen Concreet houdt dit in dat de contracteerplicht 

voor zorgverzekeraars ophoudt te bestaan, waardoor 

zorgverzekeraars zelf kunnen bepalen hoeveel en waar 

ze zorg zullen inkopen. Zo ontstaat er concurrentie 

tussen de verschillende zorgverlenende instellingen. 

Daarnaast zullen er Di;:~gnose Behandel Combinaties 

(DBC 's) worden gelntroduceerd. Dit zijn standaard 

combinaties van verrichtingen, die tezamen vergelijkbare 

zorgproducten vormen. Hierdoor wordt het voor 

zorgverzekeraars mogelijk om prijs kwaliteit van 

zorgproducten (OBC's) te kunnen vergelijken en zo zorg 

in te kopen bij die instelling, die de beste prijs-kwaliteit 

kan leveren. 

Een derde maatregel is het loslatefl van de gegarandeerde 

vergoeding van de kapitaallasten van het zorgvastgoed. 

Instellingen zullen in het nieuwe systeem mogelijk een 

jaarlijks genormeerde vergoeding krijgen voor ·hun 

kap itaallasten, die afhankeliJk is van de gerealiseerde 

productie. Deze vergoeding is namelijk middels de 
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zogenaamde Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) 

versleuteld in de OBC en wordt dus concreet vergoed 

door de daadwerkelijk uitgevoerde behandelingen. De 

NHC wordt jaarlijks landelijk vastgesteld en houdt geen 

rekening met de specifieke situatie van de zorginstelling. 

Instellingen met een relatief hoge productie en lage 

huisvestinglasten zullen daardoor geld overhouden. 

Terwijl instel lingen die een re latief lage productie kennen 

en hoge huisvestingslasten hebben, door bijvoorbeeld 

een exploitatietechnisch slecht ontwerp van het vastgoed, 

te kort zullen komen. Hierdoor ontstaat een prikkel om 

de productie op te voeren en de (huisvestings-)lasten te 

reduceren. Het vervallen van deze vergoeding betekent 

dat zorginstellingen zelf verantwoordelijk worden voor 

hun vastgoedportefeuille, maar betekent ook meer 

vrijheid in de manier waarop zorginstellingen hun 

diensten huisvesten. 

In dit nieuwe zorgstelsel was elke burger ook verplicht 

een basisverzekering af te sluiten. Hiermee kwam het 

'oude' ziekenfonds te vervallen , waarbij iedereen voor 

een bepaalde basis aan zorg verzekerd is. Bij deze 

verplichting heeft de burger echter ook de vrijheid 

gekregen om ieder jaar een verzekeringsmaatschappij 

te kiezen waar hij of zij zich wil laten verzekeren en ook 

om zich extra te laten verzekeren voor zorg die buiten de 

basisverzekering valt. 

Tenslotte zu llen in het nieuwe systeem ook op winst 

gerichte zorgondernemers toe worden gelaten. 

Oe invloed van de wereldwijde financiële crisis is niet 

alleen merkbaar bij de zorginstellingen, maar ook bij de 

investeerders . De crisis heeft juist een versterkend effect 

op deze laatste groep In een wereld waar zekerheiden 

goud waard zi jn, is de zorg met een toenemende stroom 

van gebruikers en dus met een zekere afn ame van deze 

dienst, een interessante investering geworden. 
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Vergrijzing 

Grijze druk 2010 Grijze druk 2015 Vanaf 2011 , als de babyboomers op grote schaal de 
PB Qti!M"rtlt ""-' 

~ ,. arbeidsmarkt gaan verlaten, zullen de eerste tekenen 
IMiiiiiiiM4IJil .. 

van vergri jzing concreet zichtbaar worden. De vraag .. ,. 
11H I 
lt · lO naar zorgproducten en -diensten zal stijgen en ook het -··· . ... 

type vraag gaat veranderen. In de zorgsector zu llen -- ~--
vraag en aanbod verder uit balans raken : de vraag neemt 

toe én verandert terwijl het arbeidspotentieel verder 

verschraalt. Hierdoor ontstaat het knelpunt dat ook de 

'dubbele vergrijzing' genoemd wordt: de zorgvraag stijgt 

doordat er meer ouderen komen, maar ouderen leven 

rivrn rtvm langer. Hierdoor wordt de periode waarin -..... -- --· ouderen zorg nodig ~lebben ook !langer. Ook de aard van Grijze druk 2020 Grijze druk 2025 .. _ 
""-' _....,._,. --.. de zorgvraag verandert. omdat er sprake is van een --- -~ toename in de behoefte naar zwaardere zorg, vooral ,.. 

··~ 
.... 

als gevolg van een stijging van het aantal chronisch 1>·., .,.,. -··· - ··:1! . .... - 3)· ) 7 zieken . Tegelijkertijd neemt het arbeidspotentieel af - -- omdat ook het personeel vergrijst. De toegankelijkheid 

en betaaibaarheid van de zorg komen hiermee in 

toenemende mate onder druk te staan. In 2005 werd in 

Nederland in totaal 68,5 miljard euro aan zorg en welzijn 

besteed. De zorgkosten zullen naar verwachting stijgen 

riVJTl rtvm 
tot i:Jijrila 70 miljard euro in 2025. .... .... 
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In onze steeds individuelere samenleving wordt het 

moe ilijker om draagvlak te vinden om collectief deze 

kostenstijging op te vangen De solidariteit tussen 

• ·"' V:. --
generaties komt onder druk te staan. Om de zorgkosten ~, 

beheersbaar te houden, wordt het stelsel van de 

gezondheidszorg omgewenteld van aanbodgestuurd 

naar vraaggestuurd. De overheid hoopt dat door 

marktwerking de kosten van de gezondheidszorg beter 

beheersbaar worden. Desondanks wordt vooralsnog 

een aanzienlijke stijging van de zorgpremie voorzien. 

Van de zorginstellingen vraagt dit een omslag naar een 

meer bedrijfsmatige aansturing. Dit stelt organisaties 

voor uitdagingen, maar biedt hen tegelijkertijd kansen. 

Vergrijzing kan hierbij als stuwende kracht dienen 

voor het realiseren van de gewenste veranderingen. 

Om de kansen van vergrijzing te verzilveren , zullen 

zorginstellingen steeds bewuster gaan nadenken over 

de precieze gevolgen van vergrijzing. 

Wat opvalt zijn de kosten en de toename van het 

aantal ziektebeelden die gerelateerd zijn aan het 

bewegingsstelsel. Het specialisme wat zich hiermee 

bezighoudt is orhopedie. Dit vormde een aanleiding om 

als casus het orthopedische gedeelte te decentraliseren. 

=r-------------~~ 

prognose toename ziektebeelden mbt bewegingstelsel 
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Productlestraat Toyota fabriek 
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Specialiseren 

Om de kosten te verminderen en de kwaliteit van de zorg 

te verbeteren is specialiseren van het ziekenhuis een 

belangrijke stap. Dit kan vertaald wroden in t1et focused 

factory concept ook wel een center of excellence. 

Het focus factory concept werd in 197 4 door Skinner8 

gelntroduceerd: "A factory that focuses on a narrow 

product mix for a particular market niche". Skinner 

publiceerde zijn concept tegen de achtergrond van de 

vermeende productiviteitscrisis in de VS Skinner geeft 

aan dat de eenzijdige concentratie op kostenbeheersing, 

economies of scale en het steeds maar weer toevoegen 

van nieuwe producten aan de productmix, heilloos is. 

In de focused factory worden de productieprocessen 

die zich lenen voor standaardisatie en routinevorming, 

fysiek of in de capaciteitsplanning, afgescheiden van 

de andere processen Een focused factory zal volgens 

Skinner beter presteren op kwaliteit en kosten dan een 

complexe fabriek vanwege de routine (mogelijkheid 

tot standaardisatie), het leereffect en omdat de 

gehele organisatie is gericht op een bepaalde taak. 

De organisatie volgens het focused factory concept 

bevordert de klantgerichtheid, de doorstroming en de 

benuttingsgraad van de infrastructuur. 

In het signaleringsrapport Curatieve Basiszorg (2005)9 

gaf het Bouwcollege aan dat het focused factory

concept niet alleen relevant is voor (operatieve) 

electieve behandelingen, maar ook voor chronisch 

zieken, bijvoorbeeld in de vorm van diabetescentra. 

Naast een focus op bepaalde doelgroepen/ziektebeelden 

is de organisatievorm ook geschikt voor bepaalde 

verrichtingen of de diagnostische fase van het 

zorgproces. Voorbeelden zijn de préoperatieve screening 

van electieve patiënten en programma's voor preventieve 

screening. 

Bij een vesti gi~g1 in een afzonderlijke (bestaande) locatie 

wordt de routinezorg automatisct1 ook fysiek 

gescheiden van de spoedeisende zorg en complexe 

zorg. Dit kan een voordeel zijn omdat zo 

eenvoudiger de bedrijfscultuur (voor de zorgverleners), 

de sfeer voor de cliënt en de uitstraling van het 

gebouw kan worden afgestemd op de soort zorg. 

Voorspelbaarheid procesverloop, volume en 

variabiliteit: standaardiseerbaarheid. Voor de criteria 

voorspelbaarheid van het procesverloop en variabiliteit 

geldt mutatis mutandis wat voor het onderscheid acuut

electiet geldt Het realiseren van procesverbetering 

door standaardisatie en routinevorming voor 

patiëntengroepen die homogeen zijn qua behandeling en 

die een voorspelbaar procesverloop hebben, kan worden 

belemmerd wanneer de "stroom" wordt onderbroken 

door andere patiënten. 



Motlvated Movement 1 31 



32 1 Mobvated Movement 

Healing envrionment 

1 Rond 1870 gingen fysieke en fi losofische overwegingen 

hand in hand in de ziekenhuiswereld. In de ideeënwereld 

van de Verlichting is dat niet verwonderlijk: ze putten uit 

dezelfde bron. de natuur. Wetenschappelijke bestudering 

van de natuur leverde harde fysieke gegevens op 

over de verspreiding en het beloop van ziektes en 

maakte het mogelijk die te verbinden aan de fysieke 

omgevingskwaliteiten die in kaartbeelden te verbeelden 

waren . Tegelijkertijd kon de wetenschappelij ke 

bestudering van de natuur in al zijn facetten culmineren 

in een aanklacht tegen traditie, overlevering, gewoontes, 

geloof en bijgeloof, en de grens tussen een dergelijke 

aanklacht en het bestrijden van maatschappelijk 

wantoestanden die geen rationeel fundament hadden 

bleek flinterdun. 

Laten we deze filosofisch getinte bespiegelingen buiten 

beschouwing, dan begint de gezondmaking van de 

omgeving bij het nemen van hygiënische maatregelen 

op het gebied van zuiver drinkwater, riolering, en degelijk 

gebouwde en goed verwarmbare woningen, aangevuld 

met de stedenbouwkundige eis van voldoende groen in 

de woonomgeving. Daarna volgen uit morele motieven 

ingegeven voorschriften voor de indeling van de woning, 

het voorzien in een zo ruim mogelijke toetreding van 

licht, lucht en zon, inkaderen van de woning in de wijk 

(uitgekristalliseerd in de distributie van voorzieningen) . 

Tenslotte werd gezondheidsbevordering gelijkgesteld 

met bevrijding in termen van het wegnemen van 

psychische oorzaken van ziekten, en dat kwam, opnieuw, 

neer op het aanbieden van een meer 'natuurlijke' 

leefomgeving (uitgedrukt ih termen van 'geborgenheid ', 

'herbergzaamheid ', kleine schaal, 'homo ludens', etc). 

Welke ontwerpconsequenties zijn hieraan te verbinden? 

Die blijken zeer uiteen te lopen, te beginnen bij hetvoorzien 

in een goed functionerend stelsel van waterleidingen en 

riolering, via degelijke woningplattegronden tot geheel 

verschillende opvattingen over de gewenste opbouw 

van de wijk en ten slotte de architectonische uitstral ing 

van de woning (die uiteraard verband houdt met de 

wijk waarin die is gebouwd). Wein ig oog was er voor 

de effecten van de ontwerpen op gebouwniveau: kleur, 

materialisering, logistiek, uitzicht, etc. 

Welke (wetenschappelijke) domeinen komen met deze 

parameter overeen? Op een short list mogen in ieder 

geval de volgende niet ontbreken: geografie , sociologie, 

en ten slotte, wellicht. makelaardijverbonden vormen 

van marketing. 

Is er zoiets als een samenvattende en integrale discipline 

op het gebied van healing environment? Gezien de 

diversiteit van het veld waarop omgeving in de loop 

der tijd zijn gedefinieerd als medebepalend voor de 

gezondl1eid Is het niet verwonderlijk dat dit niet het geval 

is. De hierboven genoemde wetenschappen houden zich 

op dit blak bezig met het evalueren en waar mogelijk 

meten va effecten en het daaraan ontlenen van bepaalde 

desiderata. Van het feitelijk ontwerpen houden ze zich in 

de regel verre . Dat is voorbehouden aan civiele technici, 

stedenbouwkundigen en architecten. Onderzoek en 



ontwerp begaven zich op twee nauwelijks verbonden 

niveaus. Daarin verandering te brengen was een van de 

oogmerken van het Evidence Based Design. 

De ervaring van de architectuur binnen de zorg wordt 

steeds belangrijker in de zorg . Concreet kan een 

aantal thema's beschreven worden die belangrijke 

uitgangspunten vormen van het begrip 'healing 

environment'. 

Receptie 

Er zijn verschillende manieren om een ziekenhuis 

binnen te gaan Behalve bij spoedeisende hulp en 

acute gevallen is er vooraf een afspraak gemaakt en 

in dat geval zou het gebouw zijn gebruikers moeten 

ontvangen zoals elk ander publiek gebouw dat doet: met 

een receptie die een zekere mate van privacy waarborgt 

en waarin onmiddellijk duidelijk~1eid wordt geschapen. 

Een herkenbare ingangspartij die op overzichtelijke 

wijze aansluit bij de interne logistieke structuur die de 

gebruiker vervolgens probleemloos naar de plaats van 

bestemming voert. 

Oriëntatie 

Het gevoel geen idee te hebben waar men zich in een 

groot gebouw bevindt, wordt als onaangenaam en 

stressverhogend ervaren, en versterkt de suggestie dat 

de organisatie haar gebruikers verwaarloost Behalve 

met een goede bewegwijzering is veel te bereiken door 

de geleding van het gebouw in verschillende afdelingen 

door de architectonische vormgeving te markeren . 

(nog beter is het om de organisatie te decentraliseren 

en uit elkaar te halen wat zich niet bij elkaar hoeft te 

bevinden) 

Wachten 

Aan consultatiebezoeken en behandelingen in de 

poliklinieken gaat bijna altijd een langdurige periode van 

wachten vooraf. Meestal gebeurt dat op rijen stoelen in 

vliegveldopstelling met ergens daartussen een tafel met 

afgekloven tijdschriften . Wachtruimtes bevinden zich 

bijna alti jd in de onmiddellijke nabijheid van de plaats van 

bestemming , en dus is het wachten over veel plekken 

verspreid , zonder enige differentiatie, noch in ruimtelijke

architectonische zin, noch in termen van een zeker 

aanbod van voorzieningen om de tijd te doden. Vaak zijn 

ze bovendien inpandig, zodat de verstrooiing die uitzicht 

op de buitenwereld kan bieden ook al ontbreekt. 

Groen 
Aan groen wordt van oudsher een positieve werking 

toegeschreven, en kennelijk is die zo groot dat zelfs 

het uitzicht op groen al gunstige effecten sorteert. Door 

patio' s aan te brengen en tenminste de publieke ruimten 

van groen te voorzien zouden delen van het ziekenhuis 

tot een omsloten tuin te transformeren zijn . 

Materialisering 
Goedkope materialen geven een shabby indruk en 

wekken de suggestie, dat de ziekenhuisorganisatie er 
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niet in is ge·mteresseerd haar gasten op een behoorl ijke 

manier te ontvangen Ze stralen een zekere arrogantie 

uit en nodigen niet uit om de omgeving met een zeker 

respect tegemoet te treden. Duurzame materialen 

hebben het tegengestelde effect - en blijken in de 

exploitatie bovendien niet zelden goedkoper. 

Social support 
Juist in tijden van crisis is steun van familie, vrienden 

en kennissen van belang. Dat veronderstelt onder 

andere voorzieningen die het ontvangen van bezoek 

mogelijk maken, met een zekere mate van privacy. De 

patiëntenkamer moet dit mogelijk maken. Daarnaast 

zou het gebouw over semi-openbare ruimtes moeten 

beschikken die zich hiervoor lenen. In de meeste 

ziekenhuizen perst het bezoek zich rond de patiënt, 

warbij in meer-persoonskamers steevast een tekort aan 

stoelen ontstaat en de conclusie geen andere kan zijn 

dan dat voor het bezoek eigenlijk geen plaats is. 

Normalisering 

Ziekenhuizen isoleren een deel van het leven uit de 

samenleving en brengen dat onder in een machinerie 

met een eigen regime. Deze iso lering, die samenvalt 

met de institutionalisering van de zorg , wordt doorgaans 

gezien als bezwaarlijk Beter zou het zijn de grenzen 

tussen ziekenhuis en maatschappij zoveel mogeliJk 

op te heffen. Voorstellen in die richting kwamen in 

het voorgaande enkele malen voorbij . Normalisatie is 

mogelijk door het gebouw en de functie ervan in de wijk 

te integreren, dan wel door stedelijke voorzieningen in de 

openbare ruimtes van het gebouw op te nemen: winkels 

restaurants, reisbureaus, en deze voor de bewoners in 

de omliggende wijken open te stellen . 

Privacy 
De ervaring van ziekte behoort tot de meest private 

gewaarwording die denkbaar zijn Dat botst met het 

collectieve, onpersoonlijke karakter van het medisch 

bedrijf Niet alleen in de patiëntenkamer, maar over·al 

in het gebouw dient privacy zoveel mogelijk te worden 

gegarandeerd. 

Tegengaan van verveling 

Verveling is inherent aan het verblijf in een ziekenhuis. 

Er wordt eindeloos veel gewacht, veel tijd wordt 

doorgebracht in non-descripte ruimtes die bovendien 

als twee druppels water op elkaar lijken en dus niet 

uitnodigen te gaan wandelen - doorgaans een probaat 

middel om enige verstrooiing te genieten Verveling is niet 

alleen te bestrijden door allerlei activiteiten te organiseren 

of patiënten standaard van een televisie of, beter nog, 

internet te voorzien, ook de ruimtelijke vormgeving kan 

een rol spelen. In het ziekenhuis moet iets te zien zijn, 

de architectuur hoeft misschien niet voor iedereen een 

lust voor het oog te zijn, maar voorkomen moet worden 

dat die stom vervelend is. Kinderziekenhuizen gaan 

soms het verst - soms nemen Walt-Disney en andere 

vertegenwoordigers van de amusementsindustrie het 

hele gebouw over. 



Empowerment 
Gezondheidszorg is een publieke voorziening , die 

onmogelijke exact op de wensen van elke individuele 

gebruiker is af te stemmen. Toch zou die zoveel mogelijk 

in staat moeten zijn om de omgeving, waarin hij de 

meeste tijd doorbrengt, de patiëntenkamer, naar eigen 

inzicht in te richten , bijvoorbeeld met eigen schilderijen 

of posters. 

Kleur 
Hoewel hetthema kleur merkwaardigerwijze onderbelicht 

blijft in het evidence based design is het één van de 

eerste terreinen die in verband is gebracht met de 

effecten ervan op degene die eraan wordt blootgesteld 

Goethe hield zich hier al mee bezig, en sindsdien is er 

een rijke verzameling kleurtheorieën ontstaan. 

Akoestiek 
Het ongenaakbare tot op zekere hoogte machinale 

karakter van het medisch bedrijf, wordt versterkt 

door de soms erbarmelijke akoestiek met nogal wat 

geluidshinder als gevolg. Dergelijke fysieke kwaliteiten 

van de omgeving spelen ook een rol en blijken zeer 

eenvoudig en met nauwelijks meerkosten onder controle 

te brengen . 
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Stad 

Eindhoven vormt de situatie van het project. Vanuit 

deze situatie wordt het decentraliseren van het project 
geïmplementeerd in de omgeving. 

Stad 
Eindhoven is ontstaan aan de rand van het riviertje de 

Dommel en de Tongelreep. Met haar ruim 200.000 

inwoners is het de vijfde stad van Nederland. Als 

gemeente ligt Eindhoven in de provincie Noord-Brabant 

Een manier om de potenties van de stad te ontdekken, is 

te kijken hoe de stad Eindhoven zichzelf profileert. 

Leading in Teclmology luidt het internationaal klinkende 

slogan van Eindhoven. Dat Eindhoven zich met deze 

slogan presenteert is vooral te danken aan de komst van 

Philips naar Eindhoven Eindhoven kennen we nu als 

broedplaats voor hoogwaardige technologie. De basis 

daarvoor werd gelegd door de stormachtige groei van 

het Ph ilipsbedrijf, dat steeds meer behoefte kreeg aan 

hoger opgeleide medewerkers en zelfs wetenschappers. 

Om natuurkundigen en andere wetenschappers aan 

het bedrijf te binden werd in 1914 een hoogwaardig 

onderzoekslaboratorium ingericht het Natlab. 

Onderzoek in opdracht van de industrie was in die ti jd 

een noviteit Philips zou ze lfs professoren gaan leveren 

aan universiteiten en hogescholen! 

Na WO 11 werd de roep om hoogopgeleiden alleen nog 

maar groter. Dat was niet alleen het geval bij Philips. De 

technische universiteit Delft kon onmogel ijk voorzien 

in die groeiende behoefte. Dat Neerlands tweede 

technische hogeschool na veel gelobby in 1956 voet 

aan de grond kreeg in Eindhoven was mede te danken 

aan de aanwezigheid van het Natlab/ Philips en de 

bloeiperiode die de DAF doormaakte. In 1986 werd de 

TH opgewaardeerd tot Universiteit De TU/e heeft nu 9 

faculteiten en telt ongeveer 6800 studenten. 

In 1955 ging de Academie voor Industriële Vormgeving, 

waar techniek en design werden samengebracht, van 

start in het oude stadhuis aan de Rechtestraat Deze 

opleiding verhuisde naar de voormalige St Joriscollege 

aan de Elzentlaan, alwaar de opleiding zich verder 

ontwikkelde tot een opleiding van internationale allu re. 

Veel onderzoeksprojecten en vondsten die in Eindhoven 

het levenslicht zagen, kwamen tot stand door 

samenwerking tussen de industrie en de wetenschap. 

Juist de combinatie van industrie, wetenschap en 

design, maakt Eindhoven en omgeving tot op de dag 

van vandaag aantrekkelijk voor allerhande innovatieve 

bedrijfstakken. 

Het van oorsprong agrarische karakter van de regio , met 

als icoon de gemoedelijke Brabantse keuterboer met zijn 

grote kinderschare, is voorgoed verdwenen. 



Drainport - netwerk van innovatie 

Eindhoven vormt het centrum van Brainport Brainport is 

een gebied waar de focus ligt op technologisch innovatie. 

Brainport bedenkt en maakt de technologie van morgen 

die bijdraagt aan een veilige, groene en zorgzame 

samenleving en aan de duurzame economische 

ontwikkeling van Nederland. De groeiende concentratie 

toptechnologie en kennisindustrie gaan hand in hand 

met de ook volop aanwezige maakindustrie. De meeste 

technologiebedrijven en onderzoeksinstituten bevinden 

zich in een straal van ongeveer 40 kilometer rond 

Eindhoven. 

High Tech Campus 

De High Tech Campus is de slimste vierkante kilometer 

van Nederland. Het kloppende hart van Brainport. De 

bedrijven op de Campus zijn verantwoordelijk voor bijna 

50% van de patentaanvragen in Nederland. 

Maar uiteindelijk laat Brainport zich niet precies 

geografisch afbakenen. Het is een netwerkeconomie 

met talloze samenwerkingsverbanden over regionale en 

internationale grenzen heen. Zo is de driehoek Eindhoven 

- Leuven -Aken (ELAt) een belangrijk kennisgebied. 

Onderwijs, onderzoek en zorg 

Ook op hetgebied van onderwijs wordt onderzoek gedaan 

op het gebied van zorg. Binnen de TU/e is de richting 

g:=-:-00-= 

Biomedische technologie een voor de handliggende 

richting, maar ook werktuigbou'Nkunde en lr1dustrial 

design doen onderzoek naar medische toepassingen. 

Op de Design Academy zijn er Man+ Wellbeing en 

Man+ Leisure die zicll bezig Ilouden met de beleving van 

de omgeving en het welzijn van de mens. 

Fontys Hogescholen biedt de richting gezondheidszorg 

aan die gericht is op management, paramedische en 

medische richting, zoals orthopedische technologie, 

operatieassistent, fysiotherapie en management in de 

zorg. 

Innovatie relaties met Eindhoven (bron : Het geniale landschap) 
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Sport 

Een ander belangrijke speerpunt van Eindhoven is 

de ontwikkeling en stimulering van sport. Eindhoven 

w11 zich in toenemende mate profileren als sportstad. 

Naast de topsportfaciliteiten zoals PSV en Het nationaal 

zwemcentrum de Tongelreep is de komst van Fontys 

sporthogeschool naar Eindhoven een sterke impuls 

hiervoor. 

Landelijk gezien worden er op strategische plekken 

sportcentra ontwikkeld. Zogenaamde CTO 's en NTC's. 

CTO staat voor Centrum voor Topsport en Onderwijs 

De CTO's zijn gevestigd in Arnhem (papendal}, 

Amsterdam, Heerenveen en nu ook Eindhoven. De 

belangrijkste eis is, dat minimaal zes sportbonden zich 

met hun senioren- en talentprogramma's binden aan 

Eindhoven. Daarnaast moet het CTO in staat zijn de 

sporters en talenten op allerlei gebieden te ondersteunen. 

Dit betekent dat in Eindhoven sportprogramma's, 

onderwijs, huisvesting en sportmedische begeleiding 

voor de sporters geregeld heeft. Daarnaast is er in 

het Centrum ruimte om verdere invulling te geven aan 

de koppeling sport en technologie en te werken aan 

sportieve innovaties. 

De sportbonden gelieerd aan Eindhoven zijn de KNZB 

(Koninklijke Nederlandse Zwem Bond), de Judobond 

Nederland, de Koninklijke Gymnastiek Unie, de 

Nederlandse Kl im- en Bergsport Ve reninging, de 

Nederlandse Baseball en softball Bond en de Nederlandse 

IJshockeybond 

Ook op onderwijsgebied wordt er in Noord-Brabant 

goed gelnvesteerd De hele onderwijskolom, van 

vmbo tot en met universiteit, ligt in de stad. Fontys 

Sporthogeschool gaat zich per 2012 met tweeduizend 

studenten vestigen in de Genneper Parken , het hart 

van het CTO, waar ook sportaccommodaties liggen 

als het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion, 

Sportcentrum Essink (judo} , het Indoor Sportcentrum 

en het IJssportcentrum Eindhoven. Ook het Pleincollege 

Sint-Joris is er gevestigd. Deze school heeft een Studie 

Topsport (eerder LOOT genoemd) voor sporttalenten en 

participeert in het CTO. 



Groen 

De groenstructuur van Eindhoven is het eenvoudigst 

te beschrijven als een wiggenstructuur. Het stedelijke 

weefsel vormt een lobbenstructuur rond het centrum. 

De groene wig-structuren bereiken het hart van 

Eindhoven, waardoor het groen tot ver in het stadshart 

kan doordringen. 

De groene en ecologische hoofdstructuur van Eindhoven 

bestaat aan de westzijde uit Landelijk Strijp (onderdeel 

van het nationaal landschap het Groene Woud) , aan 

de zuidzijde uit het natuurgebied Stratumse Heide en 

de dalen van de Dommel en de Tongelreep en aan de 

oostzijde uit het stroomgebied van de Kleine Dommel 

en de Dommel. 

Van hieruit maken de drie groenzones hun entree tot in 

het hart van de stad. Ze zorgen voor een robuuste, groene 

omgeving die ruimte biedt aan recreatie en natuur. Via 

fiets- en wandelpaden verbinden deze groenzones de 

stad met het buitengebied. De drie groenzones hebben 

elk een groot groen stadspark: Genneper Parken, 

Stadspark de Karpen en Landelijk Strijp. 

Het Dommeldal en het Tongelreepdal, vormt hier de 

drager van het landschap en vormt een lint die noord en 

zuid eindhaven met elkaar verbindt. Overigens wordt de 

High Tech Campus fysiek met de TU/e verbonden door 

de Dommel. 

groenstructuur 
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locatiekeuze 

Oe locatiekeuze wordt bepaald 

door de nabijheid van de hiervoor 

beschreven aspecten (technische 

1nnovatie, sportfaciliteiten en een 
groene omgeving) om de potenties 

van Eindhoven ten volle te benutten 
in het ontwerp van het orthopedisch 

centrum. Genneper Parken was 

hiervoor de ideale locatie. 

In ditgebied bevindtzich hetNatinoaal 

zwemcentrum de Tongelreep. het 

Indoor Sportcentrum Eindhoven 

en in de nabije toekomst Fontys 
Sporthogeschool 

Ten westen bevindt zicht de High 

Te ct/ Campus. Het beekdal de 

Tongelreep, met haar natuur, is 

de ader die door Genneper Parken 
loopt 
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Genneper Parken 

Het voormalige Eindhovense gebied Gennep kent een 

rijke en bewogen geschiedenis. De eerste keer dat 

Gennep in een schriftelijke bron werd genoemd, was in 

het jaar 1249. 

Hetoorspronkelijke beekdallandschap rond de Tongelreep 

werd gebruikt voor agrarische doeleinden. Dit gebeurde 

op de bolakkers of enkeerdgronden, De structuur van 

het gebied was georiënteerd op de beek die bestond uit 

een structuur van hagen. houtwallen en greppels haaks 

op de beekloop. 

Vanaf eind 19e eeuw leek de groei van Eindhoven als 

stedelijk gebied niet te stoppen. Aan de rand van het 

centrum bleef echter een stuk Brabants platteland 

bewaard: Gennep. Het gebied ligt ingeklemd tussen de 

rivieren de Tongelreep en de Dommel en heeft een 

eigen natuurlijke schoonheid. 

Vier afzonderlijke zones 
Lang geleden werd de schoonheid van Gennep al 

onderkend. Begin jaren '80 van de vorige eeuw was 

er een bestemmingsplan waarin de bescherming van 

het landschap en de versterking van de recreatieve 

functies van het gebied centraal stonden. Gennep werd 

naar aanleiding hiervan opgedeeld in vier verschillende 

zones. Het landschappelijke karakter en het praktische 

gebruik werden op elkaar afgestemd. In de twee 

zuidelijke zones kwamen alle sportaccommodaties 

te liggen, zodat deze geen directe bedreiging zijn voor 

Gennep-Noord. Agrarisch Gennep of sport en recreatie . 

De voorgenomen ontwikkeling ging niet van een leien 

dakje. Werd het een kleinschalig agrarisch Gennep of 

kregen sport- en recreatievoorzieningen de voorrang? 

Het opkomende milieubesef van de voorstanders 

van kleinschalig Gennep stond tegenover het steeds 

concreter wordende idee om het sportimage van 

Eindhoven te vergroten. Aan het begin van de 21 e eeuw 

vond het plan van de vier afzonderlijke zones eindelijk 

doorgang. Twee visies werden in 2001 verenigd onder 

de naam 'Genneper Parken '. 

Midden jaren '90 van de vorige eeuw bezochten jaarlijks 

ongeveer twee miljoen mensen Genneper Parken. 

Daarom nam de gemeente Eindhoven toen het initiatief 

om het gebied verder te ontwikkelen. Zij hadden hierbij 

twee uitgangspunten: de wensen van de gebruikers van 

het gebied en een totaalconcept van vrijetijdsbesteding. 

De gemeente wilde bovendien zowel het landschappelijke 

karakter van het gebied behouden en versterken als de 

aanwezige accommodaties verder ontwikkelen. De 

verschillende functies van het gebied werden verweven. 

De keuze van de gemeente bleek de juiste. De 

doorontwikkeling van de mooie natuur in het gebied en 

de recreatieve en sportieve activiteiten gaan gemakkelijk 

samen. De combinatie zorgt zelfs voor vele verrassende 

mogelijkheden voor Genneper Parken . Bovendien is de 

formule uniek in Nederland. In Genneper Parken vindt 

u cultuur, sport, recreatie, educatie en natuur bij elkaar 

op een oppervlakte van 200 hectare. En dat op een 

kleine afstand van het stadscentrum van Eindhoven. 

Momenteel trekt Genneper Parken jaarlijks zo 'n drie 

miljoen bezoekers. 
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Laan in Genneper parken 

De Tongelreep karrespoor Landelijk gebied Genneper Parken 
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~latonaal Zwemcentrum de Tongelreep (Pieter van de Hoogenband) 

Indoor Sportcentrum Watertoren 
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Functies 
De sportfuncties zijn ve rspreid over 

het gebied Dit levert een diffuus beeld 

op waardoor oriëntatie in het gebied 

lastig is. 

De oplossing ligt in het clusteren van 

de verschillende onderdelen in een 

heldere indeling. 

Natuur 
De natuur wordt voor een groot 

gedeelte ingesnoerd door de 

sportfaci liteiten. Het Tengelreepdal is 

wel een aaneengesloten stuk natuur. 

Dit kan benadrukt worden. 

De natuur kan meer ruimte krijgen zodat 

dit op een beter manier te beleven is. 



Parkeren 
In de huidige situatie voorzien 

veel sportfuncties in een eigen 

parkeervoorziening . 

Hierdoorzijn er veel grote verharde ruimten 

bij de entree van de sportaccommodaties. 

De parkeerplaatsen zijn versplinterd over 

het groengebied. Dit komt de helderheid 

van het gebied niet ten goede 

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt 

van algemene parkeerplaatsen verspreid 

door het plangebied, dicht bij de (sport-) 

functies. 

Tevens vormen de parkeerplaatsen hiaten 

in het groen gebied. 

Door parkeren te clusteren bij de entrees I 
van het gebied ontstaat er meer ruimte J---=~:t----:---/#......:~=J 
voor natuur en er ontstaat een heldere f 
structuur. 

Routes 
De routes voor voetgangers is nog 

beperkt Er ontbreken aansluitingen 

voor de fietser. Door de verschillende 

parkeergelegenheden bij de faciliteiten 

zelf is er op sommige momenten sprake 

van onoverzichtelijke situaties die kruisen 

met de voetgangers en fietser·s . 

Motivated Movement 1 49 



50 I Motivated Movement 

Masterplan 

Uitgangspunten 

Sterke nadruk op assen voor 

ontsluiting en orientatie 

Noord-Zuid as voor autoverkeer 
en HOV-Iijn 

De natuur meer ruimte geven in 

natuurlijke zijde (west} en park 

zijde (oost} t.o.v. de tongel reep 

Clusteren van de sportgebieden 

Verbinden van de verschillende 

toegangswegen 

Parkeren onder voetbalvelden 

aan de rand van het gebied 



1 Na het ontwikkelen van het masterplan werd het 

Masterplan van Juurlink & Geluk gepubliceerd. In grote 

lijnen komt het plan overeen. Het benadrukken van de 

hoofdassen, meer ruimte voor de natuur en het clusteren 

van sportvoorzieningen. 

Verschillen 

De verschilen zijn de verdere uitvverking in het groenplan 

het benadrukken van de lanenstructuur, de introductie 

van parkeergarages aan de randen van het gebied, de 

HOV-Iijn die over de Aalsterweg loopt. 

Voordelen 

De voordelen van het masterplan van Juurlink & Geluk 

is de verdere uitwerking van de groenstructuur. En de 

introductie van parkeergarages langs de randen van het 

gebied. 

Nadelen 

l~adeel is dat de HOV-Iijn over de Aalsterweg loopt 

waardoor de verschillende faciliteiten binnen Genneper 

Parken niet goed ontsloten worden. 

Combinatie 

Door de grote overlap tussen de twee masterplannen 

heb ik gekozen de twee masterplannen te combineren. 

UiteindeliJk is het masterplan van Juurlink & Geluk als 

onderlegger gebruikt. De HOV-Iijn is aangepast, met de 

daarbij behorende laanstructuur. 
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Bestaande Situatie 
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Nieuwe Situatie 
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The runner: Peter Jansen 
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MAATSCHAPPIJ VERKNOPEN 
WEllNESS!FITNESS 
WINKELS 

CD DECENTRAUSEREN ~ INTEGREREN 

11 I ORTHOPEDIE 

@ BRANDING/CONCURENTIE/ 

INNOVATIE~ 
TUlE 

PHILIPS 

~ KANSEN/STIMULEREN 

~ TOPSPORT 
~ SPORT 

DESIGN ACADEMY 
FONTYS 

Het gedecentraliseerde orthopedisch centrum motiveert 

tot beweging, tot innovatie, tot integratie. Door inbedding 

in de natuur, in het stedelijke weefsel, samenwerking. 

Dat is de visie van het orthopedisch centrum. Motivated 

movement 

Concept 
Het concept is gevisualiseerd in het diagram hiernaast. 

I 
1. Decentraliseren 

• Gebouw rond patiëngroep 

Kleinere gebouwen 

Integreren in omgeving 

Stroomlijnen processen 

2. Integreren 

Wellness verbindt pati ënt en omgeving 

Watertherapie patiënt = Wellness bezoeker hotel 

Massage therapie patiënt = massage bezoeker 

Fysiotherapie = Fitness 

Wachtruimte ziekenhuis = Lobby Hotel 

3. Kansen/Stimuleren 

Topsporters krijgen optimale medische begele iding 

Sporters van Genneper Parken snel med ische 

begele id ing 

Omgeving die stimulerend werkt mbt bewegen 

4. Branding/Concurrentie 

Samenwerking met kennisinstellingen levert: 

Nieuwe producten 

Andere processen 

Andere therapieën 

Vergroot de concurrentiepositie 

Daarnaast ontstaan synergieën tussen de verschillende 

onderdelen . Sport en Innovatie levert betere prestaties 

door sportlabs. Nieuwe revalidatie methode kunnen 

toegepast worden op de sport. De mogelijkheden zijn 

eindeloos. 
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Stedenbouwkundig concept 
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Raster structuur 

Natuur 

[] Plangebied 

Het stedenbouwkundige ontvverp is gevormd 

door contrastvorming van de harde lijnen van 

het raster ten opzichte van de zachte lijnen van 

de natuur van het Tongelreepdal. 



Vertaling naar gebouwvormen 

, 
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Assen benadrukt door rechte gevels 

Kruising een hoog accent als landmark en 

adressering van het ziekenhuis 



Gebouwen reacgeren op natuurlijke 

omgeving door vloeiende vormen 
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Landschap wordt omhooggetrokken als 

verbinding tussen de gebouwen en refereert 

aan de bolakkers die het gebied rijk was 



Gaten worden in het landschap geprikt 

De structuur in het landschap lijkt op het 

botstructuur van de mens 
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Functionele relaties 
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Gaten voorzien in zichtlijnen 

Gaten voorzien in daglicht 
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Het landschap vormt relaties met het 

omringende landschap en gaat daar 

vloeiend in over 



Padenstructuur sluit aan op het 

padenstructuur van het gebied 

Uitnodigend karakter voor recreanten 

en studenten sporthogeschool om te 

reereeren en hard te lopen 
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Hoofdentree 
HOV~··· 
•• •• 

•• •• 
•• •• •• 

Verkeerstructuur langs de hoofdassen 

Parkeren onder maaiveld 

Entrees via hoven aan de weg 



Privé hoven in de verpleeggebouwen 

Semi-openbare hoven rond de verpleeggebouwen 

Openbare hoven centraal en aan de randen van het 

terrein 
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bewegingsvrijheid van privë naar openbaar 
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Gebouwconcept 
Huidige verpleegkamer en verpleegafdeling wordt opnieuw bekeken. Uitgangspunten van de Healing Environment worden toegepast: 

zicht op groen 

uitzicht naar buiten 

• Privacy door eenpersoonskamer 

belang van licht in gebouw 

Q 

Huidige ziekenhuis kamer Aanpassing Aanpassing 

uitzicht één zijde 

lichttoetreding van één zijde 

gangen monotoon en donker 

Vaak meer-persoonskamers 

78 1 Motivated Movement 

Verplaatsing van toiletblok Uitzicht naar twee zijden 

lichttoetreding van twee zijden 

een persoonskamers 

meer interactie met gang (afleiding) 

Controle door jaloezieen 



G) huidig verpleegafdeling open knippen 

@ Privé hof ontstaat eer privacy 

Toch uitzicht en licht aan twee zijden 

(D Uitzicht en licht aan twee zijden ontstaat 

Omvouwen van gebouw 

@ I, kortere looplijnen, 

kamers en gang concentrischheldere plattegrond 
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Looplijnen zijn gebaseerd op de natuurlijke loop 

van de mens vloeiend. Gebouwvorm is daar op 

aangepast. Het gebouw heeft "geen" gangen 

Contact met natuur wordt optimaal aangeboden 

Dit heeft een positieve werking op het herstel 

van patiënten 



Zicht wordt uitgebreid naar twee zijden wat meer 

variatie geeft 
Licht van twee zijden. De hoeveelheid licht 

heeft een positieve invloed op het herstel van e 

patiënt 
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1. Patiëntenkamer 
2. Werk balie 
3. Werkkamer 
4 Multifunctionele kamer 
5 Opslag Mateneet 
6. Keuken 
7a. Opslag vw!e goederen 
7b. Opslag schone goederen 
8. Toilet 
9. Famîhe kamer 
10. Gang 

11 . Hof 
12.. Balkon 

13. Vluchttrap 
14. Lift 
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Verpleging Doorsnede AA 1300 

Motivated Movement I SS 



Verpleging Westaanzicht 1:300 
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Verpleging zuidaanzicht 
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1:300 



Westaanzicht 1:700 
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Noordaanzicht 1700 
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Zuidaanzicht 1•700 
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Oostaanzicht 1:700 
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Renders exterieur 
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Renders interieur centrale ontmoetingsplek 

96 I Motivated Movement 



Motivated Movement I 97 



Renders interieur verpleegafdeling 
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Het onderzoek was gebaseerd op de volgende 

vraagstelling: 

Op welke manier kan het orthopedische deel van het 

ziekenhuis gedecentraliseerd worden om een beter 

be/evJi1g voor de patiënt te creëren? 

Specialiseren (centre of excellence) 
Door de intreding van de marktwerking in de zorgmarkt 

zal de wijze waarop de zorgmarkt haar diensten 

aanbiedt veranderen. Door de marktwerking zal er meer 

concurrentie ontstaan, waardoor zorgaanbieders de 

patiënt meer als cliëntmoeten benaderen. Zorgaanbieders 

zijn daardoor concurrerende dienstverleners geworden 

met de door hun aangeboden zorg als product. Het is 

belangrijker dat zorgaanbieders zich profileren wat onder 

andere kan door het gebouw. 

Het concept heeft het decentraliseren als uitgangspunt 

genomen. Door een bepaald deel, in dit geval het 

orthopedische gedeelte, uit het ziekenhuis te plaatsen 

ontstaan een aantal voordelen: 

De zorg is rond de patiënt vormgegeven 

De zorg is efficiënter door haar te scheiden 

van andere patiëntenstromen 

De zorg wordt veiliger door een grotere 

stroom patiënten, met relatief dezelfde 

aandoeningen, waardoor meer ervaring 

wordt opgedaan 

Door te standaardiseren binnen de 

kliniek kun nen meer patiënt geholpen worden 

in dezelfde tijd. 

Door te standaardiseren kan de zorg 

goedkoper aangeboden worden . 

Integreren 

Het oude ziekenhuis was gelsoleerd van de omgeving en 

had een introvert karakter. Door het decentraliseren kan 

dit omgebogen worden. Er ontstaan kansen om met niet 

zorggerelateerde diensten relaties aan te gaan. Dit levert 

de volgende voordelen op: 

Relaties met niet zorggerelateerde diensten 

levert een gevarieerde omgeving op waardoor 

synergie kan ontstaan 

Het landschap tussen de gebouwen refereert 

aan het landschapstype, de bolakker, die het 

gebied rijk is. Hierdoor vormt het een eenheid 

met zijn omgeving 

Door het toevoegen van het landschap wordt 

het ziekenhuis beter gelntegreerd in zijn 

omgeving. 

Het landschap heeft een uitnodigend karakter 

voor verschillende gebruikers van het gebied, 

wat leidt tot meer levendigheid en minder het 

gevoel gelsoleerd te zijn van de maatschappij. 



Het landschap vormt een therapeutische 

omgeving waarin verschillende therapieën 

gegeven kunnen worden 

Het landschap wordt gebruikt door 

zowel door sporters gebruikt als recreanten, 

als patiënten. Hierdoor wordt de patiënt 

onderdeel van de stad en voelt zich minder 

gelsoleerd. 

De belangrijkste stedenbouwkundige en architectonische 

kenmerken van het ontwerp zijn : 

Het Centrale deel 

Het ontwerp heeft een heldere radiale 

plattegrond, met het centrale hof als oriëntatiepunt. 

Verder zorgen de verschillende doorkijken 

langs de gebouwen voor oriëntatiepunten 

buiten het gebouw. 

De relaties met andere functies leidt tot 

een gevarieerd aanbod aan diensten. Het 

wachten wordt hierdoor aangenamer. 

De hoteltoren vormt een oriëntatiepunt binnen 

het gebied 

Het zorgt tevens voor de adressering van het 

ziekenhuis 

De verpleegafdeling 

Het contact met natuur stimuleert het herstel. 

Het ontwerp voorziet hierin van twee zijden. 

De buitenruimte en het binnenhof. 

Het gebouw heeft eigenlijk geen gangen 

waardoor het een open en transparant 

karakter krijgt 

De mens beweegt zich in een vloeiende lijn. 

Het gebouw is hieromheen ontworpen 

Er zijn éénpersoonskamers toegepast 

waardoor optimale privacy te bereiken is . 

Het ontwerp voorziet hierin een betere beleving van de 

patiënt. Het gebouw is stedenbouwkundig ge1ntegreerd 

in zijn locatie en vormt een meerwaarde op voor de 

omgeving. 
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