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lk flap eruit dat ik heter opgenumen had kunnen 

word n, clan was de rkenning en het begrip er 

waarRcrnjnJijk we) geweest. Hij kijkt mo aon en 

bevestigt dit .. "Ja'. ga ik door, ·'juist doordat ik 

af n toe een go de dag heb en meze lf c n fri '\Je 

µermitteer, denkt iedereen waarscliijnlijk clat het 

allemaal wel meevalt. Wat men niet weet, i dn.t 

ik iets "slecht~" er negen van de tlen keer to h 

u1tkots en dat al ik dat n.iet doe daar een hoop 

, tres. en rekenwerk aan vooraf gaat. 

~itole 



DANKWOORD 
All ere 'r:t wil ik rnijn al' ·tuclec1·commiss i 

en mijn at Uergenoten bedanken v 01· hct 

I en me en e nerverende af tudeerLraject. 

Dankzij die commissie ben ik gaw zoeken 

nuar n:!ferenten die ik al ::;nel vond via een 

informatiebijeenkorn t van GGZ. Datu kwam i.k 

in contact met Valence. Zij verb] ef daar op clat 

moment m de eetstoorniskliniek en is geclurende 

bet onde1·zoek proc s b reid geweest om haar 

zeer p 1·s nlijke ervaringen m t b •trekking tot 

anorexia nervo a en de cetstoorni kliniek rn t mij 

t d len. Daarom gaat cen biJzonder dankwool'd 

uit naar Valence. 

Na enig contact te hebhen gchad met een 

~yst emtherapeul van GCZ Tilumg bleek 

ti.it. indelijk dat zij ni zaten te wachten op een 

nieuw-gi rig Ludent die zich wilde verdiepen in 

hun werkwijze . [k hen daarom verder gaan zo ken 

en kwam terrecht bij C ntrum Eetstoomi' en 

rsula in Leidschendam. Tijd ns ecn open dag 

heb ik de kliniek kunnen analyseren n b •n ik in 

contactgekomen met d 'directeur behandel zaken 

Eric van FLuth. met een psychotherap ut en mol 

een aantal dienten. Via d ze weg wil ik ook hen 

bcdanken oor bun med ~werking. 

V- n Fm·th heeft mij in contact gehracht met 

EGM Al'chitecten uit Dordrecht omdat zij JU1st op 

dat moment gestart waren met h t vormen van het 

programma van isen voor de nieuwbouw van de 

kliniek. EGM Al·chitede Annemari . Eik l nhoom 

is hereid gewcest om mij het prog:ramma t tonen 

en bet _ch tsontwerp toe te lichten. Op doze 

mani 1· h .bhen we unze VLsies kunnen d len 

met elkaar. wat voor m iju eigen ont.werpproce 

absol wt een metJrwa:ude opl verde. Graag wiJ ik 

haar hiervoor bedanken. 



Om te kunnen afstuderen op een onderwerµ dat 

zo dichtbij Jezelt' l igt. is bet ab oluut een pre om 

hulpvaardigemensendicht bij1etchebhen.Mc1 s n 

die Je kunnen bcorijp >n n st un n wanneer hel 

nodig i~. In het begin van de pcriode met anorexia 

nervosa was het erg mocilijk om de CJ mgevmg te 

con.fronte1·en met zaken di zij onmogelijk z.elf 

konden 'zien'. Zij zagen de moeilijkhuden die 

iemand met anorexia nervosn ervaart met. a 

veel met elkaar te bebhen gesprokcn. L er tocb 

wederzijds begnp ontstaan . Oit vergde heel veel 

geduld. en rgie en inl vingsvermogen. Craag wil 

ik daa.rom beide familie. en vricnd n bedank n 

die daartoe tn . taat zijn gewel:lst. 

Als laatste wil ik graag mijn grootste. hoc ek 

het ook mag klinken, inspiratiebron van miJn 

af tuc!eernnnerwe rp b clank n: mijn partner 

Nicole van der Gali en . De bedank haar voor haar 

ongelooflijke strijdlu t die zij heeft getoond tijden 

de zware peri de met anorexia ncrvosa. Ik b ,dank 

haar voor het fcit dat ze mij voll ~flig in vertouwen 

heeft kunnen nemen n een ontzcttende openheid 

heeft kunnen t on n . . Jui, t op c.1>:~ wijze konden 

wi1 h t b iden een plekje geven in on. !even. Ze 

h eft me la ten zien dat Jtti t de kleine dingen in 

het leven bdangrijk kunnen zijn . 



SAMENVATTING 
Wann •er "i "mHnd met anorexia nervo. a zich 

'enmaul hedt t 'ruggett· kkcn in haar eigen 

we reld, is h t een ·omplexe en lan.,,e w >g terng 

naar de 'gewone wereld'. De behandeling ervan 

gaat dan vaak gepaard met een opname in een 

et.stoornisklintek. Daar leren de clienten in een 

t1jdsbestek van meerdere maandcn (dit verschilt 

per indivi.du) gelcidelijk aan een genormaliseercl 

eetpatn> n aan t houden. Zij zullen terechtkomen 

in een omgeving waarin ngeveer ze a achl 

mnanden zal worden geleerd, gewoond, ge lapen, 

gegeten. gehuild. gelachen en rreleefd. Het spr ee kt 

daarom voor zich dat in dez leefomgeving de 

h 1 vingswaru·<le een belangriJk gegeven i . ma~w 

h e kan J mgeving claar een positieve hijdrag 

in lever n? 

De betekenis die ik aan di omg ving heb 

gegeven. is vourtgekomen uit diverse onderzoeken 

naar onder andere de bele.vingswereld van 

clienten in ntstoorni klirti k n. Ecn aantnl 

anorexiadagboeken zijn geanalyseerd. Er is 

gesproken met clienlen, psychotherap~uten, 

een archi tect en er i 1;:en eet toomi kl iniek 

bezocht. ommige uitkom ten daarvan stonden 

lijnrecht. tegen over elkaar. Zo verlangde de 

p,ychotherap ut het en mom nt e n kille ruimte 

waar de liente een knu se ruimte wenste 1:1n p 

ande1·e momenten vi.ca versa, word duiJelijk m 

deel elm. 



Hetkunnen toeeigenen van d Jen van deomgeving 

1s een voorheeld van gr te importancie. Een 

rnimt die naar de. hand van het individu f!ezet 

kan worden. maar we! een tijd hjk karakter hlijft 

behouden. De geburgenheid t.:n bescherming v:rn 

<le cltenten dient t e worden gewaarborad zonder 

dat h t een af. cherming van de buitenwereld 

znl vormen. De kliniek di nde e •n harmonie van 

tcgenstellingen Le wor den . 

In dee! twee i::; er als eer t is er ecn ruimtelijk 

programma opge teld o basi;:- van conventionel 

klin ische behandelingen. Dez ~ is aan de band 

van de 'b< sis-ingreru··n en' verder nang past en 

uitgebreid. Deze ingredienten z1jn voortgekomen 

uit de verschillende onderzoeken. Een pick vrnden 

waar d z goed tot zijn recht :wud '11 kunnen 

komen. was de volgencle tap. Die plek werd 

gevond n in Eindho en aan de Karpendonk e 

Pia .. Eenmaal de plek gevonden , kon de kliniek 

worden ontworpen waarb ij voornamelijk cfoor 

de ogen van de clienten en verplcegkundigen l" 

gekcken . Er 1 e n overzichtelijk g 'heel ontstaan 

waann ver chill nde 'plekje 'ziJn pg nomen n 

d' clienten op ontdekking~toch kunnen. op zoek 

naar zichz lf. 
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INLEIDING 

At lier 
De hast~ van dit document is in een vrneg 

stadium ge l gd tijden de voorhereidingsfa '<'van 

het afstudeertrnj ct. In deze fase. die doorlopen 

went in het atelier 'to the bone' onde1· leidlllg van 

ir .• J.P.A. ,Jan) chever . a:::. bet de intentie om 

de arch.it ctuur student bewust te maken van 

materiaal (in <lit atelier betrof het beton) door er 

zelf daadwerkelijk mee te werken. Persoonlijk heb 

ik voor ditateliergekozen omdatikgedurende mijn 

studie carriere cnorm gefascineerd ben geraakt 

door het mat •riaa l beton. Het. atelier bcstoncl uit 

18 . tuclenten . die na en uitgelw 1de oefening m t 

be ton aHen de opru:acb t Jo:egen te gaan ontwerpen 

vanult bet materiaal. Dit kon een materiaal .11i111 

na:u eigen keuze. Uiteindelijk zijn tr lecht. · een 

aant~il i n geslaagd om claadwerkelijk aan deze 

oorspronkelijke opgave te voldoen. Ikzelf behoor 

tot cle groep die vanui en ander uitgang. punt i. 

van tart gegaan. 

Mens 
In mijn vi ·ie wil ik, hoe cliche bet m eerste 

int1tantie ook mag klinken, gr:iag d mens 

cenn-aal s ell n en vormt het m wez n de kern van 

vr1jwel alle besli.ssingen in m Lj n ntwerpproce • . 

Het betreft in ilit gev· l e n expliciete do •lgroep. 

namelijk mensen met de eetstoornis anorexia 

nervosa. Door de me ns die gebukt gaal onder 

deze eetl:ltoornis centraaJ te teU n. ben ik een 

specifieke opgave aang gaan. H t ts ssenLieel 

om je:.:elf zo goed als mogelijk te verplaatsen in 

de toekomstige (wisselende) gebruikers van de tt? 

ontwerpen mimtes. Omdat rl gekozen <loelgroep 

cen vriJ specifieke en ongebrmkelijke visie heeft 

van de w •reld en 1.1chz ll', vel'rrde bet heel veel 



lh 

van het inlevmg varmog n. Vele vragen dienden 

t . worden I eanlwoord wat mij een be Id gal' van 

de kijk op de wereld door hun ogen. 

Hoe er aarl deze dodgroep de ru i mte om 

zich hecn? Is dat dan wezenlijk verschillend 

van iemancl die een gezonde kijk op cle w reld 

heel't? Kan <le ruimte van 111vloed zijn op het 

herstdproces? Al dat het geval blijkt te zij n. op 

w Ike wijze clan w .l'? Op al dez v1·ag n h b ik 

gept•obeerd een an rwoord e vinden door diep m 

de wereld van Anorexia Nervosa te duiken . Door 

zowel veelvulclig contact met de hulpverl ncr. 

a.ls cle clien t, als de vormgever heb ik getracht de 

onde1·ste st en boven te halen. 

Natuur 
D natuur i en waard vol en welgewaardeerd 

deel van on !even. nder natuur versta ik ni t 

alleen de wildernis waar nog geen m n elijke 

interventies hebben plaatsgevonclen. maar ik 

beschouw het alr; een v rzamelnaam voor onder 

andere pm.'ken. weiden. veld~. n. bomen aan 

de kant van d straat en tuinen. Oat het een 

belangrijk cleel uitmaakt van ons leven blijkt 

uit talloze voorbeelden. Men. en planten graag 

bloemen en pl::ll1t.en in de k.leine tui ntj s om het 

hu i : bij gebrek aan ruimte voor een tuin zetten 

de m nsen plant n 111 h t hu i en verzorgen 

d ze: diverse geme n te invesLer n flink in 

groenvo rzieningen i.n de steden: land chappen 

zijn al eeuwen lang h -•t ntrale thema Ven 

sch1lders; ok wordt het al eeuwen lung verwoord 

en beschreven rn gedichten en liederen. 

D natulll' wordt niet enkel ingezet 

voor recreatiev do lei nden . Het wonlt al 

::;inds m n:;enheugenis ingezet bij diverse 

herstelprocesscn . Zo toonde Verderber (1986) met 

zijn onderzoek aan datde kwaliteit van bet uitzicht 

vanuit het ziekh 1israam wel deg lijk ver. chiJ 

11 !1 1 J h .1rpt·11rl II ' pl I I 'I ' ll Jo li) 





kan maken t1jdem, het herstel. Uln ·h (lH 4) lit't 

op zijn heurt zien dat cli "nten her tellencle van 

cen operatie significant :nl:'ller herstelden met 

uitz.icht op natuur. · Oe opga ve die ik m ijzelf heh 

gesteld voor clit af tude rproject. namelijk het 

ontwerpen an een e tstoorniskliniek. leent zich 

uitstekend voor cen natuurlijkc basis als deze. 

Helende omgeving 
Het be ef dat al'chitectum een grote invloed 

heeft op het alg rn 'ne p ychLche welzijn en 

in het bijzonder op die van een mens die zich 

lichamelijk of geestelijk. onb ~hagen voelt, 1 · 

in ieder geval bij de twee instanties die ik 

heb bezocht 111 t of nauwelijks aanwezig. Het 

v rmt clan ook zeker gcen integraal ond rde •l 

hij de l:OncepLvorming t t de verbetering van 

bet psychiseh welhevinden van deze zi ke 

mens. In :;amenhang met de ontwikkeling van 

complem ntaire gezondheidsculturen l!S een 

nieuw gezondheid bewustzijn ontstaan. dat 

sinds de jaren negentig in t nemendc mate ook 

archite ten in de gezondheidszorg bel.nvloedL. 

Met begTippen als 'healing ru·chitecture' n 

'supportive design' refereert men vaak naar een 

derde climensie in gezondh idsgebouwen. 'The 

dimension of emotwnal respons'. aldus architect 

Eberhard ZelCller van Zeidlerpru·tnership. 

De eerst rlim rnue wordt ingevuld door de 

effectiviteit en functionaliteit en de twe de 

dimen ie door det ekom tger1cht duurzaamhe1d 

en flexihiliteit van gczondheidsgebouwen. M t 

de d rde dimensie wordt de 'empathie' van het 

gebouw bedoell. D wi1ze waarop het geb uw 

rek ning houdt m t de emotion >le b hoeften van 

de patienten, verpleegkuncligen en b zoekcr. die 

met het genezing proce:s te maken hebben. Vour 

ar hitectuur is hier vooral een imt ie le studie 

nH' l~,· p ·l'J~ll• e C1f. !Hiii>' lfadwf ! 1plnn ~ 

~t •ph 'II [' 11p l.1n 



r ir.:htinggevend: Roger lfu·ich ( 1984) onderzocht 

de l'eactie van pati"nt.en op een chinu·gische 

afdelmg. Het onderzoek wab gehai;eerd op 

meclische bestandcn verzameld over ecn per10de 

van tien jaar. Er waren zes kamer die u1tkcken 

op homen en ze kamers die mtk >ken p en 

gemet. elde mum Ull·ich ontletz cht de ernsl 

vru de operatie .. het ve1·plegend pe1·<ioneel. h t 

mecli. ch personeel en h ~t patientenprofiel waaruit 

b'leek dat er geen bchandelingsver chil was in 

de twee verschi llende nnmtes. Hij concludeerde 

echter, dat de pati .. nten i.n de ruimtes met het 

uitz1cht op de bomen 30%, mind r pi.jnst i.l lers 

rot z-i ch hndd n genomen en ongevee1· dri ' keer 

neller waren ont lagen dan de patienten in de 

rwmtes met het zicht op de gemet ·elde mulll' . ~ 

Ulrich maakte daru·uit op clat bet u1tz1cht op 

natuur <le strei:isvolle situatie verzachtte. 

De emotLonele ervru'ing met een gebouw 1. 

vanzelfsprekcnd niet alleen te verbeteren met het 

zi ·ht uit een raam. Het hegint a l bij het m ment 

van 11rriveren hij l1et gebouw. d mamer waarop 

Je erdoorheen heweegt, hoe cle ruimte zich 

pre cnti::ert, het zicht naa1· bujten. de aanblil'

van de ruimtes, maar vooral hoe de gebruil er het 

geheei ervaart. In dit geval is het de emotionele 

tO sland van de m ns met de ~ tstoorni, Anorexia 

Nervo a. wat de vormgevmg van de ru1mte vooi· 

het grootste cleel hepaald. De perceptie van de 

mgeving vanuit h un hel vingsw •reld veri:ichilt 

op meerdere fronten van de reguli ere kiJk op 

de wereld. Dit vereist daarom een mtegnde 

conceptvorm1.11g. Deze aanpak 1s tut •ng •zet in 

de komende hoofd tukken . 

.! l .il\uul I l , \ rdtll<'<' lll l ll' nl ll\ ·•·rl• helwu 1. r1 • r11 I 

v n .1 1t·h1r.•r11 111 r h1 1 d~· \l · r'l~ •l'l(Jnl-: '•Jn kink" 
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Lee WlJZer 
ln deel I waarin h >t t heor ti. ch kader zal worden 

uiteeng zet. zal in het twet>de hoof'd tuk d opgavC' 

van dit af. twl er nderzo k worden tuegelicht. 

Oaorin leg ik uit waarom mijn keuze is gevalle n 

op dit onderzoek. In het derde hoofdstuk zet ik 

het volledigc onderzoek in paragrnven ujte 'n 

die staan voor de verschillende deelonderzocken . 

Da::i.rbij wil ik u r graag op wijzen dat bet eerste 

gedcelte van mijn onderzo k zich • pecifiek richt 

op e 'n etstoornis; anorexia nervosa. Dit is n 

welov rwogen keuze gowe t . De ke1·n van het. 

ond rzoek betrof namelijk het achterhalen van de 

speci6eke gevoelswcreld waarin mensen met een 

eet oornis ('bmg eating'. 'boulirn1a' en 'anorexia 

n rv sa') lev n. ln het kort i. het. volg nde 

ond 'rscheid te maken: bij bing eating word er 

vaak abnormale gr te ho v elbeden v dsel m 

een kor te tijd gegeten. Vaak gaat deze eet toorni · 

samen met overgewicht. Bi· boulimia i. er sprake 

van (vr)eetbuien. Hel' verschil met hingE' eatino

is dat iemand 111 t houl imia d eethuien probeert 

ongedaan te maken door bijv orbe ld te braJrnn . 

Bij de e t. to rn is anorexia nervo a d et iemand 

er alles aa.n om zoveel mogelijk af te vallen. Door 

te sporten, laxeermidd I n en/of vochlafdsijvers 

te gebruiken, niet te etcn en over te geven . 

De diep te g vo I nR van alle di·ie de 

eetstoor nissen ware n 1n e n vrneg :tadium van 

het onrlel'zock t herleiden tot een gevoelswereld. 

De diverse eetstoornis en bleken veelal 

vers hi llende 'methoden' om deze gevo l n 

naar de buitenwereld te ui te n. Dit, tezamen met 

mijn p 1" 00111.ij ke ervaringen. hewoocr mij h t te 

brede rmderzo k t.e p cificeren naar norexia 

nervosa. De resu1taten daru·van zijn ermeld in 

het vierde hoofdstuk. In deel II vanaf hoofdstuk 

vijf za l de vertaalslng gemaakt worden vanuit 

het theoretisch kader naar d vormgeving. 



Ondersteund do r div rse ideeen vnn ~chrijver, . 

filosol' n en architecten als Pallasmaa, Ba helard. 

Malnar en Vodvarka. zal in hoofd tuk viJC het 

id e worden verklaard. In ho I'd tuk zes word 

in~e"'aan op ontwerpbe 1i singen gehaseerd 

op het idee beginnend met de l catiekeuze. D 

gekozen plek gecombineerd m t het idec:: vormt de 

ba is v or het ontwerp van de eetstoornisklimek 

in hoofdstuk z ven. In hoofd tuk acllt bcschouw 

ik tot lot het r ultaat van it al'studeerproject.. 

blik ik erug op het proces en werp ik een blik 01 

de toekom t als beroep 'Vormgever. 

Graag wil ik u er nog p attendenm clHt in 

dit afstudeerverslag consequent de vrouwelijke 

denle persoon word gehanteerd. maaT dat er wel 

d g lijk mannen zijn die Lijden aan de eetstoornis 

Anorexia Nervosa (AN). Van d 1000 1onge 

vrouwen melden zi h namelijk t clcrjaar ongeveer 

:10 jongen hij rle huisarts. blijkt uit ciJfers van 

www.centrumeet too1·nissen.nl. Aangez1en het 

ovcrgrote deel (97% dat deze •etHtoorni heeft 

echter UJt jonge vrouwen bestaat, is de keuze 

gemaakt om de vrouwelijke vorm te hanteren. 
:! 1 





OPGAVE 

Aanleiding 
Het behalen van het diploma aan le Techni ch 

Urtivers1teit is hct eind van een en 'rverende 

studieloopbaan, maar het is tevens een nieuw 

h !,>in . Een b gin waarin Je 1ezelf uun het 

bern psv ld zal moeten voor tellen als iema.nd 

met en on werphouding. Daarom wil ik mijzeU' 

kunnen terugvinden in het afstud erwet·k. De 

m nier waarop dit mogelijk zou zijn, i. h t 

ond rwerp dicht bij mijzeli' te houden. Na enig 

twijfel en overleg met het thuisfront kwam ik 

uitemdelijk t t mijn afstudeeronderwerp. 

Mijn partner heeft ongeveer twee 1aar lang 

cl ets oor nis AN gehad en i op clit moment 

h rsteU nde. Het was een p ri d waa1·in 

onbegrip het c ntrale thema leek te zijn. Vanuit 

zowel haarzelf a l vanuit haar omgeving wa:. h t 

begrip vo r elkaar ver te zoeken omdat geen van 

beiden elk.aar leek te begrijpen . Op deze manier 

ont tond er heftige frustratie en was het een 

t.urbul nte periode. Het wa k c n peri de van 

machleloosheid. ln de eerste maanden erkende 

zij zelf niet <lat ze er vreemde etgewoonte op 

nahield en vroegen familie en vrienden zich af 

hoe het haar duidelijk gemaakt kon worden. 

Na enige tijd begon ze zell' in te zien dat er iets 

niet k.lopte. Extrnme haai·uitval. perman '11L 

vermoei.dheid, ·on tin u onde.r de bla uwe plek.ken. 

altijd koud hebben, niet in slaap kunnen komen 

en enkel kunnen slag .n op de kinderafdeling van 

een kledi.ngwinkel hebben ert 'gele1d <lat er toch 

contact LS opgenomen met de huisar ts die haar 

vervolgens doorverwee naar en zo1'gin tellmg. 

Buiten het feit dat de communicatie tus.en de 

zorginstelling en haar uiterma e slecht v rliep 

en er zes maanden voorbij gingen voordat 
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daadwerkeliJk m t de thl•rnpie wrrd begonnen 

fr uslr' rde ik m vooral om het feit dat zijz If nog 

l'lteeds niet in zag dM /, · <' '11 '('tprohleem had en 

dat ze st.erk vermage1·de. Dat ze t'r uitein<l lijk 

mee i_nstemd • om contact op te nemen met de 

huisarts kwam voornamelijk omdat ze zelf niet 

m er met haar lichrunehjke klachten kon Leven . 

Ze ervaarde de were ld op een geheel eigen wi1ze . 

Zc kek ni t i:d leen haar •ig n lichaam anders 

te beleven dan we1·kelijk, ook haar omgeving 

leek ze anders te ervaren wa haar ervan deed 

uerureemden . Ham· /JeleL ingswereld leek niet 

meer te correspond ren met de werkelijkhc>id. 

Wat m11n kern~e voor dit onderwerp alleen nog 

maar definitiever maakte. wa de hype di . 

ont tond waarin vee l m dia aandacht wa vo r 

de hehandeling van de eetstoornis AN . • Jui"t in 

de t ijd rnnd de tart van mijn afstudeer truject 

ont ton d el' veel kri.tiek op de beha ndelin va n 

deze eet toorni~ na aanle tding van hei KRO 

televisieptogramma Ve! over Probleem van 

.J 'HStca Villerius. fn cl do umentaire dringt 

programmam:rnkstet· Vil! rius diep binnen u1 de 

wereld van anorexiadienten . Omclat Vill riuo; 

zelf met een eetstoornis heeft geworsteld zijn de 

cli~ntcn ongekend openhartig legen haar. H tis 

hi1zonder te noemen dat. aUe c tstoorniskllnieken 

die zij benad 1·cle toestem mmg gaven om de 

ther piesessies e fi lmen. te1wij l vrijwel aUe 

cont dendieiklegd n et<le klin u:ikenuitmonclden 

op niets. Zij g:wen allen • a n de privacy van htm 

clienten te will~n waarborgen. Zou het dan toch 

de macht van de camera zijn g weest'! lukkig 

is Viii ri us r w J in ge laagd en hee ft. zij 

geprobeerd de mechani men achter dez zi kte 

bloat te leggen . Ze trok maandenlang met de 

clienten op en wou uiteindelijk hun vertrou wen: 

"H .t duurt bij deze meid n heel erg lang voordat 



zc rlurven te zeggen wat ze echt denken . 1k denk 

o k dat het uniek i dat ze mij zu dichtbij hebben 

laten komen", aldus Vil lerius. In Nederland lijden 

t1enduizenden mensen aan een eetstoornis. maar 

volgens Villerius word t de ziekt' nog vee1 vnker 

n.iet h rkend door hulpverlener . Vast .-taat wet 

dat het de rneest clodelijk p~y bi ch aandoening 

i.s . Ze zegt dat ze hulpverleners h ~eft aangetroffen 

die heel erg ver g-aan met hun p(;lr oonlijke inzet, 

maar dat ze vaker tegen een chroni ch ge1dtekort 

aanlopen en de wachtlijsten zijn enorm de pan uit 

l'lJZen. 

Probleemstelling 
De fru tratie die ik ei ndelijk een pl k h b kunnen 

geven. i de groot te d1'ijfveei· geweest om aan de 

slag te gaan met d it onderwerp . Frustratie dat 

gevoed i door de macht loo ·he id die ik ervoer in 

de JPri de van AN . Met allc mogelijke middelen 

hehben fH mi lie, vrienden. hulpvcrlcners en 

i.k t vergeefs geprobeerd mijn partner d 

werk Lijkheid in te laten zie n. Het rnocht een 

lang tijd met: baten totdat ze zelf hegon in 

te zien dat haar o it zo roEjke, energieke en 

feestelijke !even plaats heeh mocten maken voor 

een ongemakkelijk. lusteloos en teruggetrokken 

t» taan. Ze wist absoluut zeker dat ze weer de 

gewone wereld in wilde, ma r zag nog s teeds ni t 

in dat ze er een ongewoon e tgedrag op 11ahield 

n dat ze sterk aa n het vermageren was. Ze vond 

he tegendeel waar: ze was juist veel te dik. Er 

was ni mand om haar heen die het hegrijpen 

kon, ze U"s niet de psychotherapeut. Hel wa. voor 

haar al of cl wereld haar niet wi.lde begrijpen en 

besloot daarom haar gevoelens v or haarzelf te 

houden. Door zichzelf af te slulten verkeer<le ze 

in eenzaamheid en vervreemde ze van de werelrl 

om haar heen. 



Op deze wiJze ht?eft zij .-:i ·hzelf een rnanier van 

le t? n aangeleerd die haar en hele lange tijd 

in de greep he >ft kunnen houden en de w reld 

om haar been heeft docn veranclc:ren m ieb 

angstaanjagen<ls. Uiteindelijk hceft haar wil om 

te hc rstellen de eetstoornis naar r\e achtergrond 

welen te drukken en lijkt zij zichze lf te hebben 

teruggevonclen. De vel, sessies bij de ther peut, 

en structuur in haar e tpatroon en de regelmaat 

in het lev n hehb n haar daarbij enorm gehol1 en. 

Het moment Jal zij zich begon te herpakken. 

kwam vlak voordat een opnan1e in de kliniek 

werd geopp rd door de psychotberapeut. Ze is 

door haar ink er behoed van en pname in d 

klimek. 

Bij Natascha van Wee?.el die in haar dagboek 

schriJft over haar periode m t N en h t verblijl' 

m een kliniek pakte bet anders mt Zij kwam wel 

terecht in e n eetsloormskliniek waar ze door 

micldel van va te eten. tijden en d1v rse t:hel'ap1ee11 

•en geno l'malil:leerd eetpatroon kreeg aangeleenl 

Meer clan een om.-ch.reef zij d ruimte van de 

kliniek. Zo omschr ef zij d, wnchtruimte bij het 

weegmoment: een rlrieta l stoelen tegen de muur 

op cen gang. Een plek waar ze als 'freak!'' werden 

b k ken. Een ander rwmte is haar bijgebleven 

t1jd n de wand ling van de jeugdpsychtatrie 

naar de car lioloog. aarbij di ncl z langs en 

ingang te !open waar f'elle zonnestral n de ruimte 

binncndrongcn. Plots leek de kliniek m in der 

grauw en amber en leek ze e1· i:neens van op te 

"Chnkk 11. 

Na het I zen van van Weezel clag oek 

heh ik ver ch illend klini ken ge ontacteerd 

om de ruimten zelf te beleven. maar w rd de 

medewerki:ng steeds geweigerd omwille van de 

wam·borgmg van de pl'ivac . Via een cliente van 

de eetstoorniskliniek in Tilbui·g heb ik er toch 



een goed b eld van kunnen krijgen. Bij Centrum 

Ee stoorni • en Ur ula i!! het we! "'el ukt om d' 

khniek zelf te beleven. Eeu rnndlt·iding van twee 

clienten, een ge:prek met een p. ych therapeut en 

mijn eigen helevi.ng van de verschillen<le ruimte:; 

maakte een ana lyse mogelijk. 

a de tu imte. in de veT chill ncle klin ieken op 

ver-chillende mam ren dagbockcn . clienten n 

bet hezoek) te hebh n g a n · ly ecrd. verhaasde 

1k mij ten zeer te over de mini.male ml die d 

architectonische r uimte daru·m heeft. In sommige 

ruimtes zijn wanden in een bepaalde klem 

geverfd, manr lA er van deruimtelijke kwn liteiten, 

de plattegrond en de materialisatw geen "'ehr uik 

gemaakt. ez1en de dire< te omgevmg (locatie. 

gebouw. numte) van grote invloed i. op de 

gemoed toe ·t nd van d men vmd ik het, 

z k r gezien de maanden lange wach liJ ten, 

een gemiste kans. Cli "' nten. familie en vri nden 

di ncn soms wel zes maanden te wachten alvorens 

een opname claadwerkelijk van r:.<tart kan gaan. 

Omwille van deze enorme wachttijden en de 

haast die eig nhjk gehoden i bij de b •hancleling 

van AN. acht ik het ni t verantwoord clienten op 

te n m n in een ruimte die d behandeling :.i:ou 

kunnen tegenwerken 
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Doelstelling 
De taak die ik hel ontwerp en daard( or mijz U' 

wil geven. i. !wt gt'bouw al. co-th •n·weut te gaan 

bescholl\ven . J\len;;en met de et:-;tumni. .:\1' 

helpen hun 'slechte t!twoont1:•::1' te doorbreken door 

middel van de heleven.i:,. vo1·mgeving. routing en 

oraanisane van het j!ebouw. Zij leggen zichzelf 

ni et alleen manr Pen vermage1·111gskuur op, 

maar zien zichzeu· evenals de omgeving vanuit 

hun eigen perc~ptie. Daarom wil ik h t gebouw 

niet direct. als en oplossing voor de eetRtoornt 

gaan be cbouwen. maru· wil ik bet inzetten a l 

een hulp middel dat helpt hij het lo_laten van die 

a norectische helevi ng. Hetloslaten van die belev]ng 

draagt b11 aun een groeiende ontvankelijkheid bij 

cle clienten waarcloor gewerkt kan gaan word n 

aan de normalisering '.q. herstructurering van 

h t dagelijkse leven. 

Onderzoeksvraag 
Op welke wijzl! is het mogelijk iemand uit rle 

anor -•ch che b I vingswereld t haleu wil de 

architectonis ·he ruun t als eeu co-thel'apeut 

kunn n fung 1·en'> 







ONDERZOEK 

Het onderzoek 18 
onderverdeeld in een aantal 
deelonderzoeken. Allereerst 
18 de psychopathologie 
(leer van de p8ychische 
ziekte) aangehaald zodat de 
Anorectische gevoelenswereld 
beter kan worden begrepen. 
Ver8chillende gesprekken 
inet ervaring8deskundigen als 
clienten, psychotherapeuten en 
f amilie leverden een goed beeld 
van de belevingswereld. Om 
mezelf te orienteren is er een 
eetstoorniskliniek bezocht en 
nam ik een kijkje in de keuken 
van de beroepsvormgever. 

Psychopathologie 
Aandehandvanrc dsuitgcvoerdeonderzoeken leg 

ik kort uit welke ver cnillende oorzal en •r zoudcn 

kunn n zijn di leiden tot AN. DiL zal een inz1cht 

verschaffen dat ik in bet vervolg nooclzakelijk achl 

bij het begrijpen en interpretcren van anorecti>1che 

gevoelens en attitudes. Vo r heL n tstaan van 

deze gevoelens en gedragrnK n :ujn versclul lenrle 

hypoth en ge teld. De soci cultur le verklaring: 

het lankh idsideaal. de bi log1sc;h verklarmg: 

de rot 1 tnehypothe e, de µ. ychologische/ 

cognit1eve verklnring: untreroml:.'nd gcdachten 

en h t nndticausu!Jteitsmodel. Ik zal deze 

hypoth tischc oorzaken toelichten. 



De sociocultm·ele hypothese.1 v rtrekt van lllt het 

'id ale figulU''. dat ont ·taat door d :,;t rtvloed 

aan informatit• die wij ontvangc>n via cl• nwdia. 

Naar alle waarnchijnlijkheid is dit een jong en 

mooi uitzil:'nde vrouw met maatje 34. dat d 

meerderheid van de bev lking niet knn realiseren. 

Het overgrotP deel van de media toont tevlms dat 

·mom zijn' het !even knn vergemakkelijken. !vlome 

men en worden immers vaak intere santer. 

sterker. Vl'iendelijker, a ntrekkelijker en 

intelligenter gevonden dan mind rm te men en. 

a ldus het gros van de m dia. 

De cfruk om mo i te zijn is voor · mnuge men en 

te groot en bet is volgens deze hyp these dan ook 

de reden dat mensen door deze grote sociale druk. 

en g:rote kans hebhen op h t ontwi.kk Jen van 

.1\N. m deze hypothese te toetsen zijn er diverse 

onclerzoek n gedaan, waarbij de hevinilingen 

ge lden a.ls hewijs. Onderzo k wij -t nam •lijk uit 

dat lijnenof het w1llen voldoen aan het ideaalbeeld 

niet een grote oorzaak is voor het ontwikkelen 

van AN. Wanne · r het s lankheid.ideaal er 

daaclwerkclijk voor zou zorg .n dat m ns n A1\J 

krijgen,zouhetdusdanigvaakmoetenvo rk men 

dat. je kunt : pre ken van een p idem.1e. Daar t in 

geen geval sprake van . 

Dt- biologische hypothese 1 vertrekt vanuit 

l n gen tiRch onderz k dat uitWlJRt dat 

b!oeclverwanten va1 ieman<l m t een etstoorni.s 

vaker een eetsto rm or 'temmings ·toornL' 

krijg>n clan een ander. Door ver chillende 

onderzo kers wordt gerlacht dat AN en anderc 

tsto rn i.sscn, in feite stemmingsstoorniRsen 

zijn. Ect toornissen en temmings, t orni sen 

zoudcn p dczelfcle manier stofjes in de h rRenen 

,: hlin1~t·h1 fl~\• lllllni.:11• 'I h1·11np1•11 •'n 
p vdm1mtliol111!u ll 'I rnn h 1· ~111! •n •. I •'•T IJll ,·. ~t \ 
v.1n 1lt•n 1 lrnn . fl·•~llln 11.i~ 
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bei:nvlo d n. De neur transmittel' scrotonme 

wordt be1n lo d door wat je eet. Wanneer er 

veel koolhydraten (~uiker ) 'n weinig prote1nen 

(eiwitten) in het eten zitten wordt de vrij lating 

van serotonine ge ·timuleerd, waardoor Je 

st~rnming beter word t. Als er clan vee l scrulonine 

actief i .. zorgt di t ervoor dat .1e mi nder trek he ht 

in koolhydraten. Er ka n gesproken worden van 

een o,,y. teem waarbij je trek krijgt in koolhydrat n 

wanneer je her'enen weinig serotonine krijgen. 

Wanneer 1e du koolhydraten tt1t je neemt, 

verhoogt je serotonine gchalte wa rdoor jt' 

stemming t eneemt en j trek afneemt. Dit is een 

vereenvoucligde weergave van de werketijkheid 

orn en i lee e geven hoe h t gi baa] in zijn werk 

gaa . In werkelijkhe1d zijn er ve •I meer toffen 

clte jouw trek en st mming be.invloeden. 

Wanneer bet ser toni ne y teem in de h r. enen 

ontr gell raakt, zou dit e n eetsto rnii:' kunnen 

veroorznken of in s tand houden. Die ontregeling 

kan veroorzaakt warden do Jl' ecn lange ti.id niet 

g:oed te eten en door andere gcdragingcn die 

samengaan met f\.N . Bij AN zou het het geval 

klmnen zijn dat hel serotoninesy. teem onlregekl 

ts en er constan te veel er t.onine in de h ~1·sen n 

actief is. \.angezien wei nig serotonine ervoor 

wrgt. dnt je trek hijgt, wordt die trek ondcrdrukt 

bij te ve I rotonine. Je et clan minder clan 

·normale men ·en' zodat te ve I serotomne er 

automatisch voor zorgt <lat je afvalt. Het gev(llg 

van de ontregellng van be serotonine. ysteem is 

uuk dat de stemrm ng er door word bei.nvtoed. Dit 

is teven. het geval bij temmings. toornis en ... Er 

lijn echt r nog v eJ ondu idelijkh .cl '11 0\' 81' de rol 

diL• erotonine speelt in de ontwikkeling van AN. 

wat meer onclerzoek noodzakeliJk maakt. 

·, n .... hl'mH ul I ':orrt·lllll'5 ul \nronx1 .1111 Hl.lir111.1 
Luu r• n 11 ll•·Y. 
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Bij de psych logi~che verklal'ing'' vormen de 

extreme zorgen over 1i edijk en gew1ch de kern 

van een eet:-toornis. Wanneer je Jijd aan · N hen je 

con, tant jezeff aan het beoordelen in tcrmen van 

uiterlijk en gewicht. Dik zi jn wordt geassocieerd 

met falen en waardeloo. zij n , terwijl slank ziJJ1 

samengnat met succes en geluk. Dit wordt door 

_\norexia clienten heel erg zwart-wit g zien. wan t 

rn werkelijkh id gaal dik zijn niet am n met 

foJen en staal Rlank zijn ni t voor bet h bben van 

succe . Teven. zijn ze vaak erg perfec:tiom tisch; 

z tellen extreem hoge en onhaalbare ei en aan 

zichzelf. De extreme bezorgdheid ovel' ttiterlijk 

en gewicbt zijn irrationeel , ze zijn niet logisch 

en al hel maal nict nodig. Deze mensen hebben 

m, taJ een gezond gewicht. 

Wanneer iemand met A.'J ni t kan volclo«:!n 

aan zijn of haar ei en volgen r automati ch 

ontremmende gedachten. di kunnen leiden 

tot eetbuien. Ren ontremrnende yedachte is 

bijvoorbeeld : 'Mi1n clag is nu toch al verpest door 

het drinken van een milkshake, nu kan ik n t zo 

goed o k ecn l'r1«:!tj ten'. r wortlt gedacht clal 

mensen met een e tst ornis een zogenaamde 

dieetgrens hebben. Al· de voed elinn:une onder 

die grens hli1ft is het oke. maar zodra er meer 

gegeten worcl t is r Rprake van een verlies van 

beheer. ing en volgen el' ontrernmende gedacht n. 

Bij men sen m l AN kan zelf · h I eten van en 

droge er k 1· al ontremmende gerlachten 

op1·oepen. omdat de dieetgrens meestal erg laag 

ligt. De ontrcmmende gedachte dat d clag toch 

nl is verp st kan ervoor zorgen dat iemand een 

t ln u krijgt. De regel die iemand heeft vcr 

zijn of haar v •cl elinn am z13n Lan toch al 

over chl'eden. Door ver lie::; van h heersm g volgt 

r dan een eetbui. Een va n de tw e typen AN. 

Ii 1<11111~1'\u JI \1·hu lo1:11• 'I !worn 1 n •·n 
l'""'·h.,111tfi11l11•1t II I \llndu. loll'n :-- l'{tTlltrl 
\: \ I 1\ ., .. n d(·•1 11 11111 f'll);lllll h lfl 
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het vre thuien/p1u-gerend typ ' · ~rvaart :oms 

eethui.en. Deze eetbu1en ;r,ijn vo01· g z ncle m nsen 

g en Petbui te no ' men, maar Anore:-.'ia r.li"'nten 

ervat·en ze we! zo. Na en dergelijke eetbui volgt 

r vaak compensatie gedrag .wal extt .. en veel 

sporten of het gebruik van laxeermiddelen. 

Ontremmende gi;dachten zorgen er ook voor 

dat de zelfwaurdering van dc> b •treffencie pe1·soon 

naaJ" heneden gaat. Deze denkt bijvoorbeeld: 

'TI{ heb me niet aan mijn regels kunn n houd >n 

want ik heb vee l t vecl gegeten. Ik ben een 

le ht perso n'. Er is hier prake van een vicieuze 

cirkel, want een lage zelfwaardering lokt weer 

ontr mmende gedacht n uit. Wanneerj enroaal 

in die cirk I zit is het erg la tig rlaar weer u it 

te komen. Je zakt daardoor steed dieper weg. 

Ond rzoek naar hct :umdeel van ontr mmend 

gedachten vo r het ont taan van etiltoorni en 

levert ver chillend resultaten op. Waarschijnlijk 

spel n onh·emmende geda ·hten ee11 grotere r I in 

het in stand houden van een eetstoornis dan het 

vcroorzaken daarvan. 

Het multfrausaliteitsmodel • omvat eigenlij k 

a ll voorafgaand besclU'even hypothesen. Het 

mu lticau ' a li teitsmod l gaat er vanuit da1 r 

meerdere rzak n zijn voor het untstaan van 

eetstoornissen. Dne soorten factoren 'pelen ee1 

ro l: socioculturele fa ~toren, biologische factoren 

n p. ychologiscb · factoren . Culttllu·invlo •den. 

b~jvoorbeeld h t slankheid ideaal. val len 

onder de soci cultmele factoren. Biologi.sche 

f ct ren word >n be"inv lo •d dool' de fy i ke 

toestand van de persoon. De psychologische 

factoren zijn bijv rbe lcl het gczin milieu en 

per oonlijkheid. Er wordt onderscheid gemaakt 

Lussen 1 n~disponcl'ende (voorb •schikkcnde). 

precipiterende (uitlokkende) en perpetuerende 
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(ondc1·hc1udende) factoren. 

factoren t:ijn factoren die het ont:taan van een 

ectstoorni s onder gum;tige omstandigheden 

bevorderen. Uit onderzoek ZlJll de volgende 

predi~ponerende factoren voor AN nam· vonm 

gekomen: 

Vrouwelijk geslacht 

Pcrfectionisn e 

Con tant enke1 anderen plezier n 

Het t>t ll n van hoge ei en aan jezelf 

Fam ii iegeschiedenis 

Leven in cen ge'industriahseerd land 

Mo >ite met uitten van e111ot1es 

Moeite met op lo , en van probl >men 

Laag ze lfhee ld 

De precipiterend factoren lokken een eetstoorn..i 

uit, ze zij du no >dz:.ike lijk oor bet ontstaan 

van AN. Iemand met relevant predi ·ponerende 

factoren ontwikkelt pa een eet ·toornis uls 

er prec1pitercnde factoren aanweztg ZJJ11-

Perpetuer ncie factoren ZtJn foc:toren die d 

etstoornis in stand houden, hijvoorheetd 

bewondering n omplim nten van anderen ov r 

het uiterlijk. e perpetuerend factoren zorgen 

er voor dat 1emand steed~ verder gnat m hct 

vermager n. 

De kracht van het multicausalite1t model i, 

dat het a llc. be chrijft wat een eetstoornif' zou 

kunnen veroorzaken tm in stand houden . E<"hte1· 

is dit tevens h t zwakke punt. Doordat dit model 

ervan uitgaat dat r ontzetlend veel factoren 

zijn dit• kunnen bijdrag n aan het nt t.aan v' n 

een eetstoorni is het vrijw l onmogelijk om te 

v or pe ll n wanneer iemand echt ziek wordt . I-let 

zott voor e lk i.ndividu anders kunnen zijn, terwijl 

het JLti st voor AN clienten en hulpverlener. 

brmkbaar is om te weten wnt de oorzaak van de 

•et. toorms is . ok naai· dez veronder:tellin" 
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moet mee1· ondcrzoek gedaan worden om va. t te 

st ellcn welkt> l'actoren een grote invloed hebben up 

het ontstaan van t\,\J, en welke l'aclo1·en minder. 

Hun1anistische benadering 
Er bestaan een grool auntal beh:rndelingen voor 

AN . Zericht en z1chnietallcl'nophctgewicht. maar 

onk op de ang t om aan te komcn 'n de stoornis in 

de lichaamshel ving. Tot ongeveer :30 jaar terug 

wa bet bereiken van een normaal gewicht het 

belangrijkste doe] biJ iedere eetstoorni therapie . 

Dit werd bereikt met een streng straf-en-belonina

systeem. Deze th rapievorm wordt in deze strenge 

vorm tegenwoordig niet meer gehanteerd, volgens 

d website van de Nederlands Academi( v r 

E t toorni. en (NAE). T ' genwoordig wonit er 

rn eer rekening gehouden met de wen en van d 

client omdat bet straf-en-beloning--systeem vaak 

h·aumatisch bleek te werken. Ook leidde d ~ze 

behamleling op lwrte lermijn tot gew1chtsh •rstel. 

maar verdwe n dat effect na atloop van de 

behandeling. In een aJgezwakte vorm wordt 

dez gedrng tb rapeuti che t chniek nog ve J 

gebruikt, met nam bij de kl in· ~h1;:opnamen. Deze 

afgezwakt vorm heeft op korte termijn evenveel 

effect a ls e strenge vorm , maar de bchandeling 

wordt daar nteg n wel heter verdrag n d r de 

·Jient. 

De cli" tgel'icbte psychotherapie, ook wel 

Rogeriaanse psychotherapie geno md, i ontstaan 

in de jaren '40 al · rea ·tie op d psychoanalyti. cbe 

en directieve praktijk in de Verenigde Staten. Dcze 

nondi1·ecticve psychoth rap1e 1 mzichtg .ven I. 

Het le rt je e1·vm·en wat Je eigen unieke 

gedacbten en gevo lens zijn, het leert j h Ider 

kri jgen wat je pre ies wilt en wat je belemmert 

in het leven. Het leert je eigen beperkingen te 

kunn n accepter n en b ter gebruik te maken 

van J . terk kant n. Dit • telt j in :'taat m 



beter om te gaan met moeilijke ituaties. De 

grondlegger van deze humani ti che b1madering 

is de Amerikaanse psycholoog Carl R. Rogers. 

Behalve Rogen1 hebben vel ander n ideeen 

ontw-ikkeld die ijd.roegen aan de theorievormmg 

in de huma.nistische psy hologie wat he ft gel id 

tot diver e clientgerichte tromingen. Gezi >n het 

feit tiat dit voornamelijk uitwerking n zijn van 

de ba i principe van Ro rs, bepeTk ik me in dit 

schrijven tOt zijn theorie. 

IG.inische behandeling: fa enng 
Om te komen tot en vernieuwend ruimteli1k 

prograrnma dat aansluit op de huidi e 

h handelmethoden is het ahsoluut van helang 

kenn is te nemen van de structuur die wordt 

gehanteerd bij de klinische behandelingen van 

AN. Deze beh ndeling i opgedeeld in "en aantal 

fasen waarin de clienten geleidelijk aan worden 

klaargestoomd om hun eigen pa verworven 

lev n t leven in de alledaaa e wereld. De aantal 

fa. en die de client zal doorlopen. kan per klimek 

vers(;hil len, m·:i.ar veelal wordt de behandeling m 

drie a vier f'asen opgedeeld. Bij opname b gint 

een client dan in fase 0 en eindigt deze in fa e 8 

of 4. Het behandelteam evalueert wekelijks hoe 

v r de client is en afhankclijk van de motivatie, 

het gedrag en het gewicht kan zij overgaan naa1· 

de volgende fa e. I uitgangspunt hanteer ik de 

hehancle ling die opged eld i i.n vier fa en~. 

Fase 0. opstart/ase 

In dez h ginnend moeilij ke J'ase zal voornamel ij k 

de Lichamelijke toe tand de pr:iorit .it krijgen. Dit 

houdt in dat er diverse lichamelijke onderzoeken 

gcdaan worden. De client zal veel ~teun hijgen 

van de verpl egkundigen om weer te leren 

vnldo nd te eten en te drinken. Dit zal rn de 

t' .fnnf!L'rtn rnll DL• t s l.t•11r111-.,•n. \ .. \ van Elhnrc 
)Hl~lllll I"! I 
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vorm van voedingsadvies en afgepaste porties 

plaatsvinden. De vel'pleegkundigen zullen altjjd 

in de nahijhcid van de cliih1t zijn tijdern; de 

maaltijden en zc continu motiveren. stimul •r •n 

en conigeren w;:iar nodig. Dit zorgt er vaak vum· 

dater spanningen n frustrnt i s nrstaan . 

Fase 1, motiuatie/a. e 

D ze fase zal vooral rn b t eken staan van 

bet aanleren an een gezond (eet)patroon. De 

verpleegkundigen zull n amen met de cli .. nt 

een activiteitenpatroon in kaart brengen, waarbtj 

zowel g keken wordt naar de hoeveelheid 

beweging a l: naar d Ii haamshouding. Tussen 

d verple gkundigen n de ·u··nl zullen er 

afspraken gemaakt worden met als doel het 

activiteiten atroon te normaliseren. Het 1s ok de 

fas1:: waarin za l worden ge tart met de aandacht 

voor de mentale strijd die <l client voert met 

zichzelf en zullen 1· mogeJijkh den worden 

aangeboden om hi rover te praien. De motivatie. 

stinrnlatie en controle tijden <le maaltijden 

zullen in f'ase l teven · het hekelpunt zijn van de 

clienten. 

Fnse 2, experimenteer(ase 

Zoals d naam al doet vermo den, i het in deze 

fa 'e van belang dat er wordt geexpe1·imenteer<l 

op verschillende g bieden . Er zal word n getracht 

bet eet- en d.rinkpntroon te normaliseren en een 

gnede balans te vinden tussen de actiVJteiten en 

rust . In deze fase zal het contact met cl wereld 

huiten d klmiek langzaam warden hervat. 

ndanks at het contact wordt herst lt met de 

buitenwer 1d en het gevoel van afzondering 

vermindert. zal deze fasc al moeilijk warden 

heleefd. Dat komt voorn melijk door h "t f it clat 

e.r m er a voe! n terugk 111 n wanneer de client 

r ichting h t geno1·malise rde gewicbt gaat. Aan 
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het einue van fase 2 dient de t:lie1 t t•en actieplun 

te makcn waarin b chreven :;taat hoe het !even 

buit.en de kliniek zal worden opgepakt. Zan.ls 

de t rugke r na r school. het ded nemen aan 

een (sport)club en het oppakken/op bouwen van 

sveiale C'Ontacten. 

Fa ·e 3. resociali ·atie(ase 

In fase 3 leert de client om mee1· c1g ·n 

verantwoordelijkheid te dragen voor het 

eetpatroon, gewichtenactiviteiten door middel van 

h ,t uitvoeren van het zelfvervaardigde actieplan 

aan het einde fase 2. De verple gkundigen 

besp1· ken dit nauwkeurig met de client. en loen 

en sta1 terug. Zij zu llen zich wat meer op de 

achtergroncl begeven waardoor het in itiatief meer 

bij de client k mt e liggen. De ·li .. nt wordt als het 

ware heropgevoed zodat deze onalliankelijk kan 

acteren buiten de kliruek. Richtin~ het emde van 

fa e 3 z, 1 er. in het geval van minden ang ~ clienten 

samen met de oud rs, 1.:: n vervolgbehandeling 

wol'den besproken. 

,. ... , ,_L , ... 1 -- ~ ~--v~ -·- ---- - ..._____.. 

~--1 °"-- .._ .... ,,. .. _ 
,,,. • pMJM&,,... Mt - --a.-"'°°" ~ QIN0'1d --- ... CWl ..... M 

..,_ ----- -~ --.. .,,~llDllr'Daft _ __, --~~·~ri ... ---- - ....... _.,..,.,~d ..., •"'1~ ..-.... ~MO~ 

:it11. i tlw<•t • I 1 rh mwlol v111 \ un 1 J1n1n ·n , , 

Mron .Jn11g1·n·n m~t "·l 1\t1n 1 l'll, \ \Ull t:ll111r" 

11 



1·• 

Bel evings were! d 
Om e n goed beeld te kunnen v0t·men. is in 

het kader van de literatuun;tud1' een aant.aJ 

anorexiadagboeken g •raadpl '>gd . . a"l "t de 

boeken "Anor xia tc lijf' van Suzanrn.• ,\foije l'. 

"Door de bel van anon:xia" van .Martine de Vrie 

en "Magere im·en" i er ook contact g-ewec::it. met 

Val nee die op dat mom nt cliente was van de 

C ,z cetstoorniskhrnek in 'I'ilbru·g. Interessante, 

maar tevcn;; >rg eonfront r nd gesp1·ekk n heh 

ik m ~ t haar kunn n voeren waardom· ik diep in 

de werelcl van AN geraakte. A.an mijn partner 

had ik t t dan toe geen informati onttrokk n 

rndat ik mijze lf op dat mom nt nog niet in 

taat achtte het afstudeerproject te scheiden van 

mijn pl'iv'Jeven. Dit v randerde geheel na de 

gespr~kken ni>t Val nee. Het w al ~of' r e>n 

norme baniere verdween tu sen haru· wereld en 

d · mijne . W ' leken elkaar · wereld zo nu en dan 

zelfs te bt:grijp '11. Dit Jeidde tot ze r openhart ige 

gesprekken ove1· de gevoe lens die haar gevangen 

biel<len in haar eigen geslot.en wereld . 

Een van de~ conclusie, di ik voortijclig in het. 

onderzoek kon trekken, wa dat Ue r •l'ercnt n 

leefden in dezelfde beleving ' w ,re1d. Een 

w •rc ld die gehn .. eerd was op gevoelens die 

sterk met elkaar overeen kwam n. Gevoelens 

al,, angst, Penzaamheid, t.l'ots, chaamte. 

minderwaarcligheid, ongewen t en met weten 

wie je werkelijk bent vo ren daar de hove nt on. 

T n d • volgende alinea geef i.k een aantal o-evoelem; 

wee1· aan de band van het anorexiadaghoek van 

Natascha van Weezel. 

'Tk wil weel' he taan', vertelde • ata. cha 

aan haar dagboek op 7 oktoher 2001 als een 

react i p de leuke dagen die ze daarvoor ht?eft 

meegemaakt. Zeis naar en optred n van Di-re t 

gewcest, ze heeft lcuke kleren gekoc ht en ze LS 

llh 1; B .. lL 1 lit.! 1 .in net •·t~1·11 lwh ... 1n1 

l\r"n 111~lw.-I ;1r\ \1·c1Hl111·•·~" .:um 
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ecm pond aangekomen. Verder vertelde ze haar 

daghoek dat ze door <lit soort. leuke dagen zo nu 

en tlun weer eens voorzichtig van het !even kan 

pro vcn. Hierdoor begint ze steed ·· meer 11aar het 

'gewone' leven te verlangen en krijgt ze d or dat de 

eetf;toomi haar ve1·hindert hi.i h >t, leiden van het 

norma le leven . Z verlangt daarom ook naar J.e 

'n01·male mensen Wl!t·eld'. zoals zto: <lat zelfzo mooi 

verw ord. Ze heeft a l die ti.id in een eigen we reld 

ge leefd. In een were Id <lat mijlenver van de gewon 

w reld staut In een wereld waar niemand haar 

gevoel n hoefd te begTijp n, omdat ze daar een 

teruggetrokken be taan kon leid n en alleen kon 

zijn met ham· enig ·vri nd' die haar we! hegre p: 

Anorexia. Zij vl uchtte naru·die schijnwereldomdat 

in de normale mensen wereld niemand ham· 

gevoel ~ns kon begrijpen. Die vi ucht gaat a ltijd 

gcpaard met far;adeged!'ag om de r>chuldg voe lens 

'n hnamte Le vet'bloemen. maar bet ev nw1ch 

tussen draaglast en ru·aagkucht raakt daardoor 

dusdanig v rtoorrl dat t:>r concentratieproblemen. 

vermoeidheid en soberheid optreden. Deze 

klacbten helemmeren de normale handclingen 

in h t leven zoals a utorijden, lezen en z IL' d 

. oci:tlc cont, cten wol'd n verm den waardoot· er 

zi j in een isol ement geraken. Niet aliee n zullen 

zij zicb fysiek afzonderen. ook mentaal zullen 

ze af tand nemen van andel'en. Dit ht!eft uls 

gevolg dat familie en vrienden na verloop an 

tijd niet meer op de h ogte zijn van problemcn en 

fru. traties di · z1ch alsmaar lijken op te stap I n. 

Op d ze manier raakt de lijdeude steeds m et· 

1ervreemdt V:l l1 haar Omgeving, de omgeving nit> 

ooit zo ertrouwd was. 

Nu de gevoelenswcreld is blo tgelcgd. is het 

belangrijk om deze 111 de juiste context te plaatsen: 

d eetsto rniskliniek. 'rijd ns de dagelijkse 

b zigh den in die kliniek spelen de gevoelens 

voot mij al ontwerper de b langrijkste rol. D ~ 



dagindelina i~ namelijk per onderdeel ruimle

gebonden waa rcloor er de mogelijkheid ontslaaL 

om cLie specifieke ruimle · daarnp vorm t g v n. 

Een van d onderdelen van het onderzoek wa. 

daarom 001 in de huid te kruip n van een lienLe in 

eeu kl.iniek zodat r>P deze manier de ve1--chillende 

ruimles konden wor<len ervaren door llaar ogeu. 

De 'menta l map' di daantit is ontsLaan. staat 

verm .lJ op de volgende lwee pagma' . Samen met 

Valence beleven we de dag dat. zii b tJ de kliniek 

aankwam met een BMT van 15. 



10:20 Ze ziet het GGZ comp) x · I maar di hterbij 

komen wann er zij 1-;am n mel haar ouders lwt 

adre natl rrn. Haat· hart klopl in haar kePI en 

d zenuwen gieren door haar t.engere lichaam. 

' F'ij n. ik word zodndelijk ge\voon gedropt door 

mijn uuders.' 

10::30 Voordal ze aanbell bij rle klini. k blijft z 

t aa n en denkt: zo ale nee. nu i ·er ge n w g me er 

L ru . Ik zal een gaan knokken voor mez If.' 

10:45 Aa n di" trap naar d verpleegkundigenpost 

op de crdwping lijkt geen eind le komen. Ze 

mag plaatsnemen op 'en stoel recht tegenover 

de verpleegkundio-e di een aantal vragen stelt. 

Even overweeg ik t. Liegen <lat ik vegetariet b n. 

maar doe bet nieL. De h lft van het ~eprek hoorl 

ze niet en b leefl allc · in f'n roes. 

l:l:29 Na de inlf1k mo t ze chrecl afucheid Le 

nemen van haar mid I' n laten z veel tranen. 

maar e I t ijd om te trem·en i r nif'L ·u, worrl 

opg nomen. Opgeslokt door <le kliniek.' Ze ze0 t 

daarmee de resl van de wereld achler hanr tf' 

latf'n. 

12:30 '\\.ow'. zeat ze. ·rk Ill g d1r cl bij d lum:h 

aam;chu1ven.' Ze vo Jt de venijnige blikken 

I erwijl z met he1ar voorstelronde hez1g is. lk voel 

m bekeken n v rre van welkom.' Hel i er kil n 

vo >lt erg \'r emd aan. De bot rha111 op mijn bord 

lijkt a l maar e:roter t worden doorrlal ze ernaat· 

bhj!1 -tar n 

18:aOVoor Lherapie )open z meLde helegro p naar 

een anclf'r g bouv. . ·Met zo'n z1cl nhuisinaang'. 

zegt Valence. Daar laten ze zich wekelijk;; wegPn 

en d1 nen ze bmten die ruimt.e op elkaar te 

wachten. 'Hct is vervelend wanneer iedereen je 

aank.ijkt al. of ik een freak · ben.' 



15:00 Terug in de kliniek hebben ze het 

gezameulijke nackmome nt. H eL i fi e t, : er is 

iemand jarig en die trak erL op gevulde koPkPn. 

De ruimte lijkl ineens te klein n z kriJgt het erg 

beuauwd. 

15:20 Op haar ka mer hPeft ze eindehjk even ti.id 

voor haarzelf en kan ze haar emoties Laten gaan. 

Er i ,,.ewoonweg geen tijd om jezelf te kunnen 

zijn. 

17::30 D be! gaat! Dal belekent clat he t et n ijd 

I . 'Alw r ·. Zegt alenc . ·Qa . chelle cre[turl, do l 

pijn aan mijn oren. · Ze maakl voor het eerst tn 

haar leven k .nni. met een vol bord he te bliksem. 

De grootste nachtmerrie van iedereen met N. 

18: 15 Na iedere maalLijd be pre ken ze h u n 

ervaring •n en gevoelen · va1 die dag. Dit neemL 

ongeveer een h alf uur in b ·lag. 

19:00 - 21 :00 Nu m ag ik bezoek on vano-en en 

her ·t el ik mijn contacl met de buil nw rE'lcl. Ik 

verlang t· vre elijk naar. Mijn vriend koml lano-~. 

i\liju sleun en LOeverlaal.· 

21 :00 Het laal Le 11ackmomenr van de <lag. 

21: 15 Nu i£ er vri1e lijd. Er kan geprobeerd won! n 

ecn over n Lemming l vind n ov r de kPuze \'an 

d LV·ZPnder of ze mo en naar le s laapkamer. 

\"alence kiest voor het tweede. 

22::rn We warden gesommeerd te gaan slapen. Hcl 

[s namelij k bedtijrl. 1k ben de1·tigjaar en moel naar 

bed om half e lf. wat een gTa p!' Ik leg m rb1.1 neer 

en probeer le s lapen. lk zie alle uren op de klok 

voorb iJ gaa n en hoor aan de zwar • voel ·t ppen 

en het ge rinke l van d :5 le ut l · dat de nachhvacht 

lang loopt. Morgen nog zo"n da . . Hoelang nog9 

1-; 
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Centrum Ee tstoornis en Ursula 
Dit liezoek hn t ik ao d voorbercid . maa r ik wist 

och nie>t hetemaal ZE'ker wat mij te wacht.en 

tond in het Centrum Eelstoorn sen Ur u ta 

in L idschendam. Gezien het foit dal. m ru1in 

prive leven de eel i oorrnskliniek biJna een rol 

had gckregen begun ik de rei. vunuil T1 lburg 

naar Lcidschendam met een dubbel gevo I. 

Aangekom n op h t c nlraal talion van D 11 

H aag zocht ik direct naar de bu · di me zou leiclen 

naa1· Leidschendam. Na een half uur in de bus 

le h bb •n gez l n. kr g ik h l ge\•oe l te worden 

weggevoer d van alles n iedereen. Eenmaal 

aang kom u bij de poort van het terrein waa r rle 

kliniek i - gele C'll wa_ het uil rnde li.jk n g een 

wandeling van ong vci>r Lwini ig minuten door een 

na tuurrijke om~eving met diverse gebouwen. 

Dccntreevan het hoofdgebou'i\ wasve rwelkomend 

en bood direct de aeborg nheid waar e n enorme 

behoefte aan i . 1et hel pa ser n van de ' ille 

chuifdemen. welke een beetje kliniisc h ogen. 

liCJJ ik direct af op P n ba l1e waar een mevrouw 

mij welkom heeLLe Er wenl me vert ld dat dit 

gebouw gebrnikt wordt voor de poliklini k n 

de lli jdb handeling en dat het plaat~ hiedt 

aan versclullende Lherapieen. waaronder de 

creatiPve thPrapie en drama! hc1·api . H ! i, 

en groot gehouw dat eerder werd gebruikt als 

psych.ialri che innchting. De vele rnimten d ie het 

gebouw omvat sluiten nagenoeg allemaal uun OJJ 

en lichtgekleurde gang m l z1cht p de tuinen 

erom been . Door h t hog plafond en de hoge 

ram 11 komt er in iedere ruimtc wel licht binnen 

\\ a( wrgt voor e'n fri:o a11nblik . 

De klini ·ch afd ling i op vijf m inuten 

loopaf'stancl in en antler gebouw gehui,.ve L. 

In en gebouw dat een tij<lelijk kara kter 

l .ek 1 €' hebben. Bij b i.mwnkom I we1·d ik nil't 

geconfronteerd met en balie maar liep ik af op 
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een cenlrale zitruimte met zichl op cl binnentuin 

en de lucht. Dit wa absoluuL een µJu punt omdaL 

het een gevoel van comfort bracht. Warn r ik 

echt r naar zowel link al · r cbt. · keek verging 

miJ daL g vo I vrijw I direct. Twee Lange gang n 

geschj]d rd i.n lichte pa Lelklcuren, de vloer 

uitgevoerd in oranjer d linoleum. met een 

ge brek aan daglicbt en een laag verlaagcl plafond 

met daarin 1'L lichtbak.k n. Deze gangen doen 

denkcn aan de Lange gangen in heL zickenhuis 

verl ltlen twe clienlen. Doordal de gang in hel 

midden van het gebouw i gesitu ere!. omvangen 

cl . aan lui tende ruimlen veel rlaglicht wat a)~ 

zeer positief wordt rva1·en. D woonkamer/ 

' tkamer/k uken bijvoorb eld. is ren rnimte die 

door hel kamerbr d raampartij veel daglichl 

uinnenhaalt Ondanks dat deze ruiml c in lichte 

l!I 
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tint n met warme ac nten i afgew rkt. di nl de 

ruimle no<> veel worden bijgelicht omdaL het· een 

diepe ruimte betreft. 

De t.h l'apien1imteaan de antler kantvan de gang 

ober en de gordijnen zijn ges loten. Deze nLimte 

oet.aan a ls en vergad rzaa l waarop i bezuinigd. 

Twee grotP tafel. waaraan blauwzwart sloe! n. 

een fl ipover. een whiteboard en een klok ann 

de wand vu llen deze ruimte. De sociotherapeut 

verklaart dat bcwust voor deze soberheid is 

gekozen om de afleidina te rninimaliseren 

tijdens de therapie essie . Verderop in diezelfde 

gang zijn een aantal ·laapk· mer te vinden 

al m d de ruimte waa1· cl ociotherapeut. zijn 

spreekruimte heeft. Dat de spreekruimte dichl 

bij de laapkamers is gesitueerd. komt voort uit 

hPt feit dat Ii l gros van 'le lienlen zich voor de 

groep scham n wannc r zij n ge prek aangaan 

met de t.herapeut. 

Tussen die s laapkamers bevindt zich ook nog 

een trap die leidl naar d ·laapkamers op de 

v rd ieping. lle -Jaapkame1·,,; zijn voorzien van 

een bed, nachlka tje. kledingkast, boeke nk L 

en kamergebonden sanitai..r (douche en Loilel) 

len b ho ve van de pi·ivac ' waar de clienten 

een enorme b hoefte aan hebben. Uit en kor te 

\Tagemonde onder de aanwezige client n bleek 

ial naa:r de woonkamer de slaapkamer de fijnste 

}Jlek is om t.e verblijven omda t dat. de ruimte is 

die naar eio-en hand is Le zel.t.en. Tn <le keuken 

daarentegen is er helemaal niets naaT eia n hand 

te zetten omdat daar de reg L van de kliniek 

gelden. Wanneer clienlcn hel h1er ere moeilijk 

mec hebLen kunn n zij oµ een ongerlwongen 

' ijze in een kleinere groep ler n hi rm e om 

Le gaan . Dit le t·prnce vindt clan plaats in de 

instructi keuk n. 
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erder kre g 1_k van de "ociolherapPut 

mee om een roep te bLijven h nterPn van 

maxim a l twintig per onen met daarbij twee 

verp leegkundigen, omdat dat de ideale groot tc is 

waarbij h t overzicht bewaanl kan bl ij en en rle 

aandacht gelijkmatig vcrdeel I kan worden. T n 

behoeve van de integratie van nieuwe cliente n 

la pen zij met twee persone n op een kamer, zoda t 

deze van e lkaar::i ..: teun kunncn gcni t n. De 

::!aamhorio-beid is daarom ook een belangrijk item 

in de kliruek. D groep bt:paal<l d leefculluur V<ln 

d kliniek. aldu ·de ociotherap ut. 
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Beroepsvormgever 
Via clll:eclew· belurndelszaken van Cent.rum 

Eetstoorn iss n Ursula E:ri van Furth ben 

ik Lere htgekom n bij architccle mw. ii·. A. 

(An nemarie) Eijkelenboom van EGr'Vl arch.it, den 

bv in Dordrecht. Zij is bet·eid geweesl om hel 

programma van eisen en het. chetsontwerp voor 

de nieuwbouw die zij zullen plegen vo01· Centrum 

Eetstoornissen Ursula toe te lichten. 

Eij ke l nboom maakl onderdeel uiL van 

cen werkgroep di be lond uit de directeur 

behandelszak n, een aantal ociotherapeuten. 

verp leegkundigen n clienten. Door deze 

samenwerking i h t moge lijk g wee ··t om en 

programma te formul ren clal nauw aan luit op 

dE' behoeften van alle zowel cle clienten als de 

verp lP.ger . an d hand van rial programma i' 

zij aan de slag aeaaa n met het vonngeven ervan. 

De eerste stap die zij zelle was de ven:;chill nde 

pmticipanten een aanlal blokken voor tc leggen 

die de verschillende ruimle repl'esenleerden van 

heL prograruma. Op d ze wijze h ft zij w t n le 

achterhalen welke schakeling van ruimt ::; heL 

rnee t gewen t i~ in dp eetsloorniskliniek. 

A diverse mogelijkhedeu t.e hebben voorgelegd 

aan de werkgro p is er g k zen \"OOt hel 

zog naam rl · Lraatmodel'_ Hierbij zijn de ruimle 

die b lrekking h bben op de clienten aan d ene 

zijde van de 'straaf gesituePrd en de ruimtes 

die betrekk ing hebben op de verpleeulrnndiaen 

aan de andere ziide. De straat is in dat geval 

een buitenruimle, die de twee zijden mel !kaar 

vcrbindt door deze t.e be chouwen als een oorl 

vlonder De scheiding tu n die twee w relden 

is een bewu ·te keuze geweest. om een overzi ·ht 

te creet·en. 
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Ruimtelijke behandeling 
a de verschillPnde 1>LtU-ondf'rzocken. lich11ndeld in de vooro-a11nde 

paragraven van dit hoofrlstuk lien 1k op zoek gegaan naar en 

juiste wijze waarop de architectonis he ruimte ingezet zot1 kunnen 

worden voor mensen met de eetst. ornis AN. Het grns ,-an de huiclige 

t,herap uLische b handclingen i gebaseerd op een humani Lische 

benaderingH Dil was voor mij u _ aan l icling om r ferPnties tc v-ind n 

die tevens een de1·gelijke benadeL·ing hanteren zodat dez de huicl io-e 

behandelrngen zouden kunnen ondersteunen danwel s timuleren. 

De zoektocht leidde mij tot d, theorieen van Juhani Palla maa, 

Kaplan en Kaplan, Gaston Bachelard. Jo fonic Malnar en Frank 

Vodvarka . D ze theorieen gerelateerd aan de anorectische beleving 

zijn u iLeenoez Lin antler taand say. 

Arch ltectonische Ruimle en de anorectische Bele11ingswereld 

IachL loo voel je j wanneer je zie hoe iemand die je dierbaar is 

zichzelf ten gronde richL Hulp loo moel j l k:ijken. nmdat zij zelf 

ni t inzi t <lat Pr hulp gebaat is in die hachelijke l.oesland. Je prol.J ert 

ondank d ie hai·dnekkige ontkenning tot haar door te d..ringen en 

vertelt haar dut hel zo niel verder kan en dut e r profe~s10nele hulp 

nodig is. Het lukt niet en je geefL het op. Tot hel onverwachte moment 

dat zij zelf g confronteerd word met haar lichaam en zij zelf all rlei 

mocilijkhed n in hct ~Lageli kse lev n gaat ondervinden. Traplopen 

lijkt een onmogelijke taak le warden omdat ii energie r niet rneer 

voor i-, de kinderafcleling van de H&M lijkt de 0 1tige 1 laat te zijn 

waar ges laagd kl'ln worden voor een broek m jouw maat,, het lijkt 

di'.' he! dag twintig graden te vi·iezen t.erwijl ieder en in T-shirt 

rondloopl, de d m lijkL zwaarde1· le zijn clan voorheen en bJauwe 

pl kken ontstaan bij hel minsL geringe contact. Aile - waar plezier 

aan kon word en beleefd is verdwenen 11 it hel lew~n . Zi.1 lijkt geen 

deel rneer uit Le maken \"an deze wereld. Z1j leeft in een grijze en 

gr uwe wereld. De boosdoener: anorexia nervo a (AN). 

Hel anoreclisch bewustzijn overtuigt hel eigen bewu t.zijn clat je 

dik bent en oedt daai·rnee een int n · verlangen om mager le zijn . H l 

stre\"en naar extreme ve1·magering end g dachte nog dik te zijn na 

sterke vermageiing, do t behandelaars en omlerzoeker vermoeden 

dat bij clienten met AN een ge Loorde llchaamsperceptie heerst. ZiJ 

zouden de omvang van hun hchaam aanzienli1k ov r chntten, voio-enR 

11 h llp //\\ \\ lh\'l"hn-rotL• ttll 11 1 



onderzo kers . Dit verstoorde io-en bewustzijn zorgt er ook voor <lat 

zij de wereld om hen heen anders beleven. V. a l di b l vingswereld 

Leweegbrene;t. welke rol het. licbaam aanneemt in de f)'sieke wereld 

en hoe zich dat verhoudL Lot de arch.i t ctoni cbe n t.imle, :t.al ik 

verd rop in clil essay toelichten aan de hand van verschillend 

e1'Varingen geput uit anor xiadagboeken en d bevindingen van 

Valence (een jonge Vl'OUW met Al die rec ntelijk is ont lagen uit een 

eet toomi klini k). 

ln heL Land lijk Basisprogramma Eetsloorni:ren word! aest.eld 

dat. d. le fomg ving ook een negatieve invloed ka n u1toefenen op de 

eet toorrns doordal er bijvoorbee ld Le veel lawaa i he rsl. Zij gaan bier 

helaas niet verder op i.n . Dit, evenals mijn persoonl ijke ervarinuen 

m eL AN en m1jn huidigc archit 'clu ur tudie . hebben mij ae timul erd 

om door midde l van dit e say di p r i.n te gaan op de relatie tus en 

de anor cti che gevoeJen en d therapeutische omgeving. De 

a rchitectoni che rnimte a l onderde l van deze therapeuti che 

omgeving is tijden een klinische opname va k eeu onderge choven 

kindje blijkl u ii het hezoek aan Centrnm Eet toornissen t rsula, 

et'Vari.ngen van clienlen en contact met een beroepsvormgever . 

Dal ZO\ e l de architectonische ruimte als de omge\•ing een enol.'me 

invloerl heeft op d . gemoedsto stand van de men hebben reed 

diverse psychologen. antropologen, filosofen en architecten aan 

de orde ~ebrachL Sleven Holl, C'hxi topher Day. Frank V dval'ka. 

Gaston Bac:hclarrl en ook de F in e architect Juhani Pallasmaa zal 

ik <laarnm met enige regelmaat aanhalen om de impol"Lantie van 

de archiLectonische ruimte in deze therapeuti che context aan te 

tonen. 

·Ik wil w 1' bestaan', verLeld atascha aan haar da l>oek op 

7 oktober 2001 al cen r a 'ti op d I uke dagen die ze daarvoor 

heeft mt g maakt.. Ze is naar en optreden van Di-reel gewee L, ze 

heeft leuke kleren gekocht 11 ze i er>n pond aan ekomen. ercler 

vertelde ze haar dagboek cla t z door ilit soort. leuke <lagen zo nu 

en clan we r eens voorzichtig van hel leven kau proeven. Hierdoor 

begint ze teed meet naar h t. ·gewone' lev n te verl!'lngen en krijgt. 

z door (fa de eet toornis haar erhindert bij hel leiden vitn het 

normale I ven. Ze verlangt naar de 'normale mensen were ld'. zoa ls 

ze dat zel f zo mooi verwoord in haar dagboek. Ze heeft al die lijd in 

en t>io-en v .. ·exeld geleefd. In een wereld dat rnijlenver van d gewone 



wereld taat. ZiJ vlu ht.t naa l' di e imagina ire w 1· ld om lat in de 

normale me n.·e n W f' I' Id niPrnanJ ham· ~ \·oel n. kon b >grijpcn. Zij 

is geen uitzo11dp1·ing. Buiten bet. anor xiadagbo k van . ala. ·ha van 

Weeze l, blijkt uil het per oonlijke contact met Valence en dagbo ken 

van Suzanne Meijer en Martine de Vries dat ook zij zovee l moaelijk 

con Lact met de normale wereld probeerden te vermijden. Wanneer 

e hi. r dt~ opnam . in e n t .. ·toorni~ kliniek noodzak lijk <lr igde L 

wor n , were! lwl g voel in Pen i ol ment t gerak n overh er end . 

Het ide . amen mel lotgenolen erg n~ v r van ieder n in een 

anoniem gebouw . wo1·cl n w gge lopt ma kl bena uwcl . wal vo 1· 

m ij een a nleiding 1s gewee tom na Le denken over nder and re de 

directe omgevi ng waarin eetstoornisklinieken warden geplaats t. 

Het idce LP warden wegge toptzalalvorens cleplek te hebben bezocht 

niel veel verande.ren. maar ua~u eenmaal aangekomen k:rn h t idee 

Leniet worden gedaan door hel aebouw en haar omgevi n . Wann e r de 

me11 zijn omgeving rvaart , zal h.ij zicbzelf altijd onbewu t probere n 

Le identificeren met h t ervar n object. aldu hrdoph r Day. Het 

komt vaak oor dal w1j ons een pl k w -ien Le herinner n orndat het 

on rli p heeft kunnen raken doordal op meerdere zintuigen Legelijk 

in peeld en r daardoor n lichamelijke affect 1e mP wa . Charle 

Moore en Kent Bloom r ond r t unen dez. aedachte in hun hoek 

Body. Memory and Architecture. Zij b schouwen h L negeren va n de 

R >nsorische interactie tuRsen lichaam en plaats als cen grool gem is . 

In hun l1oek 'Sensory Design' scb.njven profes or in architectuur Joy 

l\fonice Ma lnar en professor in schone kum;len Frank Vodvnrka dal er 

tussen de gebrmker en zijn omgeving (de plek waann z1j zich bevindt) 

een uialoog llient plaat t.e vinden. Al voorbeeld hal n zij archited 

Maurice Sauzet a~m die zegl in al zijn p rojectPn trach t. gebruik te 

m k 11 va n s nsorische fenomcnologie_ Hij gebruikt d111ll' oor zijn 

vier · n ori ·he a pect n · de rlialoog tus en inlerieur n xt ri ur. 

my. ( 1·ie .q. erborgenheid. hi .. rarchi-che mkRJering \'an llltzichten 

1 h .t hapli clH' PIPment.111 De omg vi ng toonl on . wannePr \vij 

on er mee kunnen conform ren d relat1e die wij hebben met de 

w r Id en geeft ons daarin e n plaat _ Dit punt speell een grote rol 

b1j men sen m l A . Zij \Veten vaak niel meer wie zij z.ijn n ZiJ n 

lijken verdwaald. Volgens ec n p ycholoae Vf\n het GGZ in Ttlburg 

is er zelfs sprake van een identiteitscrisis die kan zi.111 ont taan bij 

grote vera nderi ngen in het ]even van mei ·jes die vol was en beainn n 



te \vorden. De orientatie van een dergelijke eetstoornis.kliniek is om 

che reden niet willekeurig te bepalen, mam· dient de sensorische 

interact.ie tussen lichaam en plaats te stimuleren wat ten goede komt 

van hel zelfbewust.ziJn van de cliE;nten. "The house is an instrnment 

with which man con.fronts the cosmos". schrijft Bachelarcl in The 

Poetics of Space. 

Doordat AN diverse oorzaken kan hebben, zou men kunnen 

veronderstellen dat rl.e gevoelens che domineren t.ijdens rl.e periode 

met anorexia ui Lersl divers zijn . Bet tegendeel is juist.. Op bas is 

van de diverse bronn 11. klini sche psycholog·ie en mijn persoonlijke 

ervaringen heb ik vrijwel alle dominerende gevoelens weten 

le ach terhale n. Ongeacht de ve1·schillen in cultu.i·ele, etniscbe, 

geogra fische en sociale acht ergronclen zijn er vele overeenkom sten te 

ontdekken in de gevoe lens d ie s1Jelen bij de verschillencle AN client.en. 

In een passage in het clagboek van . Tatascha van Weezel vraag t ze 

haai· 'vriencl' An01·exia wie hij eigenlijk is. wat het. van haar wilt en 

of ze wel wilt clat hi.1 de baas over !war speelt. Ze zegt ook dat haar 

zoge na<.11nde vriend vert H dat ze altijd bij hem terechtkau, maar dat 

iedereen in haa r omgevmg zegt dat hij haar juist kapo t wilt mak n . 

vVaarna ze zegt dat haas vriend haar .iuist laat zien waar ze talent 

voor he ft. waar ze goted in iB en cla t het niet moeilijk is om a f te va llen . 

Dit maakt de complexiteit. van deze ziekte duiclelijk: het tege-nstri_1dige 

g·evoel e n de vera nclerlijke mentaliteit di e daarmee gepaard ga · L. HeL 

uirtakt tevens duidelijk da! ze behoefte heeft a a n iemanrl OJJ wie ze 

!urn bouwen en bq \Vie BLe un gE·vo11den ka.n worcfon. Er client iema nd 

te zijn die haar werkelijk begri.ipt. Iemand die erken t dat. er ee n 

zogenaamcle vriend bestaat. di P op je inpraat. maar je tegelijkertijd 

ook confronte rt met het feit clat het een leugena cn · betreit. cb e je 

het !even moeilijk maakt, Dat Natascha bet nodig heeft begrepen 

te warde n. ma kt. Hoogle rna r inclividueel Loegepast.c psychologi~' 

prnL cir. G 1T1I Lang (verbonden aan de Sectie Psychologie Algemeen 

van de Vakarnep Psychol ogie van de Rijksunivers itei t. Gron ingen) 

ook rluidelijk in zijn theorie. Prnf. cir Lang haalt een voorbeelcl a n 

van e en student. die het gevoel krijgt begre]Jen le wor den door een 

rnedes tudent. die naast hem g ing zitten en zei 'da t het balen i:s om Le 

za kken'. Deze mecle,,tu l~' nt >i ug in op cle individuele erva ring va n 

dat moment, waardoor hiJ zich direct begrepen voelcle. De nadn1k 

behoor t. te ligge n op de persoonlijke ontmoeting de r e latie met de 

persuon. Op deze nrnnier wordt de pen;oon veel meer Peo \ ubj ct' in 
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plaats van een 'object.' wat de persoon meer mect emens maa kt zonder 

de af~ anclelijkheicl . Chris topher Day schrijft in zijn boek '. piril & 

Plaee' da t de persoonlijkP onLmoeling ook mogehjk is tussen menR en 

gebouw. De vonngeving van het gebouw client de mens te r flecteren 

wa ardoor er affiniteit kan ontstaan met het gebouw. 

Het raam van haar kamer in de eet.s toorniskliniek met a lles wat 

zich 'daru·in' ]jjkt aft spelen, heeft een prominente plaats in he t 

clagboek van Suzanne Meijer. In ieder hoofclst.uk beschxijfl zij heL 

raam wel een keer , met daarin telkens een anclere c:re beur te nis. Zo zegt 

ze bi1voorbeeld : "gedach ten aan overvolle borcten en magen waai.en 

door het open raam naa r bui en, waar rle eers te druppels vallen". 

Re t is voor haa r een manier om het con tact. met de buitenwere lcl 

Le behouden. Zo ka n zc zich een doel stellen met als belonina de 

buiLenwereld eu de vr ijh id die claannee gepaard gaat wanneer j 0 

'opgesloten' zit. \'oor haar werkL <lat als een st imulans om te hLi.1ven 

vechte u voo.r ha<:U" herstel in de kliniek . De blik op de toekomst e ft. 

haar de nercri en wilskracht dat. zeker in de eer ·te weken, erg hard 

nod ig is. De eeL toornis kli.niek zou de ruim t~- moeten bi den om er 

in w g l kuon •n clromPn en te kunnen verbeelclen, zoals Suza nne 

dat. doe t met het nia m op haar karner . Kaplan en Kaplan zien deze 

·mogelijkh den' voora l. l rngkomen in de nat.uurlijke omgeving. Zo 

b sd 11·ijven zij in hun boek 'The Experie nce of Na tu re' da t de mens 

xtreem gevoelig is vo01· de ruimtelijke eigen ' chappen van hun 

orn(Yevi..ng. In ons onderbewust,zijn ba seren we vlieg n ' vlug. zond r 

dat ' e het dOl)r hebben, onze voorkeuren op de mog lijkherl n d1 

een plek kan h bben. Op cleze wijz kan een lich t blad erdek in het 

bo de contouren van ee n pad tnnen waaruit wij de moge lijkheclen to t 

h t b lreden vim dat bos bepalen. Pallasmaa be ·chouwt in zijn bo k 

·The eyes of the skin' de mogelijkheid tot vcrhl,ekling als be t meest, 

men 'ehjke a n ons kunnen. maa r clat dit vaa k wordt tenielgerhian 

door d.> sL01tvloer{ aan beelden di.e wij op een presenteerb laadje 

voorgeschot>ld krijo-en. Het geeft ons namelijk n1e rneer de 

mogelijkheid om zelf te verbeelden . 

Ex tTeme onzekerheid is ook een gevo l dat ee n centra le plaats 

inn >m i.n heL !even met AN. Ni.et a llecn de onzekerh ;irl over h0L 

eigen lii.:haam , maar de onz kerheid over vrijwel elke hand ~ ling. 

Perfecbonisme en hio·t. mimmale ze: lfver ,u uwen zijn daa rbij de 

b >[a ngrijkste factoren. Het per fectionisme wat cl client n conti:nu 

bezighoudt , is ook een eigenschap di e veel architecte n aa n hun 



gebouwen willen toekenn('l1. Zo kan het gebouw een perfecte 

symm - lrie be zi t ten , z1jn alle materict!en onclerhouclsvrij behancleld en 

~s het ne t iets hoger clan bet gebouw van de buunnan. Zoals ik eerder 

heb omsclweven. relateren wi.i onbewust ons lichaam aan gebomven. 

vVe voelen ons op bet gemak wanneer we er onszelf mee kunnen 

conformeren. Het menselijk lichaarn is niet symmetrisch. Sterker 

nog, symm e r ie is enkel te vi.nden in levenloze objecten. Dat niets 

'perfect-" hoeft b? zijn. kan het gebouw laten zien door bijvoorbeeld de 

symm trie acht erwegen Le laten en materialen toe te pa::;sen welke 

onderhevig kunnen zi.in aan de tijcl. Het toont daannee niet alleen de 

zogenaam l ·zwa1 l · di het b zil. Het is !evens een bevestiging voor 

de gemoecl ' toe ·ta nd van de mens. Deze heeft na melijk de behoefte 

era an he1·innen l te word en da t we onderckel zij n van de continu.iLeit 

van cLe tijd. 

De an°,· t. om te falen of 0111 afg evvezen te word n is onvoorstelbaar 

groot. Ondanks clat het 111dividu een 'zichzelf regulerend organisme; 

is, zoals een van de pijler. van het humanisme, lnkt het ze vrijwel niet 

eig·en besbs,j n.gen te ne1rnm. Van nature kiest en beslist de mens in 

belangrijke 1rn1te zelf welke act iviteiten hij onderneem t waannee zin 

wor dt o·egeve n aan het !even. Dit slu1t nauw aau op het exisLentialisme 

waarin het leve n op zich niet zinvol i.s . Het !eve n krijgt uam elijk pas 

zin als de pen;oon iet'-' ki s t , iets wil b reikeu. Bi.i merno ·' n met AN 

hJkl he t b ezen onmugelijk te zijn geword(m. Dit zorgt er uiLeindehjk 

vonr dal het pe rspec ief uit be t !even verdwi,int en h t doelloos lijkt. 

le warde n. Palla ma;-1 lwmunt dit humani::; tische ujt.gangspunt. vVe 

!even in ee n werPld van mogelijkheden. DiP mogelijkhedeu worden de 

men. ''"•toond door onze e rva nngen, herinneringen, verbeeldiugen en 

ch·omen. ''The ch ara ct. n ;;; bcally human mode of existence takes place 

in the world of poss ibilit i s . molded by our cap a iLi >s of fa.nta sy and 

imagina lion", aldus Palla ·maa in zijn bod' "The eyes of the skin'. 

Er best an een aantal behandeLingen voor A ... 1_ Dez(' r ichten zich 

niet all een op het ondergew icht.. maar ool;: op de angst om aan te 

komen en de .· toorni.::; in de lichaamsbeleving. Tot ongeveer 80 jaar 

terug wa~ hel Lere.iken va11 een normaal gew1ch t bet belano-rijks te 

doe!.. Dat wer l b re ikl met een ;;t: ·eng stnif-en-beloning-sy. teem. 

Deze tlrnrapievonn wordt in deze vorrn niet meer gehant.ee rd. vol cre ns 

de l\ecler landsf Acade mie voor E et..stoorn.ic;sen (NAE). Tegenwoorclig 

worclt er rneer rek ning gehouden met de wen sen van de clii; nte omdat 

he t :;t.ra ren-beloning-sys t.eem va;ik tra um:-itisch ble •k le werken. Ook 



leidde deze behandeling op korte termijn tot gewichts herstel, maar 

verclween dat ffed na afloop van de beh a ndeling. De clientgerich te 

psychot.hernpie, ook wel Rogeriaanse psychot.herapie genoerncL wordt 

s . ed,· m er toege1Jaal bij de behandeling va n AN. Het leert. je eigen 

beperkingen te ku nnen accepteren en bet.er gebrnik t.e makeu van je 

ste rk kanten. Dit. s telt je in staa t om beter om te gaan met moeilijke 

, 1 a b es. De grondlegger va n cleze hum a ni s ti.0 che bern1dering 

1s de Am erika anse psycholoog Ca rl R. Rogers. Hij noemde z-ijn 

t herapeutische methode de clientge richte therapie ('client-centered 

therapy') en brae ht daannee tot uitd rukking dat de clien t, a ls inclividu 

me zijn denken e n voele n, centraa l di n t te s taa n. Dez benade1·ing 

legt s terk d nadruk op de bewuste beleving va n de mens. Volge ns 

deze t heorie is bewuste beleving een va n de meest ka ra k t.eri sh ek 

kenmerke n van heL individu. H et wordt ook omschreven als \veet. 

b ebh n ' va n w a t er aan den.ken en voelen in jezelf orngaat, met de 

rnoge lijkJ1eid dat te verwoorclen. 

Pa Uas maa schrijft in zijn boek The Eyes of the Skin: "Architecture 

arhculates the experiences of being-in-the-world and s treng thens 

oul' se nse of re a li t and se lf ... The sen se of s •If. streng thened by art 

a nd a rclJilecture, llowa us to eng ge fully in t he mental dimension s 

of ch·eam. imagination a nd des ir .' ' P a llasmaa maakt hi n nee 

duidelijk het bewustzijn va n onszelf ook vaH grool be la na te vinden. 

llij i ' van rn ening h wuste beleving l' ku m en bewerk!! teUigen of 

te ku nnen benadrukken do01· micldel van architeclu ur_ Chri · >pher 

D i:i vertrekt ook V<rnuit dit hurna nialisch oogpunL In zijn hoek 

Sp irit & Place gaa t hij net iet · ve rder en ste]t da t de neigi.ng tot. 

z lfverwezen.Lijking zelfs centraa l sta a ( in de genezing va n ziekt 

He t i imrnern ''en natuurlijk aa ngebore n neiging wat. indien niet 

gehoord wo.rdt, ziek kan m k-' n. Prnf. Dr. Gcrrit ang schrijft. dat 

de me nc s teeds verder groe it naar •en individuele vor m, zoals bij » n 

boom. Oat z lfverwezenlijking en proces i~ . da t plaa ltivinclt onder 

invloed van innerlijke mogelijkheden en ext rne omstandighPden . 

Deze na LUurlijke on twikk Jing va n de 111 ns t racht Pa llas maa 

t.e s timuleren door die externe onrn tandigheden te voorzien va n 

architeet.uur da l bemiddell tussen de wereld en de men . D me11s 

on tv ikkelt zich na melij k in ee n wisse lwerking met haar om geving 

dool'd_at onze zi ntuigen ons eraan relate!' n. Het cli e nt de mens te 

late n zien dat het zich ni.et moet laten meevoe i:en in de ers neUing 

waar de wereld in verze.il is gera c kt, maar dat het ee n t a ncl 1 terug 

I i i 
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moet chakelen om rust. te kunnen nemen. De mens dient bewnst le 

zijn v;:in d eigen ervaringen die het. opdoet. 

In het boek The Thinking Hand schrijft Pallasmaa rlat we !even 

ind \ ere ld van ons verstand, '"'aarin he l materiele en he t. mentale 

elkaax Lijken te overlappen. ;'A, a consequence. the lived realit.y does 

not follow the rule of space and time as defined by the science of 

µhysics", aldus Pallasmaa. De realiteit van iemand is de ubjectieve 

rea litei t., d persoonli.ike waarneming van de 'Nereid en zichzelf. Het 

probleem bij mens n die li:iden aan AN is dat zij er en vcrs Loorcl 

snbjediefwaarnem n (pel'cipieren) op nahoudeu. Het zich onthouden 

v·rn voedsel is een do lgerich e poging om de e rvar-en behoefte aan 

zelfv t'W zenlijking t realiseren m een werkelijkheid zoals zij dat 

pe rci.pi "" r n. Om a ls zelfstandig en zichzelf reaulerend m ns te 

kunnen furn: .ioneren heeft iPder persoon behoefte aan posilie ve 

zelfa·aal'dering. Dit is vaa k wal er in grote mate onth1·eekt bij me n en 

m t tenvijl onvoorwaardelijke positi ve waarclering door anderen 

juist essentie I is voor de ontplooiing van mensen . Wiler een pos.iti ef 

z Ube ld kuunPn onts laan waaruiL de persoon de zPkerheid put om 

zijn eicrpu wr>g i.e gaan. dan client deze positieve waarclering van 

a nderen t. ondcrvinden, aldus prof. Dr. Gel'rit Lang. Rel gebouw 

wa· r zij zich i.11 zu lien bevinden tijdens de langdurig be ha ndeling 

za l daarom en ri nclel ijke ontmoeting tussen de gebn1ikers moeten 

slimnl ren. Het dionL de ·ebruikei:s nict af te schrikken. ma ar 

ge leide lijk na n meL clkaa r L • confrontercn. Belang-rijk daarbij i,; tlLJt 

(; f ruiml, · word gr~ boden waar de cliente n in een gevorderd stad.ium 

(n l al de verpl egkundigen) de s ta1· ~en; kunnen steunen. 

An s· ch z.ijn cle g vo len behandeld i.11 dit essay niet zeldzaam of 

u.il ·!tu m l L re lal ren aa n mensen met AN, maar typer n z.ij bij 

lkar1r w ldeg lijk d p eci 1ckf' b levingsw r elcl van dez bijzoncl •r 

ro .p. Ieder mens is een individu m t eig n denken en voelen tot 

het moment clat. AN het bewustzijn overne mt.. R et zoi·gt e1·vocn-

dat 1.ij alien terechtkome n in een belevingswereld van onder andere 

schaarolc, igs t. onze.kerheid en eenzaamheid. Omda t het e 'n 

men tale b levin swereld b .,treft., cla l plaatsvinclL in het hoofcl da 

ond rcleel is van h t Ii ·haam, welke op haar \.JeurL cl el llilmaakl 

ya.n de fys ieke werelcl , is het eth.isch onverantwoord de inv1oedrijke 

axchitectonische v rrng·eving te nege r n. De archilectcmische ruimte 

maa kt: (a ctief of passief) altijd dee! nit van de therapeuti,;che 



behandelingen in eetst,oornisklinieken en kan van grote invloed zijn op 

het behandelingsproces. Het m eest voorname tlaarbij is de mens (in dit. 

geval de cliente) in haar geheel centraal le stcllen, de belevingswereld 

wa arin zi.i zich bevindt in acht te nemen en de humanistische t.heorieen 

als referentiekader te nemen. Dit humanistisch refernntiekader is 

ontleend aan een therapeutische behandeling voor AN waarvan ik 

van mening ben da t deze her meest zinvol is en bet b s te aansluit. op 

de behandeling in de eetstoorniskliniek. De t.herapieen gebaseerd op 

de human.istisch theor.ieen zorgen ervoor dat de cliente \veer bewnst 

wordt van zichzelfen dai:u·door zichzelfweet te I ren waa1·deren. Dit 

geeft de cliente (ook na de behandeling in de eetstoorniskliniek) de 

kracht om zelfstandig te acteren in het. leven. De mens in zijn geheel , 

omvat h t lichaam met. al haar zintuiglijke waarnemingen wat de 

mens plaa t.st in de fysieke wereld. \Vanneer de zmtuigen niet meer 

warden geactiveerd door bijvoorbeeld bet ve lvuldig g--l>ruik van 

synthetische mate.rialen, verliest. de mens de 1·ela tie di he t. heeft met 

de were Id en kan bet zichzelf niet meer plaatsen. De eetstoorniskliniek 

di ent een plek te zijn waar de chenten zichzelf kunnen herontdekken 

en waar de anorectische belevingswe1·eld (de werelrl di P de mens doet 

vervre<rn1dcn van de~ fysieke wereld) zal plaa tsmaken voor ee n werelcl 

van mogPujkheden . 

fil 





BEVINDIN,GEN 

De gevoelswereld van 
iemand n1et AN is complex 
en bijna niet te omvatten 
door buitenstaanders. 
De uitwisseling van vele 
verschillende ervaringen 
hebben het mogelijk gemaakt 
dat er een goed beeld is 
ontstaan van die gevoelsvveTeld. 
Een aantal klinieken zijn 
op verschillende WlJZen 
geanalyseerd en de passende 
filosofie geformuleerd. Dit heeft 
tot een aantal bevindingen 
geleid. 

Door de gebruiker, in dit geva l d d ie nte met. de 

eets t.oornis AN, centraal Le ste llen , z·· l he t vorme n 

va n de 'co-t.her apeut.ische ru imt ' voorna me lijk 

door hun ogeo dienen p laats t.e vinden. De 

ve1·schillen rl' ruim (e d iene n ni L enkel en alleen 

te worcle n gevonrnl op basi an rnnervaringen e n 

mterp reta ties erva n. De klinisclw beha nclelingva n 

AN ve rgt va nuit de pra kt.i;och en Lhera peu t i ' che 

kan t soms eP n a nder be naderi.ng van de ruirnte 

da n de cliente eigenlijk zou wensen . Zo verl ;cmgt 

de therapeu t en rui mL • waarin zij het overzicht 

ka n bewa ren en de dienl n k a n over zien . te rwijl 

de cLienten ze lf de control van e n a ncler minder 

op prij s ste llen. 

E n ander belangrijk asp ct da L na::i r voren 

is gekomen. is dat. de aa nwezigheid van een 

n at. uurlij.ke omgeving de clien ten goed clocL Het 
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heeft n a melijk een helende werking op de ment.a le 

vers to1:ing van de mens. aid us Rachel en Stephen 

Kaplan. Door het. ontwerp in een omgeving als 

deze te plaa tse.n, fungeert de natuur tevens als 

ee,n filter tussen de kliniek en haar stedelijke 

omgeving wa t. de geborgenheid ten goede komt. 

I 



Een filter die tot.aal geen st.edelijke indrnkken 

doorlaat. is echter ongewensL om he t gevoel van 

t.otale afzondering t.e voorkomen. Een ander 

aSJJect dat dit g ' Voe! gedeeltelijk kan wegnernen, 

is het ontwerp een bepaalde openbeid mee te 

geven door binnen de grenzen die zijn gevonnd 

door de naluudijke omgevinrr cle cli--nten de 

ruimte te geven. Op deze w·ijze on t taat er een 

introverte plek waarbij contact m t, de sledelijke 

omgeving is v nninde rd. maar blijve n behouden. 

Door dit. introv rte ka rakter zal de soo111Jwrigheid 

wonlen aang· s t rkt wat the rnpeu t i ··ch een pre 

bleek te zijn. Door dri band tusst>n de clienten te 

versterken. zullen zij veel st.enn bij elkaar \rinden 

t.ijdens d opna me. 

De ueruree111ding van de rnaatschappi.1 die 

bij cli -- n te n plaat;s incll. door de anorecbsche 

belevingswer e.ld. za.l des tc grater zijn wanneer 

zij zich plob:;u ling in e n vreemde omgeving (de 

kliniek) mo ten be,, v n . Het is d arom gewenst 

om een aa nt.al plekk en in te ze lt-e n als potenliele 

"eig n plekje ·"_ Plekk n die al_ , he t ware 

t:~jdelijk de i.denLit.eit, kun nen overnemen van de 

'" b 'zetter'·'. D ~z elemen te n vorme n :;amen met 

de willekeuriglijk nde organisatie van de diverse 

ruimte en de en or ische e lement.en een soort

ontdekk ing-sr i '. Zoal de clieute n hjd ns het 

verblijf in rl e kliniek zichz Jf opni uw dienen t, 

ontdekke n. 

De sensori 'ch e lem nLen znllen mom ent.en zjjn 

dte de Wf' r Id va n d ~Jie n ten voor even doe t· 

sl.il'<lann en zij bewus t worde-n van zichzolf op cl 

plek waa1· zi.1 zi ch op rl <l t mom ent be \rinden. Dat 

zal op diverse rna nie ren kunnen plaat. "vin len. 

Zo zaJ de tas t , he t zicbt, bet. 0 ·ehoo r en de \'eu \;: 

OJ.l versrhillende plekk n in de kliniek wo1·d n 

gestimuleerd ten behoeve van de eigen 

bewustworcling. 

hi 
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DEEL II 
archiLectonische v rtaling 
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Alle bevindingen die ZlJll 
voortgekomen uithetonderzoek 
z1Jn 01ngezet 111 een aantal 
diagramn1en. Deze 01nvatten 
de meest essentiele aspecten 
die ik nodig acht 01n te komen 
tot een ontwerp dat aansluit bij 
de behandeling van AN. Dit zal 
leiden tot een kliniek die meer 
1noet bieden dan enkel tijdelijk 

onderdak. 

De mens centraal 
In hoofds t.uk drie haalde ik Cad Rogers aan die 

zijn thei·aµeutische rn ethode de clientgel'ichte 

t he ·api noe mde en bracht daa nnee tot 

uitrlmkking dat. de client. als indivirlu met zijn 

denken en voe lcn. ce ntraa l dienL le s t.aan. De 

Finse a rchitect. .Juhani Pa llasmaa onclers t.reepl 

deze gedachtegang ten voile uit. D ruimte 

d.ient na rne liik ook op deze nrnnier ten 1lienste te 

s taan va n de men$. Om deze centraa lstell.ing tt" 

onderbouwen h aa lt Pallasmaa in zijn boek The 

Eyes of the Shin de ant ropoloog A::>hley Mont.a gu 

aan die zegt: "de huid is het ouds te en het meesl 

gevoe lig ol'gaa n cla t wij hebbe n. Het is tevens 

onze eer ste vo1Tn va n conununica t..ie en cl -' rnecsL 

efficie1 le lH~s ·hermer. B et voe.ten is de ba . is voo1· 

zowel onze ogen, als onze oren, als onze neus. als 

onze mond . Voelen is de bas is van de r ·t van 

onze zint uige n". Voelen brengt de ervaringen 

di v·ij hebben van de we reld en de e rvaring 

di P. wij van onszelf hebben hij elka ~u . wa~ ons 

lichaam centraa l st It in deze wereld. rvolgt 

P;oillasmaa . 11 

11 fh ~; 1•• nfthl' ~krn .luhan1 l'1dl 01.111 1.1i;pn.1 ~6 
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Structuur/ overzicht 
E en ondercleel van de behandeling m een 

eetstoorniskliniek is clat de clienten een andere 

s t ructuur a angeleerd krijgen. Een structuur die 

afwijkt, van h e tgeen zij zichzelf heef(. aangeleenL 

Eten gaat rl.an olgens een vas t pa t-roon , 

waa rbij je op a ::i le tijden clezelfde dingen en 

hoeveelheden eet. Dit e t.patroon geetl houvast. 

Afwijken hie rva n lijdt. vaak tot paniek en a.li e 

moeite wordt dan ook g·edaan om it patrnon in 

s tand te houde n. Door de ruunLelijk vormgeving 

ook gestructuree rd en ove ·zir:htelijk op te ze Lten 

en dus te la ten aans lui len bij de behandeli ng 

wa arbij ee n nieuwe structuur aangewencl client te 

worde n. kan het zo zijn dat di t elkaar versterkt:. 

Deze eige nschappen zu Jle n in he t on twerp terug 

te vinden zijn in een duiclelijke opde Ling vau de 

pla tt:eg1·onde n. Zo zullen a lle 'woun- ' »slaap-' en 

·werkruimtes' los van elkaar worden ge ruepeercl 

in ap ~ute volum e::i. B et woonvolume zal de 

ont vang·st -. woon- , ee t-. kookruimte omvatten_ 

He t. slaapvolume zal enkel de s laapkamer gaan 

hevatLen e n hel werkv >lume zal de I s -, knuLse l-, 

groeps therapi -, gespreks- en i.n ~ tructieru.imte 

omvatten. Di t tota le ruimtelijke progn 1mma zal 

rond de bel a ngrijlrn t • ruim te worden ° eplooid. 

De binnent.uin . Deze ruimt c v r bindt all andere 

ruimte n met elkaa r m t 

Lhema: de naLuur. 

n ander be!J:rng1·ijk 



Natuurlijke omgeving 
Een wanrleling door lwt bos of de binnentuin 

i·· stimulerend e11 helenrl wegens de constante 

intcractie van alle 'sen"'orische modaliteiten'. 

Gaston Bachela rd spreekt van de 'polyfonie 

rnn de zintuigen'. Het oog werkl sarnen met 

h t li<.:haam en de res t van de zi11tuigen. De 

cons ta nte int.ernctie verst.erkt het g vo l van 

d w rkelijkheid. Architectum kan in e::;sentie 

gezi n worden al een verlfmgstuk van de natuur 

in de kunstma t 1ge ('man-made·) wereld. die de 

basis oor percep ie en het bea.rip voor de w 1· ld 

verst:re kt. Elke aanrnking van architet:tuur is 

multi-sensorisch. De kwaLiteiten van de rnimte, de 

mat rie ('ma ter ') and scha ::il worden door zowel 

hel Ol \!, hel oor, de neus, dt' huid, de tong het 

sk let. en de sp ier gemel.en. :-\.rc;hitect u m· versLerkL 

de e.ci te n ... le rvaring, het be ·taansgevoel. 

Geborgenheid 
Een arm is wRt men sen m ··L ; r norlig hebben. 

Iemand die z g 1·u "Lst It, iemand die ze 

b ch ermt · n i mand d1f' ze kunuen vertr uwen. 

D or het. geb .iuw over h t. algemef>n een 

introvert karnkter mee te g·even en ::;] chts een 

Jichtf> afstand Le bewarl?n tussen d binncn- en 

buite1rwereld onts taa t. er de geboro-enheirl dat 

'ii 
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verre van afzond rin? ::1taa t . D ie Lichte a fsta nd za l 

plaatsvinden i11 de vorm van een niveauverschil 

tus ·en be icle wereld n . Daarbij za I richt.ing de 

ope nbaarheid h g houw de nodig hescherming 

b ieden en daar waar het aan natuu r gr nst op en 

blijven . 

Eigen identiteit 
Zoals eerder ge teld, zijn er specifieke gevoele ns 

a ci n te \.Vijzen die de belevingswereld vormen 

van iem a ncl mel Al'!. E "n van die g voe lens is de 

behoefte aan b r ip . he t idee je ei kwij te kunn n 

en tcgen ie ma nd aan te k unn en pra t.e n die naar j 

luistert. B et begTilJ boe ft, 11iP.l n1 I van een mens 

of clier t.e kornen. maar ka n ook pla a t:. vinden via 

n pl k die is toege··igend. E n plek die gevorrnd 

is naar het venbeeld va n he ind iv id u . Omdat 

de etstoornisklin.iek een groep van ong ve l' 

a cht Lie n clie n t n ' n dl'i verpl egku ncb g n 

za l kunnen opvangen , iR het onm ogelijk om 

het gebouw waann Z l.J l.ijde lijk ver·b lijv n aa n 

te passe n op lk van deze inclividuen. Om die 

red n zijn de sla ap ka rners en a ndere plekken 

zo vonn~egeven daL er een m ogelijkheirl is Lot 

toei~i o-ening van die ruimt zodat icder imlividu 

Loch een pl k lrn n voor zich zelfka n er eren . 



Saamhorigheid 
Het 'inhuma ne' daL de hed ndaag:;(·) a rchitectuur 

en steden lijken te beziLt •n , ka n worden gezien 

als res11ltaat van het nie t in acht nemen van 

he t lichaam met daarbij alle zintuiglijke 

gevoelens. De technologische ontwikkelingen 

zoucle n daa rtoe hebben kunnen bijgedrngen . 

L •L eens op de vervreemcling die m aaJ" a I te 

vaak wordt opgeroepen bij omgevinge n waar 

de tedrniek voorop staa l . zoals ziekenhuizen en 

vliegv lde n. De domina ntie van het zie n en dus 

d onclerdrukking van de andere zintuiglijke 

ervaring n lijkt ons te cloen vervreemden e n 

te dista ntieren van de wer eld. Iemancl meL 

AN verke r·d in dit stadium. Zij voelt zich door 

niemand in de >vereld begrepen , zelfs niet door 

de e igen psychotherapeuten. Doordat er n iema nd 

is ,. aa1· het gevoel rue kan worden gedeeld, lijkt 

zij a Ileen t ·Laan in de v er eld. Zij verkeerd in 

de eenzaamheid ('solitude') e n i::; rvreemd v·a n 

deze wereld. Om die eenzaamlieid t kunnen 

doorbreken is een saamhorigheidsgevoel 

gewenst . Het gevoel samen te werk n aan ee n 

gemeenschappelijk doel. In het onLwerp komt 

dit voornamelijk tot niLing ind > scha ke l111g van 

rnimten e n de open/gesloten verhoucli.ng. Zoals 
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de illust r a tie laat zien . zijn de ruimten in een 

cirk 1 °·eµlaatst waardoor en een bi.nnenruimte 

onLstaat. Deze n1i111te za l geh ·el in contact blijven 

s taan met de buit '·nlucht. De ruimlc n erom heen 

richten zich naa r di binnenrnimte en clus ook 

naa l' elkaar toe waarcloor he t sociale visuele 

contact blijfL behouden . Door dit contact zullen 

de client.en liever in grnepjes de wan<leling n aar 

de lees- e n knul selruirnte willen maken wat ten 

goede komt an het groepsgevoel. 

Vergezicht 
Voor wie ·en opna me in .en eetstoorni skliniek 

van !even ' bela ng is. e rvaa rt de lange (figuurLijke) 

weg e r naai·toe a ls en weg n ar het onbekende. 

Z heeft het idee t worden geworpen m een 

Wt'reld wa rin all , nieuw en onge>voon is . Het 

g ~volg daarvau is het gevoel dat de controk• uit 

hamlen wor gegeven . Bij gebrek aa n controle, 

b n je aang w z n op omge\ring 11 di gevoel van 

overzicht bied n. G bouwen kun.ne n d it sleeh ts 

ber iken wann er er voldoende rui mte voor het 



ind1viclu beschikbaar is. 

He t vergezicht clraagL tevens bij a.an de 

overzichtelijkhe id van de rnimtes. Het gaat 

daarbij niet om een 'mooi uitzichf maar om de 

blik 'in de verte'. Het crnfrren van een vergezicht 

is een helangrijk item om het gevoel van engte 

en daannee verbonden negatieve g voelens a.ls 

stress Em onbehagen L voorkomen. 10 De blik i.n de 

vert.e word! in deze anorect.ische context gPbn1ikt, 

als een gelegenheid om men ta.al lnuten de kli.trn.e k 

t@ geraken en tot jezelf te kunnen komen in all e 

hectiek van de khniek. 

l.t. I \•uUl 11 
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Open karakter 
Als reactie op de vervreemding en he l isole menl 

waarin iemand met AN lijkt. t.e verkenrn. Z<'d h e t. 

ve rblijf van bi nnenu it een open bi ra kter moete n 

bezitte n. ZjJ c.\jenen niet het id e te hebbe n 

afgetiloten te worden van de buit·enwe r ld om 

te voorkornen dat Zl.J V(~rde r in he t isole ment. 

ge rake u. Bewutil iti er daa1·om gcko ze n voo i.· ee n 

loc:atie die' gre ns t aan een woonw.1jk, die a ' ns lnit 

op een publie ke gelege11bei I en d ie eenvoud1a Le 

bereiken is met zowel het openbao. r vervoer al s 

met. de aul o. Ondanks clat het vi.sue lc con act. me l 



de buit enwereld niet continu JS , bli1ft het contact 

alt.ijd bes taan door het geluid van de stad: ruis 

van de auto's. de treinen die op de achte rgrond 

hoorba , r z1jn en mensen die gebruik nrnken van 

de paden langs de klini k. 

De basis 
Het central · uitgangspunt voor het untwerp van 

de kliniek is be t ge lwel van d.iagrn mmen (cle 

ina1'ediPn Lf' n) g ·ombineerd met het Lheoretisch 

ka dcr. De wee iLlustrnt1e op de votgend · pagina' 

ziJn in es e ntie de uitkomst van deze optelsom en 

vormen d ba is \' OOr de ve1·derc vormgeving. 
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DE PLEK 

De plek kan slechts deels 
worden ontworpen en dient 
daarom zorgvuldig te worden 
gekozen. Het dient overzicht, 
natuur, geborgenheid, eeneigen 
identiteit, saamhorigheid, 
vergezicht en een open karakter 
(potentieel) in zich te hebben. 

E indhoven 
Met de documentaire Vel over Proble m van 

programmaruaak ter J essica Villerius is voor hc t, 

grate publiek ook duide lijk geworden dat er e.e .a. 

te verbeter en va lt aan de hulpverlening bij de 

AN. EY zijn na d •ze uitz n cl ing zelfs kamervragen 

gestelcl door CDA-Kamerlid Sabine Uitslag over 

de zorgverlening die niet. OJJ elkaar afgeslemd 

zou ziJn, de eind -loos la nge wschllij sten en 

de nazorg die comp le t zou ontbreken . Het 

disfunctioneren van d keten van zorgverlening 

is een geh el andere di ·cussie en z.a l ik hier dus 

ook uiel verder b ha nd len. maar de keuze om 

ec n eetsl oorui klini k te wille n on twerpen is 

rnede voortgekomen uit mijn ongen oege n over 

de lange wachtlijsten. In heel Ned dand zijn 

er ~ t echt.s ti n instellmgen die e n klin.ische 

opname mogelijk ma k n. waal'van e r een in de 

ee n na grnotste provi.ncie van Nederla nd: Noorcl

Brabant.. I 1 Zonder fin anciele en pol.itieke kwes ies 

in acht te ne men. h b ik er voor gekozen om voor 

de grootst s tc d ru1 deze pl'ovincie een ontwerp 

voor een e •tstoo1;niskliniPk Le l · veren. 

J .J ' <•1!0 t') Hl<f• \ 1 ! f • [l\h \OoJI ~.<'l•tllt•l'Ut~. O'll t:\ \P.I 
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De CE:' nlrale Llgaing in Noord-Brnbant rnaakt 

de s t.a d zee r Loegankelijk vanui t de hele regio. 

OJJ kleiner sch aal dien L de loca ti e een goede 

bereikbaa rheid met zowel de a uto a ls met be t 

openbaa r ve rvoe r in zich te hebben . Onda nks de 

goede be re ikbaa rheid, is het bela ngrijk da t de 

locat.ie z.ich niet d irect en volledig hlootgeeft. Het. 

dient daarom in bezit, te zijn van een na tuurlijke 

scheiding tu ::;se n de nahiJe omgeving en de loca ti e. 

Zo di en t de Io a tie alle aspeclen die in heL vorige 

hoofc!s tuk aan bod zijn gekomen. te omvatten . 

·1111 I» J:rndhm ·11 

·11h :!fl 1'arp1·nrlnnl.."' pluo 





Karpendonkse Plas 
Een natuudi jke omgeving kan bijdragen aan 

het herstel va n zowel mentale als lichamelijke 

kla chten. Me t. de ideeen zoals deze, uit het vorige 

hoofdstuk hen ik op zoek gegaan na ar een µl ek 

lie deze aspecten ofwel Llirect in zich had ofw l de 

poten t ie had om ze cl;:rn r te verwerkelijke n. Na een 

aant.a l loca ies te hebbe n bezocbt en onderzocb t 

waaronder h t Anne F ra nkpla ntsoe u. he t oµ n 

ve ld aan de Pa rklaa n, hel Stadswandelpark 

Looiakk rs e n de Ka rel Mart.elweg voncl ik de 

geschik Le kandidaal in de vorrn van bet gebied 

rondorn d Karpendonkse Plas. Met na me he t. 

g hied da t nan d Ja va laan grens t bleek ee n 

geschikte plek clat op genomen kon worden in he t 

onLWPlTlproces va n de ee ls toornisldiniek van de 

n ie11wp generaLie. 

De specifie ke plek aa n de Kaqiendonk SP pla 

bevindt :rich op een heuvel dat de plas scheidt. 

van de Javalaan. Hel pad da L daar overheen 

loop t is een secundair pa rl dni. zich aan h 0 t ' ind 

in tweeen splitsL. Een daarvan le id t n a m· een 

honde11uitlaa tpl aat · en de a nde1·e le id t rrna r 

be~ prima ire pa d da t om de plas bee n loopt. Dit 

pa d ke nt. v le gebrnikers zoa ls joggers, fi. et ::> rs. 

uwnse n clie e r hun bond uiLla ten, werknem rs die 

er bun pauzc• duorbr "ngtm en t:<p e lende kinderen 

Wat <lit een levendig g hied maakL Het pa d dal 

over clB he uvel loopt. hee fl a a n de ka nt va n de 

J a va laa n ee n 1·edelijk dicht. bos liggen en aa n cl 

ka nl van de plas laaggroeiende behoss ing me t. 

meerdere bome n. 

1fl1 ll r.11,d,1.c11 
dli • .:!~ \\ 1111h•lpatl van 11' h<·I tr,,tlon· 
tih :U i'.1d11<1\'<1 d • l"arpen1lt111k. l'l.1 
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De plek 

....... ' 

~ · 
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De boven.· t.aande illustTatie is een doors nede 

van de plck waa.rin de me 'Sl lrnnm rken de 

eig '1ischa1.J!Je n zijn weergegeven. De Ja alaan 

is een ope nbnre a n!.o'A·eg waar voornamelijk de 

bewon r van de naasto-el gen buurt gebruik van 

111 aken. Hetzij me t. d auto, h tzij met de fiets 

of te voe t-. Dit zo ·gt voor (~en l.evend.ige s l m om 

langs cl pl · k. Zomers zal deze w g rlruk warden 

bezocbt. door he l zwembad d ljz t· n Rijn en za l 

het bas al;;; fil ter tussen de plek en het zw mbad 

fungeren. Het bos waar onder a ndere vogels en 

eekhoorns hun plekje heblJen weten te vi.nden. 

Aa n he t voelpad naast de a utoweg grenz n nkele 

pad n die richting de Karp ndonkse p las leiden . 
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Daarva n leid t. er een (secundair wandelpad) 

door het bos naar de heuvel die tussen de pl as 

en de Javalaa n in ligt. Deze nocligt slech ts enkele 

~Tand e l aar uit. Bovenop die heuvel ( ongeveer 

801 bove n sr.raat.niveau) bevind t je je u1 een 

bos afg schennd van zowel de autoweg als h t 

drukk gedeelte van het 1 a ek rnndom de plas. 

Hcl primaire wa ndelpad. maakt dee! uit van het 

druk&~ ged elte van h .t park en wol'Cl t \' ela 1 

g bruikt door hardlopers_ fi t er· .n mensen die 

hun hond uit.lat.en. 

r a f J. h u Pl }1?. id n dive1· ·e paden rich Lin de 

plas waL het vergez_icht tu en de born n e n !age 

b bossingen doo r naar de overzijd e va n de plas 

bi cit. 
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VORMGEVING 

Alle voorgaande hoof dstukken 
hebben ertoe geleid dat dit 
hoofdstuk zijn invulbng heeft 
gekregen.Alseen wandelingdie 
vanstartgaatvanafdeopenbare 
autoweg zal ik u meenemen 
langs alle 'sensaties' omgezet 
vanuit het programma. Stuk 
voor stuk zullen alle ruimtes 
in dit hoofdstuk worden 
toegelicht aan de hand van 
diverse schetsen, illustraties, 
con1mentaar en het beoogde 
gevoel. 

Programma 
De bevindi.ngen ui.t de verschillende 

voorondprzoeken hebben gelei.d LoL ee n rnimtelijk 

program ma. Bij binnenkom st di nt de client.e zi.ch 

eerst t.e kunnen melct n bij een reccptie waarna 

dez eventueel via de woon/.:.omer naa r ha:n 

sloapkamer kan worden ge .l eid. Deze slaapkarner 

hebben kamergebonden sa nitair (douchl' en toil et 

i.v.m. de pri acy van de clienlen. He! nntbgen 

va n a lle maa ltijden vindt plaats in een eetlw111.f?T 

wa a1· t v ns ee n open keuken zal zijn. DiL is n 

ruunle waar de e moties flink kunnen oplopc n. 

Vee! di~;nten vinden heL moeilijk om t.e eten en 

daarom ook om het voedsel te bere iden. Om cteze 

reden i de intrnductielwu)u'n ge:introdu ceerd 

waar zij oncl l" b geleiding m er tijd kunnen 

nerne n voor het ~itu I ·gaan eten '. De diverse 

Lhernµi •i'n vinde n pla;:its in een therapieruirnte en 

creabeve rui.m te. zo<l l' e n larnt ·el- en lee.sn.1-i111.le. 



Verder client in het programma een spreehkamer 

opgenomen t zijn, die dicht bij de slaavkamers 

ligt. Vaak vinden de clienten het. na me lijk moeilijk 

om een gesprek aan le gaan omdat ziJ zich el' voor 

schamen tegenove r rl and re client.en. 

De bnitenruirnle he ft in he l ontwe1·p vool' 

Centrum Eetstornis s n lfrsnla v<m EGM 

al'chitecL n een belangrijk phial.s ingenomen als 

een 'straat' t11ss n he volume waar voornam lijk 

de verpleegkumbg u zullen worden gehuisvest 

en het volume waar cl clienten hun laapkamers 

zullen h bb •n. In he l ruim elij k prngramma dat 

bij dit afstudeerw r k zal worden gehanteerd, zal 

<le ( iatumlijke) bui tenruimte zijn rol vervullen a I-· 

een integraal oncl r d l van het gebou ~' . Het z::il 

ni .t alleen de I ui t.maken van de circulaheruimt.e 

\'vaa.rdoor dez ( ·iek zal w nlen beleefl , he t zal 

tev ns een sociale func ie .kri.jge u. 

T;,. \,. 1 - - - \, -----
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Omdat de mens met de eetstoornis AN centraal 

staal in dit ontwerpproces zijn cle ntimteR daarom 

ook van daaruit ontstaan. Door he t onclel'zoek 

en de verschillende referenten is h t mogelijk 

geweest orn na de eerste stap van h t opstellen 

van het ruimtelijk progrnmma als tweede st3p h et 

programma door de ogen van de gebn1iker te z1en. 

Per rnimte heb ik mijzelf steeds weer de v.rnag 

opnieuw gesteld hoe de toekomstige g·ebruiker z1ch 

er zou moeten (gaan) voelen. Op welke rnanier de 

rnimte client te worclen benaderd'? Hoe z.ij worclen 

geconfronteerd met de nnmte? Of de r u imte een 

on tdekk:i.ng dienL te vormen of he t zich plo seling 

client. tc prcsent.eren'? Wat zal de n1imle in die 

verschillencle geva\len oproepen bij de bezoeker 

en client elke rnimte hetzelfcle te bewerkste \Ugen" 

De antwoorden op deze vragen gecombineerd met 

de zeven 'mgrndient.en' resulte nlen in een aautal 

ontweqJprinc.ipes. 

De organ.isa t ie van het programma is op basis 

va n het e rste (van de zeven in totaal) aspect, 

ovel'zichtelijkheid ont.staan. Ten behoeve van 

rlit uitgangspunL zijn de ruimtes geclust erd en 

ondt' l'gebrachL in ven;chilknde losse volume:;). 

flt 2i • dwt - cln•u 1 1u • 
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Respectieve !jjk een woon- , slaap- en drie 

werkvolumes, zoals ge"illustreerd_ Al deze volumes 

zijn los van elkaal', in een radiale beweging 

gepositioneerd waardoor er een vr ij open. maar 

toch intieme buitenru_imtP is ontstaan temidden 

van de verschiilencle volum es _ 

De clienten dienen zichzelf tiJdens lwt ve rblijf 

i_n de kliniek herpakken en Le herontdekken_ 

D1t is ook ten1g lP \' inden in de organisatie van 

de plattegrond . waarbij cle runnte ::; zich li_jken 

te ontvouwen naa nuate de i·uimte venler worclt 

bet-red '11. D(i ruimt es pre ent.eren zich in eerste 

inst.anti ., als e>n n n we ruimt.e waarna ze zich 

lijken ui l t <4ien n te eindig·en rn een (ver)lichte 

holt m de 1 1a-:sa. He t bied t de besc:herming van 

een gr ot in zwaar wee r en geeft tegelijkertijd de 

wa rm te zoals che te rug t.e vind<"n is rn een knusse 

huiska mPL f:IeL 1s een holle die de geborgenheid 

waarboro-~ door de ch·_; nren onder baar hoede te 

nemen. 

De ver:oc:hi1lende ·holLe:-; ' zoab de woon- , slaap

en Lhe tapi ' rui_mt e zullen op deze \vijze wonlen 

gecon::-ltrueerd . Ze b • vaUE~n verschillencle hoe ken 

wam·a c:hter w er een ander stuk.J e ruirnte 

verse.buil t. Hienloor zal ee n wandeling door die 

1/ -1 . I 

/ l 

~ 



·~ 
I( 

+ 
I 

cj ..lc . .,,, '"t>-- ,,., j,(: 
I 

ruimte een kleine on tdekkingstocht zijn. Achter 

enkele n van deze hoeken verschuile n zich nisy n 

m de wanden. Dez benarlrukke n nj£>, l. a !Jeen 

de rnas.·a om de ruimte. maar vonne n tevens 

kleine ruimtes in bet grotere geh e l die tijuelijk 

toegeeige nd kunnen worde n door de gebruiker. 

He t nodigt uit voor een momen : vom: jeze lf of 

een intiem gespr k me l e> n ande r. Sommige 

'nisse n' bi.eden een verge:.:ichL ovex he l bo · of de 

plas zodat de gedach en ev n buiten de kliniek 

kunnen gen1ken. 

Tijdens di zelf I wa nde ling doe t de nie t a ltijcl even 

egale vloer j e be:>effe n cl t je loopt en maakt het .i e 

bewus t van bet. eigen li chaam. Ind starLfase van 

de opname in de kliniek zal dit al · 'vervele nd' n 

·energievretend ' kunnen worrle n er r n maa r 

znl in de later e fases (2 en :1) ger la eenl kunnen 

worden naa r deze fa,·e . Wmm ·e r de cben t.e 

in ge·wicht is aangekomen en de natmu·Lijke 

\Yee rstand opnieuw h eft opgebouwd . za l he t 

e nergienivea u aanzi -nliJk zi.in gest gen . •, r zal 

op deze wijze e0n Vf'l'ge lijk.in ff g m, akL kunnen 

worden waariu zij (door h l bewand el n va n 

diez lfde :loe r) zull n be,,;eff n dat, d opname 

voor energi ' en !eve n. lust heeft g _zoro-d. 

n· 
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He t contact (d tast) m t cl" vloer is ingezet als 

ins trn ment daL werkt op een langere t.en11ijn. Om 

clien te n op kort · t.ermiJn te be.reiken zijn andere 

instrument n gehantee rd . Instrument.e n als een 

smalle opening in het dak waar een lichtbundel 

binnendnngt en bet contrast dat ontstaat tussen 

de volumes en d ·k]oven' daar tussenin prikkelen 

het oog. Deze s timuli zorgen ervoor dal de sleur 

van de ong we ns t gedachtegang tijdelijk wordt 

---

do01·broken . De in t nlie bij het hanteren van 

de versch ille nde stimuli is een opening zien te 

creer en in de ges lote n wereld van de clienten. 

l\!Iater iaal 
Om hnL idee van de 'hol te' kracht bij te zetten is 

'I: voor a koz ' n om en ~ leenachtig rnateriaal toe 

te pass n. De lmitenzijde zal worden uitgevoercl 

in in ' 1tu b n da t e n donkergrii ·-bruinegroe11 e 

klenr krijgt en de binnenzijcle za l voornamelijk 

zijn vorrn k rijg n door een ecundai re construclie 

<l at is afg ' \ e rkt rne t grnfli chtgekl eurd stucwerk. 

De raamope ningen zullen worden voorzi n van 

zwart g a nodiseerd aluminium p rofi elen met 

daariu helde r HR++ glf1 wrlijmd. D br d 

ve ns t rba nken zullen worden beld erl met cc dE~ r 

houL waL he l een \vanu ' en ge urrijk plekj maakt. 



De deu ropeningen zullen warden voorz1en van 

ceder houten denre n met daa rop kopere n grepen . 

Deze zullen per nrimte een a nde re unieke vorrn 

krijgen net al s de raihngen vm1 de trappen 

waardoor de gr eep n unie ke kennisma king me t. 

de ruimte erach te r t weegbr ngi . 

Kleurgebruik 
H et kleurgebruik i .. voornmnelijk geba--ec rd op de 

maleri.aa lke uze di a;;i. n ·luiten op h 'I gekozen 

theoretisch kadlH'. H ced r hout. za l t.ra nsparant 

wm·den be ha nde ld. het b ton schoon toegepas t en 

het stucw rk uitgevoexd in R L 101 3 6)are lwit). 

He t b ton aa n de buitenzijde heeft ee n donkere 

kleur waarcloor de conl.ra L' rend lich tgekleurde 

binnenzijde zal worden e1'VRren al · ruimtes in het 

geheel. Met (vast) m eubila ir <la t fris se nalumlijke 

kle ure n krijgl, word n de verhlij fsge bieclen 

geac:cent.ueerd. 

Dit. a lsmede rekening te hebb en gehouden met 

de mogelijkheden die de plok in zich heeft. hee ft. 

gele id tot le ontwikkeliug van plattegro nclen op 

de volg ncle dri e pag ina' . 

,,, 
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Plek vs programma 
rvre t de vonng eving van de binnenruimtes h ep 

de vormg ving van het geheel in zijn omgeving 

synch.roon . Net als bij de zoektocht naar de 

geschikte plek, zijn bij de vormgeving van he t. 

totale programma de zeven basis-ingredient en a ls 

strw;t1111 r, natu 11. r/1jl~e oing>vin.g, gcborgenheid, 

eiaen identiteit, saornhorigheid, open lwra./lter 

en uergezicht , de rod.e d raad gew est. Hjeroncler 

vo lgt een beknopte be ·chrijving va n dat proces . 

I . anaf het. huillige wandelpad is een afgeleide 

wa ndelpacl genomen. "vat ee n geforceexde 

wa nde li_o<r lijkt te voorkomen. 

2. Op da t nicuwe pad is een gesloLen volume met 

e n igen bu itenrnim te geplaatst w~1t ten goede 

korut a n de saarnhorigh .id en geborgenheid. 

3. Door het geheel los te koppelen , blijft het 

contact. met. de omgeving b 'houden . 

4. De natuurlijke omgeving krijgL haar plek 

tus:sen d volum :· net als de volum s hun plek 

krijgen in rle orngeving. 

5. HPt ecrsL volume krijgt via het pad een 

'na tuurlijk -' t.oeaang door in de voorgevol een 

kni_k airn te brengen. 

6". All · losg"'kopp Ide volum es kriJgen vorm door 

de plaa L:ing in hct bos .n het zichL vamtit de 

volum s ze.lf. T gelijk met hct inpassen van cleze 

volume ~ in de omgeving zijn de ntimt.es verder 

vonngege en . 

nth .HI Ont\\Cil'fll"ll\">'' 
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Benadering van locatie 

lVIel hel Openboar veruoer 

\Vanneer de locatie met de bus zal warde n 

bcnadert. clien t men h et laa ts te stuk va n ong ' veer 

800 meter langs de 1nsulindelaan te voe af te 

lea-a n. Doorda t he t contact met de lev •ndigheid 

van de st.ad blij ft . behouden gedurende de 

wand e ling, zal het gevoel van afzonderi1w nie t 

optreden. Dil is ee n bela ngrijk item oor m nsen 

die noodgedwonge n een ruime tijd bui te n de 

v rtrouwde omgeving zullen mot>t n \·erh lijven. 

ll1et cle auto 

ifet het. e igen vervoer zal de lnsulindela an tevens 

de binde nde factor ziin m t. de st·ed lijkh id . De 

auto zal warden geparkeerd op de JJ a rkeerplaats 

dat van 'de lnsulindelaan zich tbaa r i~ g ><itueerd. 

\ ' anaf de pa rkeer plaa ts zal de weg naar de plek te 

voet warden vervolgt . 

Routing naar de plek 
Vanaf de pa.rke rplaa t:s (ook -;vanneer lopend) 

.leidt een wandelpad de bezoeker een met bome n 

begnieicle heuvel 011. Het pa d splits t zich in be t 

bos in tweeen waa rhij b et rechter e n lich t geboge 11 

pad de bezoeker irn a r e n ope n plek, b s ·hUL door 

bebo. in gen. vooT de gevel van hel gebouw I idt,. 

nll1 '12 l1 aJtlk •UI l hJJ rJ 11.1rk 1•rµurnt · •11 
.1fl1 ;it fll'I \\ u1d1·l11 1.I rn·h1111111li· l lrn1t:k 







Aanzicht gevel 
Doorda t cte gevel schuin naar (~e n midde lpunl 

toelooµt . hPgeleicl t he t ons vanzelf de weg naar 

de toeg;a ng ervan. De gevel lS cl a :u slech ts twee 

ve ed iPpinge n hoog wat, in combinatie met de 

toelope ndhei cl ervan, de bezoeke.r niet a fs chrikt 

maar jmst welkom h eet. 

En tree 
E e nma aJ bij de toega ng a a ngekom en, client 

een zwa re maar lichtdoorla te nd e cleur naa 1· JC 

to get rokken te wo rden om een kleme vo01Tuimte 

binnen te komen, Deze leiclL vi.;;1 N~ll lichten; (in 

gewichL) Lrnnsp arnnLe deu r naa.1· de rnirn te 

erachter: h e t 'wooovoltnrn>'. 





Orientatieruimte 
Oil is de eer;:;te ruim le \Vaa r men bi nnenkom t 

m (. aa n cl rechLerha nd de woonruimte en aa n d 

lin.kerha nd de on tva ngstrnirn te me t daa rbnv 11 de> 

eetn1imL He t. is een rnimte van zes meter hoog 

die open verbinding heeft. met de aans lui tende 

ru im tes . Di t m aakt visueel con t.ac t. mogelijk 

t usse n de woonru im te en de ee tTuim te. Hel is 

een lich tgekleurde ruim te waa r via een sleuf in 

her plafond ee n zonne::;ti·aal binn .n kan dringe n . 

Omda t de •erste ruim t.e vaak de toon zet vo01· 

de rest van h et. gebouw is het belaugrijk ni et elf' 

sugge 'lie te wekken va n een ops luitrng en is het 

visuele con tact met de omgeving be houden via 

b e t grote r aam in de woonrmmte. 

itl'I 



1111 Ontvang truimte 
Door na bi nm nkom.-1 dP orie nta l ieruirule als 

eer L Le h b -, -' 11 mo " l P n doorlopen. heeft he t 

ons 'cte g leaenlioi.d gegl:'ven om te wennen Mi n 

d binn -'nrwmtP. Na da t mom nL voor jezelJ te 

h bb n gek:r ge n_ loop je op een grote tafe I af waar 

het verplege nd persone l zil om je te onLva nge n. 

Je mag plaa Ls nemen w a r je wilt: op de een van 

de sLo Jen , blokken ofbeschu f in de nis. Onda nks 

iat het een ontro leTende functie heeft, h eft 

het ee n on dwouge11 karakter mee ·ekregen 

dool·d, l h t niet pr omi.nent aa m:1,·eug i::;. Voor 

ht'L cont rol r nd erzicht is er va.nuit. d P 

on Lva ngs Lruimte zid1t op de ulgemell('' toilelt en. 

de Lrap the na rd et ru imLe l idl . de toega ng tot 

cl ·' re- t van h_.t gt:l bouw .n d woon ruimte. 

l11 11, Z11 h 11 "" t.I 





Woonruimte 
\Vanneer we on · naa r de woonkamer begeven 

e n de drie trede n w lbewus t n erne n door de 

ongelijk heid rvan. m e1·ken w op dat he t. plafond 

langz a n lijkl mee t bewegen. H et zorgt ervoor 

dat de rnimte z.ich lijl t t.e openen voor on s en 

mondt. ui t. in ee n ruimte die doo1· midclel van een 

grant. raam uitzicht; bied t op zowel de binnentuin 

als het aano-renzend bos. H t verzorgt nie t alleen 

de socia le control r ichLing de tuin . maar biec\L 

teve n ee n blik op de bui tenwereld (niimte buite n 

de kliniek). Op de wa nd t enover h l u rnte raam 

lijkt. zicb e n vo rs t.ellino- af le spe le n va n licht 

e n schadu w. Dit wordt. ve roorzaa kt. dour het 

zo nlichL da l hngo; de wand naar be neden lijkt. t e 

" ijpelen . . l ··WP plaaisnem en op de ba nk lijlrn n we 

plo ~. · e lin g onclerdeel le \vo_rde n van de ruimle. 

1(11 I, Zu h 1 111t tl1 1•n nl' J\•r nmt 





1 11 Eetruimte + keuken 
De 1.n1 p naa r boven leidt <ms naar de verclieping 

waar a lle maa ltij den zullen worden genut tigd . 

Bovenaa n di trap is een toe<>·an g vanuit de 

tuss nn..1 i m te en e n daklicht da t zo rgt voor 

natuu d ijk licht inva l. Het cla k1icht loop t ove 1· de 

hele ruirnt lan de wand wa t op elk momen t 

va n cle dag Prvonr zor 0 t daL de wand zich lijkt 

L t ransCor ~ ren . Di 1,ect visuee l con tact met de 

buiten we r ld is ver mede n zoda t de concentra tie 

optimaa l blijft h1cl<., ns het nuttigen va n de 

maalti jden. Doorda t de eel ru im te w 0 l een open 

v rbinrling heef t m e t de orie nL::i t ie ruim t:e 8 11 

de womu-uimte op de bega negrond on taat el' 

ruim te om gevoelens te ventiler e n tijdens he t 

te rugkerende ernoti onele eetmomen t . 

all• lK Zt1 ht' 111\111 :k kl•Uk\'11 







Tussenruim te 
De route die naar he1 slaapvolumf' leidt., loopl 

a lle reerst door een een va n cl' ' kloveu' d i va n 

dn bui tenruimte zijn afgeslolen door middel va n 

een tra nspara nte geve l wa t t. V(>I)"' de toega ng 

tot de binnentuin bied t.. J e merkt plot 'eling op 

dat de vlo(H' in deze ruiml.e een a nd re ~Lru cluur 

hee t't. Het cli e nt. n iet. alleen om he t onders ·he irl 

Le berrndrukken in verschille nde volu mes , maar 

het zorgt e r teve ns voor cla t a lle zinttugen weer 

op scherp wonle n gezet . Vanuit deze u irnte Is 

er namelijk een gl imp 'an zowel d lucht a ls de 

tu in als be t park op Le va ngen. Deze indrnkken 

contraster n stt•l'k m t ind.rukkim van de 

aan:slui tende ma;:;s ieve l'l1iml ~ . 

ilb l'l Z1d11 1n d~ I I •••In hr n • rl l11n11 •n1m11 
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Tuin 
Fcise l: clienten lwn nen onder hegele frhng e11 rn 

li e /. z ichl nao r b1lilen. 

Ooordat alle ruim te ·· rondorn de tuj11 zjjn 

ges itueerd, is er een w ij int i me n aJg scbermde 

bin nentu in on tsLaa n. Om een aJgehele afscherming 

va n de bui tenwerPld e vermijclen zij n Je ruirn les 

ondergebrnch t in verschillende volumes die 

vervolgens ui t elkaar zijn ge ~ ch oven. Op d ze 

wijze ontstaan er ·ktove u' die ervo r zorgen claL 

het contact me t de omgeving blijft behouden. re t 

a ls de vloe r va n die omg ving is de vloer va n de 

binnentuin nie L egaal. 

"If h 11.11w n beings hove lo wall,; on fla t surfa ces, 

the way they ure th onghtlessly conccii;ed 1cith t.he 

earth wh ich goes bach to the dawn of tim e, frolll 

cont . cl ll 1it h /.h e earth. a crucial pal'/ of m.o n is 

blunted, with catastrophic conseqllences for his 

psyche, li is Pmot.ionol balance, his u- 17 -being and 

health " H11 ndf'l" I wossN 

trl> 10 !.11 ti \,Hrntt ,., n l.1 ·1f'kam •r 
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Fase 2: clienlen nwgen onder begeleiding rwar 

bu iten 

Wann •r in de binne ntuin de drie tr de n worden 

be;;L •gen. be treeclt m e n cl buitentui n en _kan een 

wandeling om h e t gcbouw worden gemaakt. Het 

hoogteve ·s ·hi! l u .- .n de binnen- en buitEmtuin 

verzorgt niet enkel de grens daart-u ·sen, maar 

draagt ook bij aan de bewustwording va n het 

io-e n lichaam _ 

Fose 3: chenten nwgen -::elfstandig naor builen 

Het park rondom de KarpendonJrne pla s geld t in 

fa s d1·ie a ls de buitenruimte di zij zelfstrrnrli g 

moaen b Li·eden mi ts de daa.i· oor aa ng wezen 

tijden worde n gehnnor erd . 

U I 
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Gang naar slaapruimtes 
D oordat de wee rszijde n va n de gang aa nsluiten op 

de tussc nruimtes is "r een over vloed aan licht. en 

ZJrgen v rspringingen uie l. voor een 'uilzicht.loz ' 

·an . 

Slaapruimte 
l et al s de and -re rnim tes hjkt de sla apruim te in 

Pr. t in ta n t ie een nauwe i·uim Lr. di uiLeincl · lijk 

eincli«7 L in een ·opluchhng'. He! grote raam en 

bet brnde vens tel' zor 0 ·en voor een van de pl ekjes 

wa;ir he t vergezichi is wa a r te nemen en waar 

ge cl room d mag worden. H et is een kleine ruimte 

waar de clienten kunnen doen wat ze wiUen. Hel 

1s .1jde lijk hun eigen toegeeigende rnim~e . De 

s la pvolu rne za l ti n l.weepersoon::; s laapka mers 

umva t len wa a rdooL· cle nieuwe client.e n e ~nlex 

in de plaatse lijke m aa tsch appij zull n warden 

opg·enomen . Er worrl t geh i;uik gemaa kL van 

kam t"rgebonden sani ta ir om ~ nige privacy t.e 

vaa rburgEm . 

nlh l:! /.1r.l c nm,11 d • !l•"I! lfl!Z 
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Trap naar slaapkamers 
Bij elk bonles is een raam met daaraan een grate 

vensterbank geplaatst zodat het tti t alleen Lich t 

bovenaan de trap verzorgt, maar kunnen deze 

ook door de clienten warden ingenornen um r 

zich in terug te trekken of er ee n boek te lezen 

bijvoorbeeld . 

Instructiekeuken 
\ ia de t e de tussenruimte bet;i-eden we het 

\verkvolume' . Dit is bet gedeelte waar de clienten 

aan zichzelf kunnen werken door midclel van 

therapieen en ande re understeuningen. Een 

van de adiviteiten binnen de kliniek dat met 

r g lmaat onder teuning behoeft, i · het koken 

va n maal' ijtl n. Omda t dil een bezigh id is waar 

dP dienlen de grootst.e µroblemen mee km111en 

h -'hb n . j Pr v::i nu it deze i ns t.rucLiek ··nl· n beperk-t 

visueel contact met de orngeving en a a nliggende 

ruimte . Het biedt p laats aan ze. tot acht. men en 

di . onder bege t icling onges tuor rl en op e n eig n 

tempo leren om te gaan m ··t h t pr parenm van 

v dsel voor he nzeU'. 

Spreek.1·uimte 
\;\,' anneer we d ins t.ructieke uken ujtlop n , zie n 

we schuj11 t,eg nove1· de spreekn1im D ze 

rnimt he fl een µlek in he t. gebouw ingenornen 

da t ber ik.L ar is v nuit· de s laapruimle::i zonrler 

dat e n a ntler cla l hoe ft te zien. Ondera::rn 

de tr'1p die le idt naal'. de slaapruimtes hoeft. 

a ll en d l.uss nruimt e Le worden gepas ·eercl 

om de ·preekn1imte te bereiken . Hi rdoor kan 

dr dn '!mp 1 van schaamte, da t clifmten vaak 

regfm houdt, warden weg0 · nomen . 

Th era pieruim te 
Eenmaal mt de spreekruimte loµ en we naar ret.:hV· 

en k men we ui t in een ruimt me t sl -chts een 

dh 11 7.1t:h1 1111r 1!t• ll ·~. "~ 111 1J.., th •r 1i1 nmn 







raam dat zicht naar buiten biedt. Het licht valt 

voornamelijk de ruimte binnen via he t daklicht 

waardoor het een intTovert kaxakter krijgt. Bij een 

kleinerc groep kan er gebruik gemaakt. worclen 

van cl ' nissen in de wand \'iaa rdoor de ruirnte nog 

kleiner en intiemer Jijkt. te worden. 

Lees1·uim te 
Als we het werkvolum verlaten en via de 

tussenruimte en de binnentuin richting de 

leesruimte !open, rnerken we op dat onder de 

O\Ters tek va n het. slaapvolume en de de overstek 

leesruimr, e n buit.e nxuim te is ont.staan. Onder de 

overstek lopend. draaien we de hoek om en kijken 

"" . het. bos in . De leesruimte biedt de gelegenheid 

om in , ilte t studet·en of te lezen. De nissen in 

de wanden fu11geren als boekenkast.e n zodat de 

kleine rnirnt vrij blijft voor twee tafe ls . De nissen 

bij h t raam bi den zit.plaatsen. 

Kn u tselruim te 
\Ve !open d lee.·rnimte uit en aan de a ntler ka nt 

van de kloof lopen we de knu t-·elru imte hinnen . 

AL ond rdeel van d therapie kan deze ruimte 

worden gebruikt. Ter insp iratie biedt he t uitzich t 

op de boso;en. 

10 11 f.1d11 \11111.llt rh kl1111f 1 u oPll rll 1 .. ,. In knur lrum1!• 
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Details, verticaal 
De volgende details ZlJll een selectie die 

repres ntatief zjjn voor a lle andere det.aillering. 

Deze zijn terug te vinden in de bijlagen. Van het 

gekleurcle be ton aan de bui( enzijcle is aan de 

binnenzijde vrijwel uiets te zien. Een secundai.l'e 

stalen construc:lie draagt het: gTove afgewerkte 

parelwit.te stucwerk. Op clit, stucwerk valt het 

zonlichl via de verschillend dakli hten. In de 

avonduren schijnt vanuil cl z lfde daklichten het 

kunsthchL 

De verkeersruimte op de beganegrond is 

afgewerkt met een niet egale lei tenen vloer , maar 

de vei:blijftruimt.en zijn daarnntegen voorzien 

van eeu zachte vloerbed kk.ing met daaronder 

vloerverwarming. 

doorsnede AA 

doorsned BB 
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Details, horizoutaal 
De varierende diktes van de wanden warden 

gebruikt orn nissen. insta llaties en de brede 

venster t rea liseren. Om de maximale breeclte 

voor de vensters te kunnen benutlen. is het glas 

in rle gew•l geplaatsL Deze ve11stcrs zijn voorzien 

van v .rlichtiu 0 en verwarming zodat. het een 

behaaglijk ·µJ ekje' met ue ,.ge.::icht kan z1.in voor 

haar gebrnikers . 

De ced r hou t n taat'<deuren en zitgedeeltes in 

de diepe v nsters doen zacht aan en verspreiclen 

eenaa ngename g urinderuimtes. De taatsdeur n 

ogeu grnot en massief, m aa r tonen ieder een glimp 

van de ruimtes eracht r . 
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ceder houten taatsdeur. 
80mm 

meranti stelkozijn, 67.114 mm 

stalen hockproliel, 80.60.5 mm 

DPC fo!ie 

stucwerk, grof afgewerkt 

gipskartonplaat. 12,5 mm 

stalen frame, 
U-profielen 50.90.4 mm 

isolatie, 80 mm 

insitu beton 
kleur 'TCM wattle green' 

1·1.1 
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stalen frame, -
U-profielen 50.90.4 mm 

kloswerk 

isolat1e, 80 mm 

gipskartonplaat, 12,5 mm 

stucwerk, grof afgewerkt 

DPC foll e 

h03 

h0-4 

__J 

HRH beglazing, helder 

ceder houten delen 

stalen frilme, 
U-profielen 50.90.4 mm 

spouw tbv installaties, kastruimte 

stalen hoekprofiel, 80.60.5 mm 

aluminium hoeklijn, 
60.45.S mm / 

meranti stelkozijn, 67.70 mm 

aluminium hoeklijn, 
zwart geanodiseerd, 
110.30.5 mm 

kitband, zwa rt 



h05 

h07 

kitband, zwart 

paspaneel, geisoleerd 

HR++ beglazing, helder 

"' "' 

60 

Stabalux SR 60140-2 glasgevel 

gekante plaat 

meranti stelkozijn 
67.80 mm, zwart 

insitu beton 
kleur 'TCM wattle green' 

-
11\ 

[ 

-
aluminium hoekproriel, 
zwart geanodiseerd, 60.30.5 mm 

k1tband 

r- HR++ beglazing, helder 

I ;; 

aluminium hoekl ijn, 60.45.5 mm 

meranti stelkozijn, 67.70 mm 

stalen hoekproliel, 80.60.S mm 

OPC lo lie 

insitu beton 

0 
kleur 'TCM wattle gre~n· 

N 

"' 
0 isolatie, 80 mm "' "' 

gipskanonp!aat, 12,5 mm 

stucwerk, grof algewerkt 

idoswerk 

stalen frame, 
U-profielen 50.90.4 mm 
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CON CL USIE 

Architectuur voor AN 
Door hel gebouw te benaderen als een co

therapeut en het te b houwen als een middel 

<lat. een voorbeeldfu.nctie in zich heeft lijkt het 

mogeliJk de huidige behandelingen van AN te 

ondersteunen danwel le versterken. Met onder 

andere het inzetten van middelen die invloed 

hebben op m e r clan enkel het oog lijkt" het 

mogt:nl.ijk de nod ig aandacht t.e trek ken. Door een 

plek te cI"eeren waa l' zij zich op hun gernak voelen 

door de zeven bas.is-ingredienten in acht te oemen 

gecombin ere\ meL de i:;ensorische ruimte en de 

huidige dientgerichte behandelmet.hoden, a cht ik 

be t: mogehjk om de gesloten belevingswel'eld van 

Ai binnen te dringen. Me het binnench·inge11 

van dez · wer e Id is het rnij n intent ie cleuren te 

openen naar de werk ·lij.ke wereld. De clienten 

t • doen laten ervaren dal zij e igenlijk in een 

onwerkelijkheid !even. Het clien t. ze daarmee aan 

het den.ken t.e zetten. 

De organisatie van de kliniek is dusdanig dat 

de zimuig n van rle gebruiker <: continu worden 

geprikkeld. Deze stimuli van de zin tuigen maakt 

ze alert en bovenclien bew11sf. van de ruimte. Een 

f Ue zonnestrnal die plot.~ in de ogen schijnt, de 

geur van ceder hout in som mige ruim tes. de vloer 

die merkbaar af!oopt of de grote regenclrnppels 

rbe OJJ het dakraam vall n zijn voorl>eelden van 

fenomen n waar in he l gewone clagelijks !even 

aan voorbij worcll g gaa n omda t. deze i_n h t niets 

vallen met all niis f'r omheen. In de kliniek is 

alle echt.er verre van gewoou en is de rui. vanuit 

d omge ingvele malen minder. DoOJ· hel zonlicht. 

de vloer en cle regPnd.ru]Jpels le b naclrukk n, 

krijgen deze een. afleidende werking. Het wij:.;t ze 

op di manier op de werkelijk omg·eving. 

I I) 



De schakeling van zowel de binnenruimt.es als 

de buitenruimtes en de relalies onderling zorgen 

ervoor dat de gebruikers gedurencle hun verblijf 

de kliniek zullen blijven ontdekken nel als zij 

zichzelf weer moeten zien te hernntclekken. Elke 

ruimte in de kliniek zal op ieder moment van 

de dag anders lijken. H l zonlicht, daglicht en 

kunstlichl dat. via de verschill · nde da klichten, 

ramen en deuren naar binnen koml verzorcren 

samen met de schadm•.ren de transformatie van 

de ruimtes. 

Door de zintuigen als he l gehoor, zicht, lasl en 

reuk op een actie\ wijze te pr·ik.kelen Ujkl het 

mogelijk om clien t.e n opnieuw kenni ·· t.e laten 

ma ken met zichzelf. De relatie tussen het lichaam 

en de omg , v'ir1g brengl he t he ·ef van bet e igen 

fragiele lichaam. 

Refl.ectie op het afstudeerproces 
Het prnces verliep vo01·spoedig na n trage 

opstart. Deze opstar t bi>stond in 1111111 g val ui t 

heL verdiepcn in de gevoelen. van AN Dit kwmn 

dusdil nig dicht bij mijn prive leven dat ik ste 'ds 

meer ge·intrigeerrl raakte door alle informatie en 

i.k steeds meer wild achterha len. Dit heeft om 

die, reden veel !anger g duurd cla n was gepla nd. 

Het vak Architectuur · n Filosofi van Jacob 

Voorthuis diende nog Le wonle n afgesloten 

m t Pen ::iay. H I onderw rp was naci r eigen 

inzicht. Ik be ·loot m I b h ulp ,·a n dit ,· ·ay mijn 

onderzoek naar aa nslnitend tbemje ·· n vom· h t 

afotuder n uil t b.reiden. M t het inlezen van 

deze theorieen ont. tonden d ide en voor h l 

ontwerp van de kliniek waiu-cloor de basis van 

heL ontwerp binnen drie weken op t.afel lag. De 

rnomen ten van begele idi.no- door Jan Scheve l"S 

en J eanne Dekkers wa ren prima mgepland voor 

ons atelier n de begeleiding van ,Jacob Voorthui~ 



waren iedere maand ne t zo vruchtbaar e n 

inspirerend. Helaas lukte be t nie t om J a n Westra 

regf' lrnatig te spreke n. Drie weken voor het GL 

vert:rok ik voor een week na:~ r Is tanbul voor een 

masterclass oncler leiding va n Valerio Olgiatti 

waardoor het proces volledig s t.ii kwam te hggen. 

Bij lerugkomst wa ren de prive omstand igheden 

dusdanig ve1·amlerd dat ik me niet meer volleclig 

op het afs tuderen kon storten . Dil was voor 

mij de aanJe id ing om mijn GL en E C met vier 

weken uit te stellen . Door deze vertraging beu ik 

daa dwerkelijk "to the bone" gegaa n en durf ik te 

zeggen da t in de ze context. hel maximale uit he l 

onderzoek is gehaald. 

Een blik op de toekomst 
Ik ben diep ga a n graven in de belevingswereld 

va n AN waardoor ik heel veel heb mogen ler en . 

Nie l a lleen ben ik veel le weten gekornen over AN. 

lk ben door het onderzoek naar de mens en zijn 

beJ \'ingswereJd ook vee{ meel'. te \.Veten gekomen 

over mijn eigen persoon en onze orngeving. Om 

dit: Le mogen coml>ineren met mi.i n passi voor 

architectuur was ee n geweldige erva ring. Ik heb 

op deze wijze voor mijzelf a rchi tect:uur een gezich t 

weten e g ven . Ik weet nu wat architectuur voor 

mij ka n b Lekenen. J ezelf be leven, weten wie je 

bent. i · jezelf wete 11 te plaatsen in de wer eld. 

Dit bewustzijn van cl eig n p l? rsoon is wat m L 

regelmaat on Lbr ' ekt. Bij enkel n le irl t dit z lfs 

tot d is funclie van he t !even wat p a r ticipatie in 

J e ruri.atschappij verhiudert. Door de 001ge ing 

va n men ·en te voorzien Yan e lementen die de 

verbeelding op sensorische wij ze s timule ren zoal.'! 

he t clra nrn tis he en dyna mische spel va n lid 1t. en 

scha duw onls t.aat. er ruirnte voor het. lw wustzijn 

va n de eigen p ersoon. 
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ln het. bernepsveld ga ik graag verder met bet 

eige n onderzo k naar architecluur waa rin deze 

sensorische stimuli een rol s1rnlen . Op la nge 

Lennijn zou ik graag een eigen bureau willen 

s ta rten waar ik deze t heori e als basis kan la te n 

gelden. Tot die tijd zou ik graag we rkerva ring 

willen opdoen bij een buxeau dat openslaat of 

wP. !licht ongeveer dezelfde ideeen hanteert. . Het 

client ook s til t.e durven ::;Laa n bij de impact. va n de 

toegepas te architectuur en het detail. Gezie n de 

bouwsecto1 op moment een zware t ijd meemaakt , 

za l ik ongetwijfeld water bij de wijn mo ten doen 

maas zal ik mezelf niet ve rgA ten . 

Bjorn Ka a ndi.krorno. 

•dh l.i Hrnn 0111111 

I 4'1 



LITERATUUR 

Boeh en 

Christoph r Day, Spirit. & Place: healing our 

environment. healing environm ent (2002). 

But.terwort,h-H in ma nn, .Burlington 

J uhani Pall.Hsmaa. The Thinking Hand, 

Existenlia l and Embodied V\ isdorn inArch itectm e 

(2009) , John ile and Sons Ltd 

Juhani Pallasmaa , The Eyes oft.he Skin (2005), 

Wiley-Academy. West Sussex 

Juhani Pallasmaa . Enccnmters (2005) , 

Rak n nnstie .o Oy. Hebrnki 

Ga ton Bach lard. The Poetics of Space (1994), 

Beacon Pre s, las achu .. ettes 

Malnar a nd Vodvarka, S n:·ory De. ign (2004). 

n.ive r~jty of l linnesota P e ss, Minneaµolis 

Barbara ~ risp . Hu man Spac ··s (1998) , Rockport 

Publisher , fa sachusett s 

Kaplan Kaplan , The Expe1·ience of nature (1989). 

Cambridg nivers ity Press , ambridge 

Stev n Holl. Pa.i allax (2000), Birkhauser, Basel 

Nata..:ch a va n W ezeL ~!f e .,ei·e Ja 1· 11 (2009). 

S ingel Pocke , Amster da m 

Suza nne Meijer. Anorexia t lijf (2007). Bureau 

Kirj a 

l\la rhne de Vries. Dom· de he! van a norexia (2001), 

Uit.ge .. erij Ankh-H n n s bv. D venter 



H. T_ van der Molen, S. Peneijn & !VL A. van 

den Hout. Klinische psychologie Theorieen en 

p sychopa thologie ( 1998), Wolters-N oordhoff 

A A. van Elburg en !Vl. E. Rijken, Jonoeren met· 

eetstoornissen (:WO l). UitgeveriJ \an Gorcurn 

A.rtihcls 

Ultraviolet: Alvar Aalto's 'Emborht1d RaLionahsm 

Layout 11. Rrchitectu m· a ls tweeJcle lichaam 

Internet 

htlp://www.psycho-consult.nl, 22 apriJ 20.10, Ors. 

M.D. van der Sluijs. Psychoconsult 

http://www f~ >!.stoornis .info. 30 maarl 2010, 

Bureau .-\E, Neclerlandse .-\caclemie voor 

eetstoornissen 

111 


