
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Addicted!
ontwerp van een binnenstedelijke verslavingskliniek

Krusemann, G.

Award date:
2014

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/73092e0c-ac97-4365-abf3-0e93cc9ef04b


elit. Vestibulum ac diam quis velit scelerisque 
bibendum id in velit. Mauris interdum mi et 
fermentum eleifend. Morbi faucibus vehicula ante 
et ultrices. In adipiscing mi dui, quis elementum 
diam cursus ut. Pellentesque libero nunc, vulputate 
ultricies scelerisque sit amet, volutpat id eros. Integer 
vitae porta augue, porta tempor mi. Nunc semper 
tortor mi, quis rhoncus neque viverra quis. Aliquam 
massa mauris, fringilla nec augue at, porta pretium 
diam. Quisque gravida ullamcorper turpis, in dapibus 
tortor scelerisque sit amet. Donec a massa in magna 
vulputate tempus eget nec eros.Afbeelding 1.1

Hoog Hullen in Zaandam
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VOORWOORD
Het verslag dat voor u ligt is het resultaat van het 
afstudeeratelier ‘Behaviour in Shape’.  Dit is tevens 
mijn laatste werk binnen de master Architecture, 
Building & Planning aan de Technische Universiteit 
van Eindhoven.

Het Atelier ‘Behaviour in Shape’ concentreert zich 
op onderzoek naar het beheersen van gedrag door 
middel van architectonische elementen. Hiervoor 
werd in groepsverband een taxonomie gemaakt van 
twee, aan dit onderwerp gerelateerde, gebouwtypes: 
gevangenissen en ziekenhuizen. 

In het hierop aansluitende individuele ontwerpende 
onderzoek, heb ik me gefocust op een tussenvorm; 
de verslavingskliniek. Waarbij de uitgangspunten van 
het atelier; de beheersing van gedrag en de ervaring 
van de ruimte diende als belangrijke pijlers.

Het afstudeerjaar heb ik beleefd als een intens traject, 
dat  gepaard ging met de nodige ups en downs. Ik 
ben dan ook erg dankbaar voor de hechte groep 
waarmee ik dit samen heb gedaan en waarbinnen we 
elkaar steeds weer wisten te motiveren. Na een jaar 
van hard werken, ligt hier iets waar ik trots op ben.

Verder wil ik op deze plek ook graag mijn dank 
betuigen aan mijn begeleiders Sjef van Hoof, Juliette 
Bekkering en Bernard Colenbrander voor de nodige 
kritiek, het meedenken en het enthousiasme voor dit 
project en het architectuurvak in het algemeen. 
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Mijn keuze is gevallen op de verslavingszorg, met in 
het bijzonder de interesse voor de verslavingskliniek. 
Hoewel onvrijwillige opname bij overmatig drug of 
drankgebruik in Nederland feitelijk niet toegestaan is, 
blijft hierin de vergelijking met zowel het ziekenhuis 
als de gevangenis makkelijk te maken. Waardoor het 
naar mijn idee goed aansluit bij het vooronderzoek 
uit de groepsfase.

Een ander argument voor deze keuze was de ambitie 
om de architectonische ervaring van het gebouw 
in te zetten als een middel om het herstelproces te 
versnellen. Om dit te kunnen bewerkstelligen heb 
ik daarom ook gezocht naar een patiëntgroep, die 
bij elke opname een vergelijkbaar herstelproces/
ervaring doorloopt. Binnen de verslavingszorg wordt 
vaak gewerkt met verschillende herstelstappen (bijv. 
in het 12-stappen model van Minnesota), die elk 
een bepaalde geestelijke gesteldheid weergeven 
en samen zouden kunnen gaan met een specifieke 
architectonische ervaring.

Vergelijk je bijvoorbeeld het ziektebeeld en 
behandeling van een verslavingskliniek met die 
van een ziekenhuis, dan zijn de verschillen bij het 
ziekenhuis vele malen groter. De ervaring van 
iemand die op het punt staat om te bevallen is 
vrijwel niet te vergelijken met deze van een terminale 
kankerpatiënt. 
Binnen de verslavingszorg bestaan er uiteraard 
ook verschillende gradaties van ziek/verslaafd 
zijn, waaraan ook verschillende oorzaken ten 
grondslag liggen. Je zou echter wel kunnen 
stellen dat het ziektebeeld homogener is dan bij 
veel andere gezondheidsinstellingen. Zeker in de 
verslavingskliniek, waarin de behandelduur ook al in 
zekere mate vast staat, geeft dit de mogelijkheid om 
een architectuur te ontwikkelen, die zich aansluit bij 
het herstelproces en de hierbij horende ervaring van 
de patiënt.

INTRODUCTIE   
Project Omschrijving

Op welke wijze kunnen architectonische elementen 
ingezet worden om het gedrag van mensen te 
beïnvloeden? Dit was de centrale vraag binnen 
het afstudeeratelier Behaviour in Shape, waarin 
we met 14 studenten in september 2013 van start 
zijn gegaan. In de daarop volgende vier maanden 
hebben we in groepsverband onderzoek gedaan 
naar deze vraag. Hierbij hebben we ons gespecifieerd 
in twee gebouwtypes, waarbinnen dit onderwerp 
sterk naar voren komt; namelijk ziekenhuizen en 
gevangenissen. Misschien een onwaarschijnlijke 
combinatie in eerste instantie, maar ziekenhuizen 
en gevangenissen hebben meer gemeen dan 
je zou denken. Zo zijn ze beide ontstaan uit de 
kloostertypologie in de vroege middeleeuwen, 
worden er in allebei mensen ‘opgesloten’, die liever 
ergens anders zouden willen zijn en is toezicht op 
gevangenen en zieken een belangrijk thema. 
(Pevsner 1976, p. 159)

Dit onderzoek heeft geleid tot een taxonomie van 
verschillende typologieën en subtypes, strekkend 
van de vroege middeleeuwen tot aan hedendaagse 
bouwplannen.
 
Een extra focus, buiten het typologische onderzoek, 
is gelegd op de beleving en ervaring van het gebouw. 
Welke steeds is beschreven of verbeeld aan de hand 
van de drie gebruikersgroepen; patiënt/gevangene, 
werknemers  en bezoekers.

In de hier opvolgende onderzoekende ontwerp-
opgave hebben we ieder individueel een typologie 
of mengvorm verder uitgediept, waarvan één 
resultaat in dit boekwerk te vinden is. 
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Afbeelding 1.1
Heroine flesje van voor 1914
Werd gebruikt als hoest medicijn
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Het paradoxale aan deze doelstelling 
is echter de manier waarop men deze 
probeerd te bereiken. In een groot 
gedeelte van de klinische opnames, 
worden de verslaafden uit de vertrouwde 
omgeving (lees: de stad) gehaald om 
in een beschermde omgeving (lees: de 
natuur) af te kicken. De verslaafde wordt 
dus als het ware uit de samenleving 
gehaald met als doel hem/haar weer deel 
te laten uitmaken van de samenleving. 
Hieruit volgt de onderzoeksvraag:

Hoe kan de architectuur van een 
verslavingskliniek bijdragen aan het 
herstelproces van haar gebruikers, en 
tegelijkertijd stimuleren in de terugkeer  
van deze vervreemden groep mensen 
in de samenleving?

Probleemstelling

De verslavingszorg is in vergelijking 
met de meeste andere takken van de 
gezondheidszorg nog relatief jong.
Hoewel de medische behandeling voor 
alcoholisme in Nederland op kleine schaal 
al begon in het begin van de 20ste eeuw, 
is de behandeling van drugsverslaving 
pas in de jaren ’70 op gang gekomen en 
pas geprofessionaliseerd in de jaren ’90 
van de afgelopen eeuw. (Blok 2011, p. x) Op 
architectonisch vlak is er hierdoor nog 
geen langlopende traditie in het bouwen 
van verslavingsklinieken. 

De afgelopen jaren is er binnen de 
samenleving een dalende tolerantie 
tegenover verslaafden merkbaar. (Tolerantie 

2008, p. 2) Over de exacte oorzaak van deze 
trend verschillen de bronnen van mening, 
zo zou het te maken kunnen hebben met 
de individualisering van de samenleving 
of de nasleep van junkie problemen uit de 
jaren ’90.

Hier tegenoverstaand, zou je het doel-
stelling van de verslavingszorg kunnen 
omschrijven, als de wens om verslaafden, 
die door hun verslaving vervreemd zijn van 
de samenleving, hier in te herintroduceren. 
(visie document 2013, p.23)
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Het vierde hoofdstuk geeft ten slotte verder 
inzicht in de waarneming en beleving van 
ruimte met behulp van de gestalttheorie. 
Hiervoor is de literatuur van Kurt Koffka 
gebruikt. Er worden voorbeelden gegeven 
om de praktische implementatie van deze 
theorie te verduidelijken. 

Onderzoekfilosofie

Er is in dit rapport een interpretivistische 
benadering gehanteerd. Dit wil zeggen 
dat de emoties en belevingen zijn be-
schreven en verklaart vanuit het stand- 
punt van de verslaafden. Hierbij is een 
zekere mate van subjectiviteit echter 
wel onomkomelijk, aangezien het inter-
preteren van menselijke gedachtes en 
gevoelens nu eenmaal geen exacte 
wetenschap is. Om dit te ondervangen is 
er zoveel mogelijk gedaan om te begrijpen 
wat een verslaafde meemaakt en ervaart. 
Hiervoor zijn gesprekken gehouden met 
verslaafden en begeleiders, is er literatuur 
over het onderwerp gelezen en zijn er 
relevante documentaires en films bekeken.  

Methode

Om de onderzoeksvraag te kunnen 
beantwoorden, is er een explorerend 
onderzoek uitgevoerd dat bestaat uit 
een aantal delen. Deze verschillende 
onderdelen worden aan het begin van de 
ontwerpopgave samen gebracht, waarna 
ze dienen als ontwerp beginselen voor 
een nieuw te bouwen verslavingskliniek 
in Eindhoven. Het ontwerp mag hierbij 
gezien worden als antwoord op de 
onderzoeksvraag.

In het eerste hoofdstuk wordt er allereerst 
een algemene introductie gegeven van 
de Nederlandse verslavingszorg en de 
manier dat deze zich heeft ontwikkeld 
door de tijd. 

Het daaropvolgende hoofdstuk behandelt 
een aantal hedendaagse verslavings-
klinieken, die een relevantie hebben ten 
aanzien van de probleemstelling. Hiervoor 
zijn de verschillende case studies bezocht 
en zijn er interviews gehouden met zowel 
cliënten als werknemers.   

In het derde hoofdstuk wordt het 
behandeltraject binnen de klinische 
verslavingszorg verder uitgediept op 
basis van twee behandelmethodes: het 
12-stappige Minnesota model en een 
voor de verslavingszorg aangepaste versie 
van de theorie U. De verschillende fases 
in het behandelproces worden hierbij 
gekoppeld aan een bepaalde beleving en 
architectonische sfeer.
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Verslavingszorg   
In dit hoofdstuk wordt een algemene introductie van 
de verslavingszorg in Nederland gegeven. Dit wordt 
gedaan aan de hand van een tijdslijn, waarin de 
belangrijkste gebeurtenissen en stromingen worden 
besproken. Deze wordt aangevuld met een aantal 
onderwerpen die door de hele geschiedenis van de 
verslavingszorg actueel zijn gebleven.

 

  02

Afbeelding 2.1
In Nederlands-Indië betaalden de plantage 
eigenaren hun personeel uit in opium
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Afbeelding 2.4
Hoog Hullen in Zaandam

Afbeelding 2.3
Hoog Hullen in Eelte

Afbeelding 2.2
Dr. Benjamin Rush

1900 – 1945  
Volgend op de ontwikkelingen aan het eind van 19de 
eeuw, wordt het begin van de 20ste eeuw gekenmerkt 
door de actieve campagne tegen het gebruik van 
alcohol met op sommige plaatsen zelfs het verbod 
op het nuttigen van alcohol. Medische experts 
maaktem zich in deze periode ernstige zorgen over 
het veranderende tempo van het moderne leven en 
verstedelijking, welke volgens hun, het gebruik van 
verdovende middelen zou stimuleren.
De campagne bleek succesvol. Zo werd er aan het 
eind van de 19de eeuw nog jaarlijks 7 liter pure 
alcohol gedronken per persoon, tussen de oorlogen 
was dit gedaald tot een gemiddelde van 2 liter. 
(Maasen 2006)

Jaren ‘50
Na de tweede wereldoorlog vervaagd de morele 
strijd tegen alcohol. Deze maakt plaats voor een 
meer medische benadering, waarbij alcoholisme 
opnieuw gezien wordt als een ziekte met als oorzaak 
een afwijking in de hersenen. Mede door deze 
veranderde benadering groeit de verslavingszorg 
in de jaren na de oorlog uit tot een volwaardige 
medische sector. Nieuwe medicijnen komen op 
de markt, er worden nieuwe wetenschappelijke en 
psychologische inzichten ontwikkeld, er is meer 
mankracht en er zijn meer klinische bedden ter 
beschikking.
Het eerste bescikbare (serieuze) medicijn tegen 
alcoholisme komt al in 1950 op de markt, genaamd 
Refusal. 
(Blok G 2001 p.142)

Geschiedenis

De geschiedenis van de professionele verslavingszorg 
is nog relatief kort, zeker als je deze vergelijkt met 
sommige andere medische specialisaties. Tot aan 
het eind van de 19de eeuw werd deze namelijk 
vrijwel alleen verzorgd door christelijke organisaties, 
zoals het Leger des Heils. Dit soort groeperingen 
probeerde verslaafden te overtuigen om sober te 
blijven en hielpen tevens met de re-integratie na 
een gevangenisstraf. In die tijd, 18de en 19de eeuw, 
was het niet ongebruikelijk om voor langere tijd 
opgesloten te worden voor publiek dronkenschap.
 (Maasen 2006)

1784 
De Amerikaanse arts Benjamin Rush is de eerste die 
de gewoonte van overmatig alcohol drinken als een  
ziekte bestempeld; alcoholisme. Deze hersenziekte 
zou volgens hem resulteren in het verlies van controle 
over het drinkgedrag en enkel te genezen zijn door 
onthouding. Hierop volgend adviseerde hij de 
overheid ook om ‘sobere huizen’ op te richten, waar 
dronkaards de gewoonte van onthouding zouden 
kunnen verwerven. (Hanson 2010)

Interessant feit is dat Rush alleen aanstuurde op de 
onthouding van sterke drank. Bier en wijn zouden 
met mate geen probleem moeten vormen. 
(disease theory 2012)

1880 -1900
Hoewel de ideeën van Rush in Amerika grote 
navolging kregen, duurde het in Nederland tot 
1891 voordat het eerste ‘asiel der drankzuchtigen’ 
geopend werd, genaamd Hoog Hullen. Voor deze 
tijd werden alcoholisten bij uitzondering wel al 
behandeld in psychiatrische klinieken en algemene 
ziekenhuizen. (Maasen 2006)
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Afbeelding 2.7
De Wallen, zeker in de jaren 70 de 
crimineelste vierkante kilometer van 
Nederland.

Afbeelding 2.6
Hippies slapen in het Vondelpark

eind jaren ‘60

Afbeelding 2.8
De Pauluskerk in Rotterdam, vanaf de jaren 
80 een plaats waar verslaafden methadon en 
opvang konden krijgen.

Afbeelding 2.5
Reactie maag bij inname alcohol & refusal

Jaren ‘70 en ‘80 
Van de gezellige hippiesfeer uit de jaren ’60 is 
midden jaren ’70 weinig meer te merken, vanaf 1972 
kwam Nederland namelijk in een heroïne epidemie. 
De uit Azië afkomstige heroïne werd eerder 
voornamelijk verkocht aan Amerikaanse soldaten in 
Vietnam, toen die zich echter terugtrokken, moest er 
gezocht worden naar een nieuwe afzetmarkt. Deze 
werd gevonden via de grote Chinese gemeenschap 
in Amsterdam, vanwaar al snel heel West Europa 
bediend werd. (Blok G 2001 p.183)

De verslavingszorg in de jaren ’70 en ’80 kent twee 
stromingen. Zo is er nog steeds de traditionele 
(afkickgerichte) hulpverlening, maar hierbij komt 
ook een nieuwe gebruikerssteunende stroming, die 
zich meer richt op ‘harm reduction’ dan het echte 
oplossen van het probleem.  (Blok G 2001 p.183)

Deze laatste stroming, die vanaf de jaren ’80 steeds 
meer bijval krijgt, schrijft het gebruik van methadon 
voor. Methadon, ook een verslavend opiaat maar 
minder slecht dan opium of heroïne, werd verstrekt 
aan verslaafden. In eerste instantie met het doel om 
ze uit de criminaliteit te houden en het gebruik te 
kunnen monitoren. Het werd echter al snel duidelijk 
dat een groot gedeelte van de verslaafden nog 
andere drugs bleef gebruiken buiten de methadon. 

Tegenwoordig wordt het in sommige gevallen 
nog steeds voorgeschreven, meestal met het doel 
om de verslaafden in contact te houden met de 
hulpinstanties. 

Refusal (medische naam: disulfiram) is een medicijn 
dat, wanneer het in contact komt met alcohol, de 
alcohol afbreekt tot de giftige stof acetaldehyde. 
Alcoholisten die Refusal gebruikten, werd het op 
deze manier ontmoedigd om te drinken, wetend 
dat als ze dit wel zouden doen, het zou leiden tot 
hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Het medicijn 
was vooral tijdens klinische behandeling succesvol, 
hierna was het vaak moeilijk om te controleren of de 
patiënt de pillen bleef gebruiken. (Blok G 2001 p.121)

Er zijn bekende voorbeelden van huisvrouwen die ’s 
ochtends Refusal in het ontbijt van hun man stopten, 
om te voorkomen dat ze na het werk nog zouden 
gaan drinken. De huisarts werd dan vervolgens 
betrokken in het complot om de man te overtuigen, 
dat hij een soort allergie voor alcohol zou hebben 
ontwikkeld. (Blok G 2001 p.121)

Jaren ‘60 
De vrije jaren ’60 staan in het teken van het groeiende 
cannabis gebruik en de discussie over de beste 
handelingswijze bij deze ontwikkeling. De steun 
voor een rationele, tolerante aanpak wordt door het 
decennium steeds groter.
Medische professionals hoopten ook dat een 
tolerante aanpak tegenover cannabis ervoor zou 
zorgen dat grootschalige harddrugsproblemen ons 
land bespaard zouden blijven. (Blok G 2001 p.179)

Drugsgebruikers worden aan het eind van de jaren 
’60 nog neergezet als intelligente en creatieve 
mensen, of als slachtoffers van een rotjeugd of een 
zieke maatschappij. (Blok G 2001 p.179)
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Nullijn 
Een terugkomende discussie in de 
verslavingszorg is die van de nullijn, 
waarbij de vraag is of je wil dat de 
verslaafde volledig ‘afkickt’ of accepteer 
dat verslaving een chronische ziekte is 
en probeer je de verslaafde naar een 
acceptabel niveau te brengen, zodat hij 
of zij niet langer een bedreiging voor 
zich zelf of de samenleving vormt. Het 
dilemma bij de nullijn is dat als je volledige 
onthouding nastreeft, je een grote groep 
verslaafden moet afschrijven, voor wie het 
gewoonweg onmogelijk is om ‘clean’ te 
worden. Andersom zou je ook vraagtekens 
kunnen zetten bij het voorschrijven van 
middelen als methadon om een verslaafde 
controleerbaar te houden. Want help je 
hier zo’n persoon wel echt mee?
(Ziek of zwak? 2011)

 

Jaren ‘90
In de jaren ’90 komen er opnieuw 
veel nieuwe drugs op de markt, zoals 
cocaïne en amfetamine. Vooral cocaïne, 
waarvan het aantal gebruikers in die tijd 
exponentieel steeg, werd al snel een 
probleem. Dit komt voornamelijk door 
de toenemende hoeveelheid die nodig is 
om high te worden en de psychiatrische 
klachten die met het gebruik samen gaan. 
Verder zorgde de hoge prijs van cocaïne 
ervoor dat verslaafden, die hun verslaving 
niet meer konden bekostigen, zich tot de 
criminaliteit wenden. (Maasen 2006)

De problemen rond cocaïne roepen een 
oude discussie over klassenscheiding 
binnen de verslavingszorg op. 
De verslavingszorg wordt namelijk wel 
eens bekritiseerd, dat deze zich voor-
namelijk zou richten op de lagere klasse 
binnen de samenleving. De rijkere 
verslaafden zouden van mindere zorg zijn, 
maar zijn tevens ook minder bekend. Je 
zou je ook af kunnen vragen of het erg 
is om een stimulans te hebben, zolang je 
de volgende dag maar weer op tijd op je 
werk bent. Zo hoeven rijkere verslaafden 
zich niet tot de criminaliteit te wenden om 
hun verslaving te bekostigen en wonen ze 
niet op straat.

2000 – nu 
Aan het eind van de 20ste eeuw was de 
focus van de verslavingszorg opnieuw 
komen te liggen bij het genezen van 
verslaving (zoals in de DTG programma’s). 
In de 21ste eeuw is deze echter weer 
gedraaid richting het standpunt dat 
verslaving een chronische ziekte is. (Maasen 

2006)

Een andere verschuiving in de afgelopen 
10-15 jaar is de betrokkenheid van  
psychiaters in het afkicktraject. In de 20ste 
eeuw was er vaak wel al een algemeen arts 
betrokken bij een verslavingskliniek, die 
bijvoorbeeld zorgde voor de verstrekking 
van methadon. In het laatste decennium is 
dit echter enorm uitgebreid, en wordt de 
focus nu veel meer gelegd op geestelijke 
comorbiditeit (het hebben van meerdere 
stoornissen tegelijkertijd). Er wordt nu 
zelfs gezegd dat rond de 40% van alle 
verslaafden ook last heeft van borderline-
persoonlijkheidsstoornis. (Ziek of zwak? 2011)

De hele verslavingszorg is in de 
afgelopen 15 jaar enorm uitgebreid en 
geprofessionaliseerd. Buiten de nog 
steeds bestaande afkickklinieken en 
methadon uitgiftepunten, waar nu ook 
psychosociale hulp wordt geboden, zijn 
er enorm veel nieuwe behandelingopties 
bijgekomen, zoals ambulante zorg 
en dagbesteding. Verder wordt er 
tegenwoordig ook veel meer aandacht 
besteed aan preventie en wordt er tevens 
meer educatie en informatie gegeven aan 
partners en familie van verslaafden. 
(Maasen 2006)

Het aandeel van traditionele 
(afkickgerichte) verslavingszorg in de 
opvang van verslaafden is in deze periode 
in vergelijking maar klein. Zij geloofden 
dat verslaafden, die om de een of andere 
reden in de verslaving waren gevlucht, 
hier ook weer uit konden komen. Hiervoor 
werd vanaf 1974 een nieuwe, uit Amerika 
afkomstige, therapie gebruikt, de 
zogenaamde Drugsvrije Therapeutische 
Gemeenschappen.
Deze gemeenschappen kozen een 
confronterende aanpak om verslaafden 
te helpen, bijvoorbeeld met rollenspellen, 
waarbij verslaafden een beeld geschetst 
werd van hun toekomst als ze niet zouden 
afkicken. Binnen de programma’s was er 
een duidelijke hiërarchische rangorde, ook 
tussen patienten op basis van binnenkomst 
en vorderingen. Dit zou structuur moeten 
geven aan het leven en tevens de drang 
om beter te worden verhogen. 
 (clarys 2008, p. 4)

De DTG programma’s waren vrij succesvol, 
wat echter wel deels is af te vlakken door 
de strenge toelatingseisen die ze erop 
nahielden. Zo moest je als verslaafde 
enorm gemotiveerd en mentaal sterk zijn 
om mee te mogen doen, wat een groot 
deel van de verslaafden al uitsloot. De 
DTG programma’s bleven bestaan tot 
het begin van de jaren ’90, waarnaar ze 
langzaam verdwenen of werden veranderd 
in verslavingsklinieken. (clarys 2008, p. 5)
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Case Studies   
Om een beter beeld te geven van de huidige stand  
van de verslavingszorg, zijn er voor dit onderzoek 
een aantal verslavingsklinieken en aanverwante 
klinieken bezocht of is gesproken met de project 
architect. Elke kliniek wordt in het verslag besproken 
aan de hand van 5 thema’s: de relatie met stad/
samenleving, het architectonisch concept, de func-
ties, de buitenruimtes en de maatregelen m.b.t. tot 
veiligheid en privacy.

De contactpersonen van de verschillende klinieken 
zijn vermeld in de literatuurlijst.

  03

Afbeelding 3.2
Victas

Afbeelding 3.1
Novadic Kentron 

Afbeelding 3.4
High Care

Afbeelding 3.3
Drug Addicts’ hotel
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Afbeelding 3.6
Achtergevel

Afbeelding 3.7
Atrium straat

Afbeelding 3.5
Entree kliniek

Stedelijke Context
Eindhoven

Context
Grote Beek terrein

Novadic Kentron

Novadic Kentron is een overkoepelende organisatie 
voor verslavingszorg met meerdere klinieken in 
Noord-Brabant. De bezochte kliniek bevindt zich in 
Eindhoven op het terrein van de Grote Beek en is in 
2002 opgeleverd naar ontwerp van MAS Architectuur 
uit Rotterdam. Binnen de kliniek worden verschillende 
soorten verslavingszorg aangeboden. Oplopend in 
mate van hulpbehoefte van wekelijkse behandelingen 
tot voltijds opname (semi-gedwongen voor kritieke 
gevallen). Verder wordt deze kliniek ook gebruikt als 
uitvalsbasis voor de preventieve verslavingszorg in 
de regio. (MFE, Kliniek voor verslavingszorg, Eindhoven)

Positie tegenover stad/samenleving
De Grote Beek is een parkachtig gebied in het 
noorden van Eindhoven, waar verschillende 
instellingen van de geestelijke gezondheidszorg 
verzameld zijn. Ondanks de redelijk centrale ligging 
van het Grote Beek terrein, dat omringd wordt 
door woonwijken, is er weinig interactie tussen de 
instellingen van de Grote Beek en de rest van stad. 
De Grote Beek functioneert in deze zin als een eiland 
binnen de stad, waar een buitenstaander zonder 
reden, waarschijnlijk niet heen zal gaan.

Architectonisch concept
De kliniek is opgebouwd rond een centraal 
dubbelhoog atrium. Deze ruimte, die is vormgegeven 
als een overdekte straat, strekt zich uit over de 
volledige breedte van het gebouw en ontvangt 
rijkelijk licht door de daklichten en vliesgevels 
aan beide kopse kanten. Deze straat is behalve 
in architectonische zin, ook de functionele kern 
van het gebouw en dient als hoofdverkeersroute, 
wachtruimte en recreatieruimte voor de patiënten. 
Omdat een groot gedeelte van de activiteit zich in 
en rond het atrium bevindt, krijgt het gebouw een 
introvert karakter, wat benadrukt wordt door de 
gesloten buitengevels.

Architectonisch Concept
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Functies 
De verschillende ‘divisies’ binnen de verslavingskliniek 
zijn geclusterd rond het centrale atrium, waarbij de 
meer privacy gevoelige functies aan de achterkant 
van het gebouw zijn geplaatst. De voltijds 
behandeling, die in totaal uit 23 slaapkamers bestaat, 
is opgebouwd in verschillende herstelstappen, zo is 
er onderscheid gemaakt tussen een kritische detox 
afdeling, een detox afdeling en de therapie afdeling. 
In architectonisch opzicht is er echter geen verschil 
tussen de verschillende stappen en wordt het 
onderscheid enkel gemaakt in de mate van vrijheid 
en zelfstandigheid voor de cliënten.

Buitenruimtes
De buitenruimtes bij Novadic Kentron Eindhoven 
zijn minimaal ontworpen. Voor de ambulante zorg 
en dagbesteding is er een rookruimte grenzend aan 
het atrium. Verder is er voor de voltijds opname een, 
driekwart door het gebouw omsloten, buitenruimte 
die bereikbaar is vanaf de woonkamers van de detox 
afdeling en therapie afdeling. 

Veiligheid
Bij Novadic Kentron is er geen sprake van gedwon- 
gen opname, waardoor er ook geen strenge veilig-
heidsmaatregelen noodzakelijk zijn. De bewegings- 
vrijheid van cliënten wordt beheerst door middel van 
afspraken die met de cliënt zelf gemaakt worden. Een 
van de veiligheidsmaatregelen die wel genomen is, is 
de aanwezigheid van twee recepties. De dagreceptie 
van de kliniek bevindt zich namelijk aan de voorzijde 
van het gebouw met zichtrelatie naar de entree. Uit 
het oogpunt van veiligheid is de nachtreceptie echter 
aan de achterzijde van het gebouw geplaatst, hier 
vandaan worden eventuele nachtelijke bezoekers via 
camera te woord gestaan. 
Verder is de buitenruimte van de voltijds opname 
afgesloten met een hek, dit dient echter meer om 
buitenstaanders buiten te houden, dan om cliënten 
binnen te houden.

Functies begane grond

     verzorgende functies

     therapie & activiteiten

     kantoren / werknemers

     woongroepen

Functies 1ste verdieping

     therapie & activiteiten

     kantoren / werknemers

Veiligheid

     hek

     dag & nachtreceptie

Buitenruimtes
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Afbeelding 3.9
Patio

Afbeelding 3.10
Kantoren serviceblok

Afbeelding 3.8
Straatgevel abc straat

Stedelijke Context
Utrecht

Context
binnenstad Utrecht

Victas

Deze nieuwe kliniek van Victas, gevestigd in de 
binnenstad van Utrecht is in 2013 opgeleverd naar 
ontwerp van JDdV architecten. Voor deze tijd was op 
deze locatie nog het Wilhelmina Kinderziekenhuis 
gevestigd en waren de activiteiten van Victas (toen 
nog Centrum Maliebaan) verspreid over verschillende 
locaties in de stad. Het nieuwe centrum voor ver- 
slavingszorg bedient de volledige regio Utrecht en 
helpt bij alle soorten verdovende middelen en 
gedragsverslavingen. (Victas Winnaar Rietveldprijs 2013)

Positie tegenover stad/samenleving
De locatie van de nieuwbouw kliniek in de 
binnenstad van Utrecht is bijzonder te noemen, dit 
komt buiten de functie ook door de grootte van 
maar liefst 7200m2. In stedenbouwkundig oogpunt 
heeft de architect dit proberen te ondervangen 
door het programma te verdelen over verschillende 
gebouwen, die verschillen in bouwhoogte, 
geleding en gevelmateriaal. Er is gekozen om 
alle patiëntenkamers en behandelruimtes in het 
binnengebied te situeren, waardoor deze eigenlijk 
geen direct contact met de straat hebben. (Passen en 

Meten 2013)

Vanuit een sociaal standpunt zou je kunnen 
stellen dat het gebouw probeert om verslaving 
te normaliseren in de stad, waardoor er een soort 
gewenning kan optreden. Hiervoor is bijvoorbeeld 
in de bouwfase extra aandacht gegaan naar 
voorlichting van de buurt. Voor de patiënt hebben 
ze bij Victas het uitgangspunt, dat verleidingen en 
verlokkingen zoveel mogelijk bij de behandeling 
betrokken dienen te worden, waardoor deze kliniek 
een realistischere oefenomgeving is, dan wanneer 
die in het buitengebied gesitueerd zou zijn. (Zie Zorg: 

Victas, centrum voor verslavingszorg 2014)
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Buitenruimtes
De buitenruimtes zijn als het ware een 
gevolg van de paviljoenen typologie aan 
de binnenzijde van het blok. De hierdoor 
ontstane structuur van steegjes en patio’s 
wordt ingezet om het verblijf van de 
patiënt te veraangenamen. De patio’s, die 
bestaan uit veel steenachtige materialen, 
zoals klinkers en grind, zijn onderling iets 
wat afwisselend ingericht. 
(Zie Zorg: Victas, centrum voor verslavingszorg 2014)

Veiligheid / Privacy
De kliniek van Victas is zo ingericht dat de 
meer privacygevoelige functies niet aan 
de straatzijde zichtbaar zijn. Dit garandeert 
tegelijkertijd een bepaalde mate van 
veiligheid en controle voor  de patiënten, 
aangezien ze in principe te allen tijde door 
het service bouwblok heen moeten om de 
besloten gemeenschap te verlaten.

Om die patiënten meer keuzevrijheid 
te geven over de mate van privacy in 
hun kamer, zijn er schuifbare schermen 
met horizontale lamellen voor de ramen 
geplaatst.Hiermee kan de patiënt zelf 
bepalen in hoeverre hij gezien wil worden.
(Zie Zorg: Victas, centrum voor verslavingszorg 2014)

Architectonisch concept
JDdV heeft voor de nieuwbouw het oude 
verkavelingspatroon uit 1832 als basis 
gebruikt. De locatie is hiermee opgedeeld 
in drie langgerekte kavels, die lopen 
tussen de Nieuwegracht en de Lange 
Nieuwstraat, waarover het programma 
is verdeeld. Alleen de meest noordelijke 
kavel heeft daadwerkelijk een straatgevel. 
Hier heeft de architect een doorlopend 
bouwvolume geplaatst, die het gebouw 
afsluit van de stad en er een besloten 
gemeenschap ontstaat. Het middelste en 
zuidelijke kavel bevatten ieder een aantal 
paviljoens, die onderling verbonden zijn 
door een structuur van steegjes en patio’s. 
(Passen en Meten 2013)

Functies 
Het meest open volume aan de A.B.C.-
straat bevat de publieke, ambulante & 
logistieke functies. Op de middelste kavel 
bevinden zich 3 paviljoenen, die op de 
begane grond en de eerste verdieping 
verbonden zijn aan het straatvolume. 
Hiervan is er een als therapiecluster, een 
als kantoorcluster en een als wooncluster 
ingericht. Op de meest zuidelijke kavel zijn 
4 woonpaviljoenen gesitueerd, die volledig 
vrij liggen. Onder het volledige complex 
is onder druk van de buurtbewoners en 
gemeente een parkeerkelder gerealiseerd. 
(Victas, centrum voor verslavingszorg 2013, p.3)

Architectonisch concept

Functies begane grond

     verzorgende functies

     therapie & activiteiten

     kantoren / werknemers

     woongroepen

Buitenruimtes     
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Afbeelding 3.13
Buitenruimte 3e verdieping

Afbeelding 3.14
Client kamer met uitzicht Bijlmermeerpark

Afbeelding 3.12
Straatgevel

Stedelijke Context
Amsterdam

Context
Bijlmermeer, Amsterdam

Afbeelding 3.11
kantine / recreatieruimte

Drug Addicts’ Hotel

Het Drug Addicts’ Hotel is een in maart 2012 
geopend opvanghuis voor heroïne verslaafden. Het 
bevindt zich op een centrale locatie in de jaren ’70 
uitbreidingswijk Bijlmermeer in Amsterdam Zuidoost 
en is ontworpen door het Rotterdamse bureau Atelier 
Kempe Thill. Het ‘hotel’ biedt op twee verschillende 
manieren onderdak: long stay (tot maximaal twee 
jaar) en short stay (voor verslaafden die kortstondig 
zonder woonruimte zijn komen te zitten). Buiten dit 
wordt er ook methadon verstrekt en worden er ver- 
schillende trainingen en werkgelegenheid prog-
ramma’s aangeboden. (Zie Zorg: Opvang voor vers... 2014)

Positie tegenover stad/samenleving
Het opvangtehuis is gesitueerd op een centrale plek 
van het stadsdeel Bijlmermeer, gelegen tussen het 
Anton de Komplein en het Bijlmermeer Park. In de 
directe omgeving van het ‘hotel’ liggen verschillende 
publieke gebouwen: zwembad, theater, politieburo.
Dat het gebouw op deze locatie gerealiseerd is, is vrij 
bijzonder te noemen. Dit soort functies zijn vaak in het 
algemeen ongeliefd bij omwonenden en worden om 
deze reden vaak weggestopt op industrieterreinen of 
in de periferie van de stad.(Junky Hotel Amstedam 2013) 

De opdrachtgever was in dit geval echter van 
mening dat deze centrumlocatie ervoor kon zorgen 
dat de verslaafden zich weer volledig gewaardeerd 
zouden voelen, wat de uiteindelijke transitie naar 
zelfstandig wonen gemakkelijker zou kunnen maken. 
Daarbovenop zou terugkeren in de samenleving 
beter gaan vanaf een plek waar ze al gewend waren 
aan de prikkels, die deze locatie ook met zich 
meebrengt. (Zie Zorg: Opvang voor verslaafden en daklozen 2014)

De architectuur van het gebouw zelf is, zeker in 
contrast met het nabijgelegen zwembad en theater, 
terughoudend te noemen. Een bewuste keuze van 
de architect, die van mening was dat de functie deze 
neutraliteit en soberheid verdiende. 
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Architectonisch concept
Het opvangtehuis is ontworpen volgens een ring 
topologie, waardoor het mogelijk werd om alle 
kamers direct zonlicht te geven. In het midden 
van de ring is een drie verdiepingen hoog atrium 
gerealiseerd, dat behalve door de gevel ook verlicht 
wordt door middel van een daklicht. Onderin het 
atrium is de gezamenlijke recreatiezaal/kantine 
gesitueerd. (Junky Hotel Amstedam 2013)

Omdat het in de ontwerpfase onzeker was of het Drug 
Addicts’ Hotel een succesvol concept zou blijken, 
en dit in de loop der tijd ook zal blijven, is er bij het 
ontwerp al rekening gehouden met een eventuele 
andere functie in de toekomst. Hiervoor is het gebouw 
zo flexibel mogelijk opgebouwd. Zo zijn de gevel en 
installaties bijvoorbeeld demontabel gehouden ten 
opzichte van de hoofddraagconstructie.

Functies 
Alle verzorgende functies zijn op de begane grond 
van het opvanghuis rond de centrale recreatieruimte 
gerealiseerd. Op de bovengelegen verdiepingen zijn 
35 ruime kamers gemaakt, waar een verslaafde tot 
maximaal 2 jaar mag blijven en 20 kleinere kamers 
voor een kortdurend verblijf. 

Er is bij het ontwerp bewust gekozen om geen 
gezamenlijke woonkamer te realiseren. Al zou de 
recreatieruimte/kantine wel als zodanig bestempeld 
kunnen worden, ware het niet dat hier bijvoorbeeld 
geen banken of televisie staan. Daar bovenop nodigt 
de klinische/kille sfeer van de recreatieruimte ook 
niet echt uit om deze als zodanig te gebruiken. (Zie 
Zorg: Opvang voor verslaafden en daklozen 2014)
 

Architectonisch concept  

Functies begane grond

     verzorgende functies

     therapie & activiteiten

     kantoren / werknemers

     

Functies 1e verdieping

     kantoren / werknemers

     woongroepen
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Cliënten worden gestimuleerd om in 
plaats hiervan zoveel mogelijk zelfstandig 
te wonen op hun eigen kamer. De long stay 
kamers zijn hiervoor ingericht, elke kamer 
van circa 25m2 is voorzien van een eigen 
keukenblok en badkamer. In dezelfde 
filosofie zijn ook loges van harte welkom 
en wordt er van de bewoners verwacht dat 
ze hun eigen kamer opgeruimd houden. 
Dit alles om ze zo goed mogelijk voor te 
bereiden om weer volledig zelfstandig te 
gaan wonen.  

Buitenruimtes
Op de derde verdieping is er op het dak 
van het atrium een besloten buitenruimte 
gecreëerd. De buitenruimte wordt om-
ringd door verschillende slaapkamers en 
heeft hierdoor weinig tot geen relatie met 
de omgeving van het centrum. 

De buitenruimte verschilt in sfeer met 
de andere gemeenschappelijk3 ruimtes 
op de begane grond, waar door middel 
van een grote mate van transparantie is 
geprobeerd om het sociale contact tussen 
cliënten te bevorderen. De daktuin heeft 
echter een meer  intiem karakter en lijkt 
hiermee bedoeld te zijn als rustplaats bin
nen de drukke omgeving. (Atelier Kempe Thill: 

Junky Hotel Amsterdam 2012)

Veiligheid / Privacy
In tegenstelling tot wat de grote 
hoeveelheid glas in de buitengevel doet 
vermoeden, is het Drug Addicts’ Hotel 
een introvert gebouw. Er wordt met 
uitzondering van de zichtrelatie naar 
het park vanaf de slaapkamers, weinig 
interactie gezocht met de omgeving. 

Binnen in het gebouw wordt een 
maximale transparantie nagestreefd, 
die architectonisch tot uiting komt in de 
vele doorkijkjes en gebruik van glazen 
scheidingswanden. Dit stimuleert aan de 
ene kant de sociale interactie tussen de 
cliënten, maar wordt vanuit het oogpunt 
van veiligheid ook door de beheerders 
gebruikt om overzicht te kunnen houden.  
(Zie Zorg: Opvang voor verslaafden en daklozen 2014)

Een andere maatregel die vanuit het 
oogpunt van veiligheid genomen is, is dat 
er geen te openen delen in de buitengevel 
zijn gemaakt. Deze zouden namelijk door 
cliënten gebruikt kunnen worden om 
drugs van buitenaf te ontvangen.

Buitenruimtes 3e verdieping

     buitenruimtes

Buitenruimtes begane grond

     buitenruimtes
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Afbeelding 3.17
Beleving gang

Afbeelding 3.18
Patient kamer

Afbeelding 3.16
Gesloten tuin

Stedelijke context
Oegsgeest (links) & Leiden (rechts) 

Context
Landgoed Endegeest, Oegsgeest

Afbeelding 3.15 
Straatgevel

High Care

De High Care Kliniek (2012) in Oegstgeest huisvest 
cliënten met ernstige psychische problemen. Buiten 
deze psychiatrische aandoening leidt een flink 
gedeelte van de populatie ook aan een verslaving, 
wat het tot een erg lastige doelgroep maakt. Het 
architectenbureau de Jong Gortemaker Algra heeft 
met het ontwerp van de kliniek getracht om een 
positieve bijdrage te geven aan de situatie van deze 
mensen. Hiervoor zijn in het gebouw de beleving en 
het contact met buiten, centraal gesteld. (High Care 2012)

Binnen de kliniek zijn drie ‘vleugels’ gemaakt met 
ieder 12 cliëntenkamers. Deze vleugels verschillen 
onderling in het soort patiënten die er gehuisvest 
zijn en hiermee ook in de mate van vrijheid die aan 
de patiënten wordt gegeven. Zo bevat de meest 
linker vleugel een gesloten afdeling, waar de meer 
gevaarlijke cliënten zitten. In de middenvleugel 
zitten bewoners die volledig gebruik kunnen maken 
van de gemeenschappelijke ruimtes. De bewoners in 
de rechtervleugel kunnen zelfs een eigen toegang 
krijgen van buitenaf, waardoor voor hun het hele 
landgoed toegankelijk is. (High Care 2012)

Positie tegenover stad/samenleving
De kliniek is gevestigd op het landgoed Endegeest, 
een campus met meerdere psychiatrische gebouwen, 
gelegen tussen Oegstgeest en Leiden. Door de 
specifieke functie van het terrein en de locatie buiten 
de stad, zullen er weinig mensen komen die hier niet 
hoeven te zijn. (Rivierduinen bouwt… 2013)

Het gebouw zelf sluit zich af van zijn omgeving 
door een relatief gesloten straatgevel. Achter 
deze gesloten gevel gaat een beschermde wereld 
schuil, die wel een sterke relatie heeft met het 
achterliggende landschap.
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Dit is in architectonische zin onder andere 
gedaan door een doorzetting van het 
vloerpatroon en het doorlopen van enkele 
muren van buiten naar binnen. Buiten de 
gemeenschappelijke tuin, die vrij gebruikt 
mag worden door de middelste en 
rechter groep, is er ook nog een besloten 
tuin, waar de gesloten afdeling onder 
begeleiding gebruik van kan maken.

Veiligheid / privacy
Bij de ontwikkeling van de kliniek is 
er speciale aandacht besteed aan het 
separeren van cliënten, mochten deze 
om een of andere rede onhandelbaar 
worden. In plaats van de in eerste 
instantie vijf geplande separeerruimtes 
is er door de architect, in overleg met de 
opdrachtgever, een serie van alternatieven 
ontwikkeld. Zo is de eigen kamer voorzien 
van vast meubilair, waardoor ontruiming 
bij calamiteiten niet nodig is. Verder is er 
een stripbare kamer, comfort room en een 
special care unit (SCU). Deze SCU is een 
ruimte, die dezelfde veiligheid biedt als 
een traditionele separeerruimte, maar niet 
met beklemmende eigenschappen.

Door deze toevoegingen zijn er in het 
gebouw voldoende mogelijkheden om 
cliënten te kalmeren in kritieke situaties, 
om op deze manier de veiligheid van 
werknemers en de cliënt zelf te garanderen. 
De volgorde in mate van afzonderen is als 
volgt: van de collectieve ruimten (inclusief 
besloten en niet-besloten tuin), naar de 
eigen kamer, naar de comfortroom, naar 
de SCU, en in het laatste geval,    de 
separeerunit.

Architectonisch concept / functies
Bij het ontwerp van de kliniek stonden 
de beleving van de ruimte en de relatie 
met de buitenruimtes centraal. Om 
dit te bereiken is er een langwerpig 
bouwvolume gemaakt, parallel aan de 
straat, waarin alle verzorgende functies zijn 
ondergebracht. Vervolgens is dit volume 
verbonden met drie ‘cliëntenvleugels’, 
die als het ware in het landschap steken. 
Hierdoor heeft elke cliëntenkamer een 
directe relatie met de buitenruimte. In de 
oksels van de verschillende vleugels zijn 
de gemeenschappelijke ruimtes onder 
gebracht. (High Care 2012)

Om de beleving van het gebouw te 
veraangenamen is er zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van natuurlijk licht. Dit 
wordt onder andere gedaan door grote 
glaspartijen in de gemeenschappelijke 
ruimtes en een doorlopend daklicht in de 
hoofdcorridor. 

Om te voorkomen dat de gangen ervaren 
zouden worden als klinische corridors, 
is er geen enkele gangmuur parallel aan 
de overstaande geplaatst. Dit wordt 
verder versterkt door de vormgeving en 
maatvoering van de gangen, waardoor ze 
meer ervaren worden als een schakeling 
van ruimtes dan een traditionele corridor. 
(High Care 2012)

Buitenruimtes
De buitenruimtes zijn een belangrijk 
onderdeel van de High Care Kliniek en zijn 
in het ontwerp zoveel mogelijk betrokken 
bij het gebouw. 

Functies begane grond

     verzorgende functies

     therapie & activiteiten

     kantoren / werknemers

     woongroepen

Architectonisch concept

     gemeenschappelijke ruimte

     concept

Buitenruimtes

     open tuin

     besloten tuin

Veiligheid / privacy

1   gemeenschappelijk

2   slaapkamer

3   comfortroom

4   special care unit

5   separeerkamer
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Het verslavingstraject   
Over verslaving en de behandeling ervan 
wordt, vooral in de afgelopen tien jaar, 
veel geschreven. Er zijn dan ook een 
groot aantal behandelingsmethodes, 
protocollen, literatuurstudies en praktijk-
instructies beschikbaar. 
(Tjaden 2011, p. 3)

Een overeenkomst is dat in vrijwel alle 
methodes sprake is van een bepaald 
stappenplan. De voortgang van de 
verslaafde wordt hiermee onderverdeeld 
in verschillende gedeeltes, die elk samen-
gaan met een bepaalde fysieke en geest- 
elijke gesteldheid. In de praktijk is deze 
voortgang vaak niet rechtlijnig en kan er 
dus ook sprake zijn van terugval na een 
voorgaande stap. 

Uit het oogpunt van de architectuur is 
deze indeling in stappen, met elke een 
eigen fysieke en geestelijke gesteldheid, 
een interessant gegeven. Het zou 
namelijk de mogelijkheid kunnen geven 
om een architectuur te maken, die zich 
specifiek richt op de beleving van een 
bepaalde stap. Zo zijn er bijvoorbeeld 
bij de kliniek van Novadic Kentron in 
Eindhoven (zie hoofstuk 2.1) verschillende 
woongroepen, waarin cliënten in dezelfde 
fase samenwonen. Dit houdt wel in dat 
je tijdens het traject van de klinische 
opname enkele keren van woongroep 
moet wisselen, naargelang je vooruitgaat 
in het proces.    

Om de vraag ‘hoe architectuur kan 
bijdragen aan het herstelproces binnen 
de verslavingszorg’ beter te begrijpen 
en te beantwoorden, wordt er in dit 
hoofdstuk een uiteenzetting gegeven 
van de belangrijkste fases binnen het 
afkicktraject en de architectonische 
ervaring hiervan. 

Dit is gedaan op basis van twee 
theorieën. De eerste is het 12-stappen 
Minnesotamodel. Deze methode, die in
de jaren ‘50 ontwikkeld is door de Ameri-
kaanse Alcohol Anonymous groepering, 
wordt wereldwijd het meest gebruikt voor
klinische verslavingsbehandeling. 
De tweede is, een voor de verslavingszorg 
aangepaste, variant op de Theory U van 
Otto Scharmer. Hoewel deze theorie 
geen op zichzelf staande behandeling is 
en meer dient als aanvulling op bestaande 
methodes, is deze wel relevant voor 
dit onderzoek. Dit komt voornamelijk 
omdat de verschillende fases binnen deze 
theorie zijn toegespitst op de ervaring/
beleving van de cliënt en ook de relatie 
tussen client en verzorger centraal staat. 
(Tjaden 2011, p. 9)

Autobiografie in vijf hoofdstukken

Ik loop door een straat.
Er is een diep gat in het trottoir.
Ik val erin.
Ik ben verloren. Ik ben radeloos.
Het is mijn schuld niet.
Het duurt een eeuwigheid om een uitweg te vinden.

Ik loop door dezelfde straat.
Er is een diep gat in het trottoir.
Ik doe net alsof ik het niet zie.
Ik val er weer in.
Ik kan niet geloven dat ik weer op dezelfde plek ben.
Maar het is mijn schuld niet.
Het duurt nog lang voordat ik eruit ben.

Ik loop door dezelfde straat.
Er is een diep gat in het trottoir.
Ik zie dat het er is.
Ik val er weer in. Het is een gewoonte.
Mijn ogen zijn open
Ik weet waar ik ben.
Het is mijn schuld.
Ik klim er ogenblikkelijk uit.

Ik loop door dezelfde straat.
Er is een diep gat in het trottoir.
Ik loop eromheen.

Ik loop door een andere straat.

Portia Nelson (Rinpoche S 2003)
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Nadat de beslissing is genomen om af te kicken, 
bestaat de volgende stap uit het daadwerkelijk 
opgenomen worden in een verslavingskliniek. 
Beginnend met de reis naar de kliniek toe, waarbij 
de cliënt in vrijwel alle gevallen wordt vergezeld 
door een familielid, vriend of geliefde. Dit is een 
emotionele ervaring die gepaard gaat met gevoelens 
van schaamte en misschien nog wel meer met 
gevoelens van angst. 
(Tjaden 2011, p. 27)

Aangekomen bij de kliniek, begint het traject met 
een intakegesprek. Hierbij wordt er een medische 
en een psychologische controle gedaan, worden 
de meegebrachte spullen gecontroleerd en worden 
de regels uitgelegd. Het is niet ongebruikelijk dat 
cliënten de laatste momenten voor de opname nog 
aan hun verslaving hebben toegegeven en hierdoor 
onder invloed binnenkomen. 

De client, die zich tijdens de opname vaak nog bang 
en beschaamd voelt, wil meestal zo snel mogelijk 
naar zijn kamer. Daarom wordt er geprobeerd om het 
intakegesprek zo kort mogelijk te houden.

Voordat de klinische behandeling werkelijk begint, 
start het afkicktraject eigenlijk al bij het zogenaamde 
moment van ‘ontwaken’. Dit is het moment dat de 
verslaafde zich realiseert dat hij of zij een probleem 
heeft en ervoor kiest (of semi wordt gedwongen) 
om hulp te gaan zoeken. Deze keuze wordt vaak 
voorafgegaan door een specifieke gebeurtenis. 
Bijvoorbeeld een interventie door familie en vrienden, 
een echtgenoot die een scheiding aanvraagt of het 
veroorzaken van een auto-ongeluk onder invloed. 
Een gebeurtenis die de wil oproept om echt iets te 
gaan veranderen. (Tjaden 2011, p. 27)

Dit geldt overigens op dezelfde manier ook voor 
verslaafden die al eerder een klinisch traject zijn 
gestart of een andere vorm van verslavingszorg 
krijgen. Belangrijk in deze fase is dat er werkelijk een 
sterke drang bestaat om clean te worden. 
(Tjaden 2011, p. 59)

Opname

Ontwaken

Afbeelding 4.1

moment van ontwaken

 
Bruder Klaus Feldkapelle
door Peter Zumthor, 2007
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Het begin van het afkicktraject sluit nauw aan bij 
de keuze om hulp te gaan zoeken. De focus ligt in 
deze eerste weken dan ook op de confrontatie en de 
acceptatie van de eigen situatie. Het is bij deze stap 
dan ook erg belangrijk dat de cliënt open staat voor 
een nieuw leven en niet blijft hangen in ontkenning 
en afweer. (Tjaden 2011, p. 59)

Het leven van een verslaafde draait voor een groot 
gedeelte om het middel. Alles staat in het teken 
van de verslaving. Omdat dit middel niet meer 
beschikbaar is tijdens het afkicktraject, gaat deze 
fase vaak ook gepaard met een enorme trek in drugs 
of drank, die zich voornamelijk lichamelijk uit.  (Tjaden 

2011, p. 27)

Verstilling, is een belangrijk gegeven in deze eerste 
periode, de cliënt moet eerst zelf de confrontatie 
met de werkelijkheid aangaan en een plaats vinden 
voor gevoelens van schuld en schaamte voordat de 
confrontatie met de groep aangegaan kan worden. 
Een anonieme ex-verslaafde schrijf er het volgende 
over: “In een gemeenschap ben je erg gevoelig 
voor beïnvloeding, zeker als je ontwaakt vanuit 
een langdurige verslaving die in veel gevallen veel 
prikkels voor je heeft weggenomen. Je moet weer 
nuchter leren om te gaan met al deze prikkels en dat 
heeft tijd nodig”
(Verslaving & verslavingszorg 2008)

Vanuit een architectonisch opzicht is er in deze fase 
dus vraag naar een rustvolle omgeving, die de cliënt 
de mogelijkheid geeft om zijn leven te re-evalueren, 
en vooral niet te veel prikkels van buitenaf geeft. 
De afkickverschijnselen, die zich in deze fase het 
sterkst uiten, hebben intense medische supervisie 
nodig. Architectonisch zou een open/transparante 
structuur, waardoor de begeleiders goed overzicht 
kunnen houden, kunnen bijdragen aan de veiligheid 
van zowel cliënten als werknemers. 
(zie bijvoorbeeld case study Drug Addicts’ Hotel)

Stilstaan, luisteren & ontwaken

Afbeelding 4.3

sereniteit & stilte

 
Casa Barragan
door Luis Barragan, 1947

Afbeelding 4.2

verstilling

 
La Tourette
door Le Corbusier, 1960 
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Als de verslaafde in de eerste fase metaforisch de 
ogen heeft geopend, dan overziet hij in deze fase het 
slagveld. De cliënt wordt in deze fase geconfronteerd 
met de gevolgen van zijn verslaving. Deze 
bestaat bijvoorbeeld uit onbetaalde rekeningen, 
justitiële maatregelen, onopgeloste relatie- en 
familieproblemen, ontevreden werkgever etc.
Het  gaat in deze fase nog niet over het oplossen 
van deze problemen, maar meer over de acceptatie 
van het verleden en het hebben van compassie voor 
zichzelf en voor anderen. (Tjaden 2011, p. 27)

In dit proces is vooral het volgen van therapie 
en het wonen in groepsverband essentieel voor 
de vooruitgang. Binnen de groep vindt de cliënt 
lotgenoten en kan er door middel van sociaal contact 
weer zelfvertrouwen teruggewonnen worden. Ook 
de groepstherapie sessies zijn vaak erg productief 
in de erkenning van de problemen en de acceptatie 
dat er iets moet veranderen. Mensen zijn immers 
over het algemeen beter in het erkennen en advies 
geven over andermans problemen dan over eigen 
problemen. In veel gevallen is het dan ook het 
spiegelen van de verhalen van andere in de eigen 
situatie, die een cliënt zijn eigen standpunt doet 
veranderen. (Tjaden 2011, p. 66)

Uit architectonisch oogpunt is er in deze fase 
dus vraag naar een kliniek, die het groepsproces 
stimuleert. De cliënt leert in deze fase weer om voor 
zichzelf en voor anderen te zorgen en hiermee deel 
uit te maken van een groter geheel. Dit zou wellicht 
het beste geuit kunnen worden binnen een huiselijke 
setting, die zorgt voor een veilige en opbouwende 
sfeer. Deze fase in het afkicktraject gaat, net als het 
voorgaande, vaak samen met emotionele excessen; 
bijvoorbeeld langdurige boosheid, depressiviteit, 
euforie of rouw. Ook hier moet het aantal externe 
prikkels dus beperkt worden en moet er ruimte 
geboden worden aan de cliënt om zich af te 
zonderen. (Verslaving & verslavingszorg 2008)

Rouw & compassie

Afbeelding 4.4

huiselijke sfeer afgeschermd 
van de buiten wereld

 
Maggie Centre London

door Rogers Stirk Harbour & Partners 

Afbeelding 4.5

een huis als hele wereld

 
Maison de Verre

door Pierre Chareau, 1932 
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Nadat de cliënt, in de vorige fases, het 
probleem heeft erkent en zich bewust is 
geworden van de gevolgen die de, vaak 
jarenlange, verslaving met zich mee heeft 
genomen, is het in deze fase van het 
behandeltraject, belangrijk om zichzelf te 
herontdekken.  (Tjaden 2011, p. 73)

Verslaafden zijn in veel gevallen 
emotioneel verwaarloosd, wat vaak 
heeft geleid tot een schrijnend gebrek 
aan waardering en uiteindelijk ook aan 
zelfkennis. Als je opgroeitt met te weinig 
liefde van je ouders of verzorgers, dan leer 
je onvoldoende wie je bent. Binnen het 
behandeltraject krijgt de cliënt de kans om 
hierin een inhaalslag te maken, doordat 
hij samen met anderen  in een veilige 
omgeving is, waar hij/zij volledig de ruimte 
krijgt om zichzelf te zijn. (Tjaden 2011, p. 74)

In deze fase is het dus belangrijk dat de 
cliënt een beeld krijgt van zijn eigen 
goede en slechte eigenschappen en 
ook de bereidheid vindt om hier aan te 
werken. De focus verschuift in deze fase 
dan ook van de besloten groep naar een 
meer collectief geheel.  

Gedurende de dag kan de cliënt zelf de 
keuze maken om deel te nemen aan 
verschillende activiteiten, bijvoorbeeld 
handarbeid, muzieklessen of verschillende 
sporten.

Het doel hiervan is om de cliënt opnieuw 
enthousiast te maken over een leven 
dat niet beheerst wordt door middelen 
gebruik.
(Gageldonk, Zwart, van der Stel & Donker 1997)

In vergelijking met de vorige stap, waarin 
de cliënt vrijwel alleen contact had met 
groepsgenoten en begeleiders, is de 
sociale reikwijdte in deze fase veel groter. 
Dit komt vooral omdat er tijdens de 
verschillende activiteiten ook cliënten uit 
andere woongroepen en cliënten uit de 
ambulante verslavingszorg deel nemen. 
Ook is er weer ruimte voor bezoek van 
familie. 

In de architectuur van de kliniek zou het 
hervonden zelfvertrouwen zich in deze 
fase kunnen uiten in een sterkere relatie 
met de omgeving en een grote mate 
van transparantie, die samengaat met de 
vergroting van de bewegingsvrijheid van 
de cliënt. 

Verder zou het ontwerp van het gebouw 
kunnen bijdragen aan de participatie 
van de verschillende activiteiten door 
deze bijvoorbeeld op een doorgaande 
looproute te positioneren of ze in de 
architectuur extra op te laten vallen.

Herontdekken

Afbeelding 4.6

gebouw dat  een 
gemeenschap creeert

 
Centraal beheer Apeldoorn

door Herman Hertzberger, 1967
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Toen in de jaren ’70 de eerste drugsvrije 
therapeutische gemeenschappen ont-
stonden (zie hfd 2.1), doorliepen verslaafden 
in een afgesloten omgeving een intensief 
therapeutisch programma. Aan het einde 
van zo’n programma gingen de verslaafden 
terug naar de oude omgeving en moesten 
ze, zonder verdere begeleiding, het 
geleerde daar gaan toepassen. Dit 
resulteerde er in veel gevallen in dat de 
verslaafde binnen korte tijd weer terug viel 
in het oude verslavingsgedrag. Dit vormde 
de aanleiding om verschillende vormen 
van maatschappelijk herstel en nazorg op 
te richten. (Tjaden 2011, p. 72)

Om deze overgang minder groot te 
maken wordt er tegenwoordig in de 
laatste fase van de klinische opname ook 
al gewerkt aan de aanstaande terugkeer 
in de samenleving. Op deze manier kan 
de verslaafde in een veilige omgeving 
experimenteren met hetgeen hij geleerd 
heeft. Dit zou uiteindelijk het risico op 
terugval moeten verkleinen.

In veel gevallen is er tijdens het behand-
elingstraject een bepaalde oorzaak aan 
het licht gekomen, waardoor de cliënt 
oorspronkelijk in de verslaving terecht is 
gekomen. 

Misschien is de cliënt vroeger mishandeld 
door een familielid, of is er bijvoorbeeld 
een psychologische reden waarom een 
cliënt nooit heeft durven solliciteren. 
In deze fase kan er geëxperimenteerd 
worden met de nieuw gevonden 
zelfkennis. (Tjaden 2011, p. 74)

Zo kunnen er ook al voorzichtige stapjes 
gemaakt worden in het herstel van 
vervreemde relaties met familie en 
vrienden, of kunnen nieuwe mogelijkheden 
ten aanzien van werk, opleiding of 
huisvesting onderzocht worden. 

Op gebouwniveau is deze stap te zien als 
een soort tussenplaats van samenleving 
en kliniek. De cliënt verblijft nog in de 
veiligheid van de kliniek, maar heeft 
ondertussen al een bepaalde mate 
vrijheid, die lijkt op de periode na de 
behandeling. Het gebouw zou in deze 
fase dus ook zo goed mogelijk aan 
moeten sluiten bij de woonsituatie na de 
behandeling, maar tegelijkertijd ook nog 
op een bepaalde manier beperkend zijn in 
de clients vrijheid, waardoor deze nog wel 
weg wil. (Gageldonk, Zwart, van der Stel & Donker 1997)

Experimenteren & bewegen

Afbeelding 4.7 

de grens tussen binnen en 
buiten vervaagd

Sendai Mediatheque
door Toyo Ito, 2001
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Gestalttheorie
Om ons verder te verdiepen in de vraag, 
op welke manier architectuur zou kunnen 
bijdragen aan het herstelproces binnen 
de klinische verslavingszorg, wordt in 
dit hoofdstuk een aanzet gegeven over 
de manier waarop de gestalttheorie 
hierbinnen een rol zou kunnen spelen.

De gestaltpsychologie is een theorie, die in 
de jaren ’30 van de vorige eeuw is ontstaan 
in Duitsland. Het richt zich voornamelijk 
op het gedrag (behaviour) van dieren 
(waaronder mensen) in hun omgeving 
en op welke manier deze omgeving 
waargenomen wordt. Het centrale 
beginsel van de gestaltpsychologie is 
dat onze geest van een waarneming 
een geheel (Duits: gestalt) maakt door 
middel van organiserende processen in 
de hersenen. Dit principe houdt in dat de 
hersenen objecten waarnemen als geheel 
(gestalt) , en tegelijkertijd  als losse 
onderdelen worden gezien. 

Hieruit vloeit ook de meest bekende uitleg 
van de gestalttheorie voort; het geheel is 
anders dan de som van de delen. 

De gestaltpsychologie probeert hiervoor 
de regels of wetten te vinden, die onze 
hersenen de mogelijkheid geven om een 
situatie zo te ordenen dat ze een zinvolle 
waarneming kunnen maken. Volgend op 
deze gestaltwetten schrijft psycholoog 
Kurt Koffka dat een “feeling of happy 
satisfaction corresponds to a psychological 
field at a lower level of tension and of a 
greater stability.” (Koffka 1935, p. 402)

Waarmee hij impliceert dat een sterke 
visuele ordening, op basis van de gestalt-
wetten, een bevredigendere ervaring zou 
opleveren, dan in een fysieke omgeving 
waarbij hier minder sprake van is.

Bij het schrijven van dit hoofdstuk is veel gebruik gemaakt van Engelse literatuur, om 
de authenticiteit en betekenis van de citaten niet aan te tasten zijn deze in het Engels 
opgenomen. Wel zijn er enkele specifieke begrippen uit de gestalttheorie vrij vertaald 
naar het Nederlands.

Er is in het vorige hoofdstuk al geconclud- 
eerd dat de cliënt tijdens een groot 
gedeelte van het klinische behandeltraject 
gebaat is bij een rustgevende omgeving, 
waarbinnen het aantal prikkels beperkt 
wordt. De gestaltwetten zouden hierbij 
een handvat kunnen vormen om door 
middel van sterke visuele ordering een 
dergelijke sfeer te ontwerpen. 

De drie grondleggers van de gestalt-
psychologie zijn; Max Wertheimer,
Wolfgang Kohler en Kurt Koffka. In hun 
literatuur refereren ze veel naar elkaars 
werk en experimenten, waardoor er voor 
dit onderzoek gekozen is om slechts 
het werk van een van deze psychologen 
te lezen. Er is hierbij voor het boek 
‘Principles of Gestalt Psychology’ van 
Kurt Koffka gekozen, omdat hij behalve 
van de twee eerder genoemde, ook 
veel experimenten van minder bekende 
gestaltpsychologen gebruikt en zijn werk 
het meest toegankelijk zou zijn.

De meeste gestaltexperimenten en 
voorbeelden, zo ook enkele in dit 
verslag, worden weergegeven als een 
tweedimensionaal fenomeen. Dit lijkt 
in eerste instantie de vertaling naar 
architectuur te vermoeilijken, omdat dit nu 
eenmaal een driedimensionaal medium is. 
Echter, ,de omgeving van de mens is ook 
drie- dimensionaal en gestaltpsychologen 
zijn voornamelijk geïnteresseerd om 
gedrag te verklaren op basis van deze 
omgeving. Koffka schrijf erover: “Our 
hypothesis claims that three-dimensional 
shapes are matters of organization in 
the same way as two-dimensional ones, 
depending on the same kind of laws.” 
(Koffka 1935, p. 161)

De in dit hoofdstuk gepresenteerde 
voorbeelden mogen dus gezien worden 
als noodzakelijke versimpelingen om 
het gedrag te beschrijven in een groter 
geheel.
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Het eerste conceptuele probleem dat 
Koffka behandelt, is de vraag of wat we 
zien echt of subjectief is. Hij maakt hiervoor 
een onderscheid tussen de geografische 
omgeving (de echte omgeving) en de 
gedragsmatige omgeving (dat wat we 
waarnemen).Volgens Wertheimer’s theorie 
van isomorfisme zijn beiden gelijk, en 
moeten ze zelfs gelijk zijn willen we als 
mens blijven functioneren. Orde, zoals 
beschreven in de gestaltwetten, is echter 
iets dat alleen in de gedragsmatige 
omgeving voorkomt.

Om het verschil te illustreren, een vrij 
vertaald voorbeeld uit Koffka’s Principles 
of Gestalt Psychology: 
Op een koude winternacht, na uren door 
een verschrikkelijke sneeuwstorm te heb-
ben gelopen, arriveert een reiziger op zijn 
paard bij een herberg ergens in het bos. 
Hij klopt aan, waarna de herbergier naar 
de deur komt, deze vraagt de reiziger waar 
hij zo laat nog vandaan komt. De reiziger 
antwoordt door zijn arm in de richting van 
het gereden pad te steken, waarop de 
herbergier verbaasd antwoordt “dus je 
bent over het meer van Tahoe gekomen”. 
Waarna de reiziger dood neer valt.

Het verhaal illustreert hoe de geografische 
omgeving en gedragsmatige omgeving 
van elkaar kunnen verschillen. De reiziger 
was zich er tijdens zijn tocht niet van 
bewust dat hij over dun ijs reed. Zijn 
gedragsmatige omgeving was daardoor, 
die van iemand op een besneeuwde weg. 
Op het moment dat hij er achter komt dat 
zijn geografische omgeving toch anders 
was dan zijn gedragsmatige omgeving, 
valt hij dood uit angst.

Gestaltpsychologen geloven dat visuele 
waarneming afhankelijk is van licht dat het 
netvlies stimuleert. Koffka gaat verder door 
te zeggen “As far as retinal stimulation is 
concerned, there is no organization, no 
segregation or specific units of groups” 
(Koffka 1935, p. 116) 

In andere woorden zegt hij dat de 
geografische omgeving verloren gaat 
in de overdracht door licht van het 
object naar ons netvlies. De informatie 
die op ons netvlies binnenkomt moet 
dus door de hersenen gereconstrueerd, 
geordend en geïnterpreteerd worden in 
de gedragsmatige omgeving. Wat dus per 
definitie geen een- op-een voorstelling 
van het echte object in de geografische 
omgeving is.

Dit reconstrueren en ordenen van 
informatie gebeurdt in gestalts. Een 
gestalt kan hierbij van alles zijn; een vorm, 
een gedaante, maar ook emoties, wensen, 
een sociale structuur etc. In ieder geval 
moet het te beschouwen zijn als een 
georganiseerd geheel.

Gestalts kunnen hierbij ook nog in 
sterkte variëren in de mate van innerlijke 
aantrekkingskracht, maar ook in de relatie 
die ze hebben met andere gestalts en hun 
achtergrond. 

Er zijn in de gestaltpsychologie enkele 
primaire hypotheses, die verband hebben 
met waarnemen van de driedimensionale 
omgeving. Dit zijn de volgende:

De beginselen van het ordenen zijn 
voor dit onderzoek het meest relevant 
en zullen daarom het meest uitgebreid 
behandeld worden. Verder worden 
ook de eerste drie hypotheses kort 
samengevat, hierin wordt de basis van de 
gestalttheorie verduidelijkt. Hoewel de 
laatste drie hypotheses ook de perceptie 
van de ruimte behandelen, worden ze 
verder niet behandeld in dit onderzoek. 
De belangrijkste reden  hiervoor is dat 
de praktische implementatie van deze 
hypotheses erg ingewikkeld is.

over de relatie tussen wat 
waargenomen  wordt en wat echt is.

over het karakter van gestalts

over het gedrag van gestalts, 
beschreven in de wet van Pragnanz

over de beginselen van het ordenen

over de waarheid van het ego

over het proces van leren

over de formatie en samenhang 
van gemeenschappen

Beginselen van de gestalttheorie 
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De meest basis gestaltrelatie is die 
van een figuur en zijn achtergrond. 
De hersenen proberen hierbij op basis 
van de verschillende eigenschappen, 
zoals interne en externe cohesie, een 
onderscheid te maken tussen voorgrond 
en achtergrond. Hierdoor ontstaat er 
een evenwicht van krachten, die zowel 
het figuur als de achtergrond in balans 
houdt. Een goed voorbeeld is dat van een 
druppel water op een vlak oppervlak, zoals 
een tafel. De oppervlakte spanning zorgt 
er hierbij voor dat de druppel een ronde 
vorm krijgt, wat een gevolg is van het 
evenwicht tussen de interne en externe 
krachten. De figuur/achtergrond relatie 
werkt op dezelfde manier, het figuur heeft 
interne krachten die voor de samenhang 
zorgen en externe bedwingende krachten 
vanuit de achtergrond.

Dit concept van een balans in krachten is 
de basis van de meest algemene beginsel 
van de gestaltpsychologie, de wet van 
Pragnanz. Koffka schrijft over de wet van 
Pragnanz: “An organization will always 
be as ‘good’ as the prevailing conditions 
allow” (Koffka 1935, p.110) 
Waarin het woord ‘good’ refereert naar 
symmetrie, regelmatigheid, eenvoud, een 
evenwicht tussen dingen. De interne en 
externe krachten waarover in de wet van 
Pragnanz gesproken wordt, zijn onderdeel 
van ieders eigen ordening van situaties 
in de hersenen. Ze dienen hierbij om een 
visueel beeld te kunnen ordenen.

Het concept van krachten van 
aantrekkingskracht en afstoting ligt ook 
aan de basis van de beginselen van het 
ordenen. Als verschillende objecten 
worden waargenomen, worden ze in 
de hersenen gegroepeerd op basis van 
de verschillende eigenschappen die ze 
bezitten. Wertheimer was de eerste die 
het belang van spontante groepering in 
zintuigelijke waarnemingen beschrijft. Hij 
identificeert hierbij verschillende man-
ieren van groeperen, namelijk die van 
de nabijheid, gelijkenis, continuering & 
sluiting.

Bij de wet van gelijkenis worden objecten 
geordend op basis van eigenschappen 
die overeen komen. Dit kan bijvoorbeeld 
gebeuren op basis van: kleur, grootte, 
vorm of textuur, maar ook bijvoorbeeld 
door emotionele associaties van een 
individu.

De wet van nabijheid spreekt voor zich, 
hierbij worden objecten die dicht bij 
elkaar liggen als eenheid beschouwd. Het 
is interessant om te constateren dat de 
relatie sterker wordt naarmate de objecten 
dichter bij elkaar komen.

Gestaltwetten

Afbeelding 5.1 
Wet van nabijheid

Afbeelding 5.2 
Figuur & achtergrond

National Assembly Building
door Louis Kahn, 1982

Afbeelding 5.3
Wet van gelijkenis

Kimbell Art Museum
door Louis Kahn, 1972

Afbeelding 5.4 
Wet van nabijheid

Phillips Exeter Academy Library
door Louis Kahn, 1975
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De wet van continuering gaat over de constatering 
dat de hersenen lijnen volgen tijdens het waarnemen. 
Zelfs als deze lijnen enkel voor een gedeelte 
bestaan in de geografische omgeving, kunnen ze 
de waarneming sturen. In de architectuur is deze 
wet echter vooral toepasbaar bij het concept van 
uitlijning, waarbij bijvoorbeeld twee uitgelijnde kol- 
ommen als een geheel worden waargenomen. Dit 
voorbeeld laat ook direct de connectie met de wet 
van nabijheid zien, waarbij de kolommen een sterker 
gestalt vormen als ze dichter bij elkaar worden 
geplaatst.

De wet van sluiting wordt in tweedimensionale 
voorbeelden vaak weergegeven als een cirkel met 
een missend segment, waarbij de hersenen op basis 
van ‘goede’ sluiting het missende segment invullen. 
Ook in een driedimensionale omgeving is ordenen 
op basis van sluiting mogelijk. Neem bijvoorbeeld 
een middeleeuwse stad met nauwe steegjes. Zo’n 
nauw steegje zou door de hersenen waargenomen 
kunnen worden als een interne ruimte, waarbij het 
dak als het ware wordt ingevuld op basis van sluiting.

Er kan binnen een situatie een hiërarchie in de 
verschillende gestalteigenschappen gemaakt wor- 
den. Zo zal het ordenen op basis van gelijkenis in 
sommige gevallen sterker zijn dan het ordenen op 
basis van nabijheid. Er is echter geen  vaste hiërarchie 
in gestalteigenschappen, waardoor deze evaluatie in 
elke situatie opnieuw gemaakt wordt. Hiërarchieën 
zijn wel erg belangrijk in waarnemen en begrijpen 
van een compositie, ze bepalen immers wat er gezien 
wordt en in welke volgorde het gezien wordt.

Afbeelding 5.8 
Wet van continuering

Afbeelding 5.9 
Wet van sluiting

Afbeelding 5.5 
Wet van continuering

Salk Institute
door Louis Kahn, 1965

Afbeelding 5.6 
Wet van continuering - uitlijning

Salk Institute
door Louis Kahn, 1965

Afbeelding 5.7 
Wet van sluiting

Indian Institute of Management
door Louis Kahn, 1974
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Conclusie
Antwoordend op de vraag, welke rol 
de gestalttheorie kan innemen in de 
architectuur van de verslavingskliniek en 
op welke manier deze architectuur zou 
kunnen bijdragen aan het behandelproces 
binnen deze kliniek, moet er eerst een stap 
terug gemaakt worden naar de wensen 
van de gebruiker. In het vorige hoofdstuk is 
er geconcludeerd dat de cliënt het meest 
gebaat is bij een rustgevende omgeving 
met een beperkt aantal externe prikkels. 

De gestaltrelaties, die zojuist besproken 
zijn, gaan hoofdzakelijk over fysieke 
relaties en ook op welke manier deze 
te beïnvloeden zijn. Er zou dus gesteld 
kunnen worden dat het door middel van 
de gestaltwetten mogelijk is om een 
architectonische compositie zo te beïn- 
vloeden, dat de gewenste eigenschappen 
naar voren komen en de minder gewenste 
eigenschappen onderdrukt worden.

Onze hersenen zullen altijd proberen om 
een situatie zo simpel, gebalanceerd en 
geordend mogelijk weer te geven. Als er 
echter een onbalans is, zal het lichaam 
gestimuleerd worden om een grotere 
mate van orde en stabiliteit te gaan 
zoeken. 

Al eerder is beschreven dat volgens de 
gestalttheorie een sterke visuele orden- 
ing, op basis van de gestaltwetten, een 
bevredigender ervaring oplevert. In de 
architectuur van de verslavingskliniek 
kunnen deze gestaltwetten dan ook toe- 
gepast  worden om zo te voldoen aan de 
wensen van de cliënt en deze een meer 
bevredigende omgeving te bieden.  

Koffka schrijft er nog het volgende over:
“good continuation and good shape are 
powerful organizing factors, and both are 
in the true sense ‘understandable:’ a line 
carries its own law within itself, and so 
does a shaped area or volume. Violations 
of this law due to external forces are felt 
as violations; they conflict with our feeling 
of the fit, hurt our sense of beauty” 
(Koffka 1935, p.175)
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Ontwerpbeginselen  
De geschiedenis van de verslavingszorg heeft laten 
zien dat er door de tijd wisselend gedacht is over 
de beste behandeling van verslaving. Schuivend 
van een focus op totale genezing tot een aanpak 
die zich voornamelijk richt op een beperking van de 
overlast.  De laatste decennia zijn echter gematigd 
in overtuiging van de ene of de andere oplossing. Er 
is een groep chronisch verslaafden die door middel 
van onder andere methadon geholpen wordt, 
maar waarvan niet wordt verwacht dat ze nog ooit 
volledig af zullen kicken en er is een andere groep 
die door middel van intensieve zorg en begeleiding 
weer volledig ‘clean’ zou kunnen worden. 

Twee belangrijke ontwikkelingen in de laatste 10–15 
jaar, die een rol gaan spelen in het ontwerp, zijn 
de verbreding van de verslavingszorg en het feit 
dat er veel meer nadruk is komen te liggen op de 
afbouw van het klinische verslavingstraject en de 
nazorg hiervan. Dit eerste heeft er toe geleid dat er 
behalve de klinische behandeling, ook veel andere 
zorgmogelijkheden bij zijn gekomen. Zo is er meer 
aandacht voor ambulante zorg, zijn er speciale 
dagbestedingsprogramma’s en wordt er ook pre-
ventief te werk gegaan op middelbare scholen en bij 
uitgaans-gelegenheden. 

Dat er nu meer aandacht is voor afbouw en nazorg 
is een reactie op de hoge terugval na klinische 
opnames in de jaren ’90 en eerder.

  06

In het visiedocument van GGZ Nederland over de 
verslavingszorg (2013), wordt de wens geuit om 
verslaafden tijdens het afkickproces meer betrokken 
te houden bij de samenleving, wat op langere termijn 
de kans op terugval zou moeten verminderen. Bij 
de case studies van Victas in Utrecht en het Drug 
Addicts’ Hotel in Amsterdam, is aangetoond dat dit 
gebeurd is door te kiezen voor een centrale locatie in 
de stad. Hierdoor komen de verslaafden tijdens het 
behandeltraject al weer in contact met de prikkels 
van de stad buiten de kliniek. Bovendien zou de 
centrale locatie kunnen bijdragen aan het gevoel  van 
eigenwaarde van de cliënt, omdat deze niet langer 
wordt weggestopt in een instelling buiten de stad.

In contradictie met de vorige alinea is er bij alle 
besproken case studies ook een bepaalde mate van 
geslotenheid zichtbaar en wordt er in het ontwerp 
van de kliniek blijkbaar naar gestreefd om een 
veilig wereldje te creeren voor de cliënt. Zo wordt 
de buitenruimte bijvoorbeeld in twee voorbeelden 
volledig omsloten door de kliniek en in de twee 
andere omarmd door het gebouw.  Het ontwerp van 
de nieuwe kliniek zal met beide aspecten rekening 
moeten houden.  
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Bij de uiteenzetting van het behandeltraject binnen 
de klinische verslavingszorg, is er op basis van de 
Theory U en het Minnesota model zichtbaar dat 
de behandeling onder te verdelen is in een viertal 
fases. Elk van deze fase komt hierbij overeen met een 
bepaalde emotionele en fysieke staat van de cliënt 
en heeft daarmee ook verschillende architectonische 
uitgangspunten.

Bij Novadic Kentron (case studie 1) wisselen cliënten 
tijdens behandelproces enkele keren van slaapkamer, 
naar gelang hun voortgang in het traject. Hierdoor 
zijn de verschillende woongroepen homogener 
verdeeld en kan de zorg dus ook specifieker 
aangeboden worden. Vanuit eenzelfde gedachte 
zullen in dit ontwerp de verschillende fases, zoals in 
hoofdstuk 3 is besproken, als aparte woongroepen 
vorm worden gegeven. Dit geeft de mogelijkheid om 
de architectuur van de op elkaar volgende stappen 
toe te spitsen op de wensen van de cliënt in die fase. 
Wat uiteindelijk een bijdrage zou kunnen leveren 
aan de snelheid en het succes van een klinische 
behandeling.en hiermee hopelijk de invloed van de 
architectuur op het herstelproces te vergroten.
Tevens kan er op deze wijze beter gereageerd 
worden op de eerder gestelde contradictie, tussen 
de centrale locatie en het besloten karakter. Zo kan 
er in de eerste fases van het behandeltraject gekozen 
worden voor de besloten, veilige wereld zoals te 
zien was in de case studies en kan er in de laatste 
woongroep al meer contact gezocht worden met de 
samenleving / stad om zo het verschil met de tijd na 
de klinische behandeling te verkleinen.

In het laatste hoofdstuk van het onderzoek is er 
gekeken naar de getalttheorie en op welke wijze 
deze zou kunnen bijdragen aan het herstelproces. 
Hierbij is geconcludeerd dat een sterke visuele 
ordening  zou kunnen bijdragen aan een prettige 
en rustgevend omgeving. In het ontwerp van de 
nieuwe verslavingskliniek zullen de verschillende 
gestaltwetten dan ook in gezet worden om een 
dergelijke architectonische compositie te creëren.

De onderverdeling in 
verschillende woongroepen
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Programma van eisen 
Het programma voor de nieuwe 
verslavingskliniek is ontstaan uit de 
bestudering van de verschillende case 
studies, waarbij Novadic Kentron in 
Eindhoven en Victas in Utrecht als 
belangrijkste inspiratiebronnen hebben 
gediend. Deze twee klinieken komen qua 
functie namelijk het meeste overeen met 
de hier beschreven verslavingskliniek. Het 
programma is vervolgens aangevuld en 
aangepast op basis van de in het vorige 
hoofdstuk gestelde ontwerpbeginselen.

Bestuur / administratie
      entree ruimte  
      receptie frontoffice 
      receptie backoffice  
      cliënten intake  
      medische check   
      kantoren medewerkers 3x 
      vergaderruimte medewerkers 
 
Woongroep 1
      cliënt slaapkamer 6x 
      cliënt toiletruimte 2x 
      medewerkers kantoor
      separeerruimte
      gemeenschappelijke ruimte
      keuken & voorraadruimte
      afgeschermde buitenruimte
      berging

Woongroepen 2,3 & 4 elk:
      cliënt slaapkamer
      en badkamer, 10x
      gedeelde woonkamer/keuken
      berging
      eigen buitenruimte

Woongroep 2,3 & 4 gezamenlijk:
      collectieve buitenruimte

Therapieruimtes
      therapieruimtes 8x  
      groepstherapieruimtes 2x 

Activiteiten (dagbesteding)
      eetzaal
      keuken
      opslag

      sportzaal
      berging
      kleedruimtes

      creatieve ruimte
      werkplaats
      berging
      expositie ruimte

      cursusruimte

Preventieve verslavingszorg
      kantoren 3x
      voorlichtingszaal
      informatiepunt
      berging

Overig
      parkeerplaats werknemers
      inpandige fietsenstalling
      installatieruimtes
      wasruimte
      opslag
      toiletten

Relatieschema functies



Locatie  
Volgend op het vooronderzoek is er voor het 
ontwerp van de nieuwe verslavingskliniek gezocht 
naar een binnenstedelijke locatie. De voornaamste 
doelstelling hiervan was om de kliniek zichtbaarheid 
en bekendheid binnen de stad te geven. Dit zou 
kunnen bijdragen aan het herstelproces van de 
verslaafde binnen de kliniek, die op deze manier 
tijdens het behandeltraject al kan leren leven met de 
prikkels en verleidingen die de stad biedt. 

Daarnaast zou het bij kunnen dragen aan de 
tolerantie en bespreekbaarheid van het probleem in 
de samenleving. Vanuit de verslaafde beredeneerd 
zou het een gevoel van waardering en van opnieuw 
deel uit maken van de samenleving kunnen oproepen 
en zorgen voor bepaalde mate van zelfvertrouwen, 
die bij mensen met een langdurige verslaving vaak 
grotendeels weg is. Tevens zou het, vanuit de 
‘gewone burger’ beredeneerd, bij kunnen dragen 
aan het bespreekbaar maken van het probleem en 
drempel verlagend werken om, indien nodig, zelf 
hulp te zoeken.

Een tweede eigenschap van de locatie, waarna in de 
verkennende fase is gezocht, is dat de kavel ook de 
mogelijkheid zou moeten bieden om een besloten 
wereldje voor de cliënt te creëren. Binnen dit 
wereldje zou de verslaafde de eerste fases van het 
behandeltraject in een rustvolle omgeving moeten 
kunnen doorlopen. Deze dualiteit is gevonden 
in een kavel tussen de Heilige Geeststraat en de 
Willemstraat in Eindhoven.

  07

Stedelijke context
Eindhoven

Gevelaanzicht
Willemstraat
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Sfeerimpressie Bergen

Willemstraat, contrast tussen wijken

Binnenterrein richting Willemstraat

Binnenterrein richting Heilige Geeststraat

Verkeersstroom

Context kavel   

De kavel bevindt zich in het centrum van Eindhoven, 
iets westelijk van het kernwinkelgebied van de stad. 
De langgerekte kavel loopt door een gesloten 
bouwblok, waardoor het ondanks de behoorlijke 
grootte (circa 2800m2) slechts twee smalle 
straatgevels heeft. Dit biedt mogelijkheden in het 
ontwerp van de verslavingskliniek, aangezien de 
twee straatgevels een duidelijk verschillend karakter 
hebben. (een van de uitgangspunten in de locatie 
keuze)

Aan de zuidzijde grenst de kavel aan de Heilige 
Geeststraat, een rustige woonstraat, die zich 
bevindt in de wijk de Bergen. Deze karakteristieke 
vooroorlogse wijk is vooral bekend door de vele 
ateliers, cafés en restaurants, die hier gevestigd zijn. 
De Heilige Geeststraat zelf heeft echter weinig van 
dit soort functies en wordt met uitzondering van 
bestemmingsverkeer dan ook niet veel gebruikt. 

Het contrast met de noordzijde is erg groot. De kavel 
grenst aan de Willemstraat, een winkelstraat, die 
tevens dient als aanvoerroute voor bezoekers van de 
binnenstad. Hier komen dan ook vrijwel de gehele 
dag en nacht mensen langs. Aan de overzijde van 
de Willemstraat begint de wijk de Witte Dame, deze 
wijk verschilt in bouwgrootte en hoogte erg met de 
fijnmazige wijk de Bergen. Het (fysieke) hoogtepunt 
van deze wijk, woontoren de Regent (96m), bevindt 
zich recht tegenover de gekozen kavel en heeft 
hierdoor dan ook volledig uitzicht op de locatie.

Op het moment van schrijven (juli 2014) wordt de 
kavel nog voor een groot gedeelte gebruikt als 
privaat verhuurd parkeerterrein, er zijn echter wel 
plannen om er een appartementencomplex te 
ontwikkelen. Aan de zijde van de Willemstraat bevindt 
zich nog een leegstaand winkelpand met daarboven 
appartementen. In deze fictieve ontwerpopgave 
wordt de vrijheid genomen om dit pand te slopen.

Gevelaanzicht
Heilige Geeststraat



Gebouwconcept  
In dit gedeelte van het rapport worden de grote
ontwerpbeslissingen van dit ontwerpende onder-
zoek verder toegelicht. Hiervoor wordt allereerst het
massavolume en haar stedelijke inbedding be-
sproken. Vervolgens wordt de functionele indeling en 
architectonische concept behandeld. Waarna in het 
laatste gedeelte de architectuur vormtaal besproken 
wordt en de ideeën daaraan ten grondslag liggen. 

  08

Stedelijke inbedding
Kliniek, maquette 1:500
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Stedelijke inbedding 
De eerste stap in de contextuele inbedding is het 
afsluiten van de kavel aan de Heilige Geeststraat 
en Willemstraat. Hiervoor worden twee volumes 
geplaatst die qua schaal aansluiten bij de bestaande 
bebouwing in de straat, waardoor de straatgevels 
weer hersteld worden.

In de eerdere hoofdstukken van dit rapport is 
beschreven dat er in het ontwerp een onderverdeling 
wordt gemaakt tussen vier verschillende fases in 
het behandeltraject, deze variëren in mate van 
beslotenheid en privacy-behoefte van erg gesloten 
tot aan open richting de stad. In de volgende stap 
van de massastudie is dit vormgegeven door vier 
verschillende bouwmassa’s te maken, die gezamenlijk 
een behandelingsroute over de kavel vormen. De 
eerste ‘verstillende’ fase is hierbij aan de zijde van 
Heilige Geeststraat gepositioneerd, omdat deze 
hier qua sfeer het beste op aansluit en er tevens de 
minste ‘inkijk’ van omliggende panden is. De tweede 
en derde fase zijn in het binnen gebied geplaatst, 
waarna de vierde bouwmassa zich aan de zijde van 
de Willemstraat bevindt. Dit is de meest ‘levendige’ 
zijde van de kavel, waardoor deze goed aansluit bij 
het einde van het behandeltraject, wanneer de cliënt 
weer moet wennen aan het leven buiten de kliniek.     

Een van de uitdagingen bij de stedelijke inbedding 
van de kliniek is het feit dat deze zich voor een groot 
gedeelte op het binnenterrein van een bouwblok 
bevindt. Hierdoor grenst de kavel aan beide 
langszijde aan de achtertuinen van de omliggende 
panden, wat de mogelijkheid om uitzicht te bieden 
aan deze kanten beperkt. Hier bovenop ogen de 
achterzijdes van de omliggende gebouwen, die 
uitkijken op de kavel, rommelig en onafgewerkt. 
Daarmee zijn ze strijdig met het ontwerpbeginsel van 
de gestalttheorie, die uitgaat van een sterke visuele 
ordening om een rustvolle omgeving te creëren. 

Invullen van straatgevels, 
proporties

De onderverdeling in vier 
woongroepen, bezonning
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Hierop wordt gereageerd door de kliniek een 
introvert karakter te geven, waarbij de kavelgrens aan 
de langszijde enkel gebruikt wordt om indirect licht te 
verzorgen. In de bouwmassa wordt dit vormgegeven 
door aan de beide zijkanten van de kavel, tussen 
de woongroepen, een enkel-laags volume toe te 
voegen, hierin worden de verzorgende functies 
ondergebracht. 
Bij het vooronderzoek, tijdens de interviews met 
verslaafden, is al gebleken dat de buitenruimte een 
belangrijke rol speelt in de verslavingskliniek. Het is 
voor de cliënt een plaats om te ontspannen en te 
ontsnappen aan de processen binnen de kliniek. Het 
is daarom belangrijk dat deze ruimtes ook werkelijk 
ontworpen worden en niet enkel betegeld en voorzien 
van wat tuinmeubilair. (zoals in de case studies: 
Novadic  & Drug Addicts’ Hotel). Binnen het ontwerp 
worden drie verschillende buitenruimtes gecreëerd, 
met ieder een eigen karakter. Een verstillende ruimte 
voor de eerste woongroep, deze wordt ingesloten en 
verdiept aangelegd om bij te dragen aan het gevoel 
van beslotenheid. De tweede ruimte is een collectief 
plein, dat dient voor alle gebruikers van de kliniek 
(met uitzondering van woongroep 1). Het dichtste 
bij de Willemstraat komt een (semi-)openbaar plein, 
waar de bewoners van woongroep 4 weer in contact 
kunnen komen met de samenleving buiten de kliniek 
en waar geïnteresseerde inwoners van de stad een 
glimp kunnen opvangen van de activiteiten in de 
kliniek. Hiervoor wordt er een open onderdoorgang 
vanaf de Willemstraat naar het plein gemaakt. Op 
dit (semi-)openbare plein bevindt zich ook de entree 
voor de ambulante en dagbesteding cliënten.

Ook aan de Heilige Geeststraat is ervoor gekozen 
om geen harde scheiding te maken tussen de 
straat en het eerste bouwvolume, hiervoor is er een 
voorplein gecreëerd dat aan de straatzijde wordt 
afgesloten door een permeabele muur. Dit voorplein 
dient hiermee als ‘tussenruimte’ tussen de kliniek en 
de stad.

Het toevoegen van de 
verbindingsdelen, naar 

 binnen gekeerd

Vorming van de pleinen,
massa aangepast op 

bezonning en toegang hiervan

Inpassing tussenruimte 
Heilige Geeststraat
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Functioneel concept
Zoals in de stedelijke inbedding al 
besproken is, wordt de kliniek opgebouwd 
uit vier hoofdvolumes die dwars op 
de kavel staan. Hier tussen worden 
de flanken van de kavel ingevuld met 
aanvullende functies, zoals activiteiten- en 
therapieruimtes, waardoor er uiteindelijk 
3 gesloten bouwblokken ontstaan. De 
verschillende functies zijn op een dergelijke 
wijze gepositioneerd in het gebouw, dat 
er een behandelroute ontstaat vanaf het 
intakegebouw aan de Heilige Geeststraat 
tot de aanleun-woongroep aan de 
Willemstraat. Deze sequentie van ruimtes 
komt het duidelijkst naar voren in de 
woongroepen. De client, die tot een paar 
maanden in de kliniek verblijft, zal immers 
tijdens zijn gehele verblijf sommige 
ruimtes blijven gebruiken. Er zijn echter wel 
degelijk voordelen aan de behandelroute 
door het gebouw. Zo zou het de cliënt 
psychisch kunnen motiveren in zijn of haar 
proces, waarbij het ‘promoveren’ naar een 
volgende woongroep, niet alleen maar 
meer vrijheden betekend, maar ook gezien 
zou kunnen worden als een erkenning van 
de voortgang. In de verslavingszorg is er 
meestal geen sprake van gedwongen 
opname, in plaats daarvan wordt er veel 
gewerkt met afspraken tussen cliënt en 
verzorger, ook over waar ze wel en niet 
mogen komen. 

De behandelroute komt hierin tegemoet, 
aangezien de meest relevante functies 
voor een woongroep dichtbij op de route 
zitten. Zo is woongroep 2 sterk verbonden 
met de therapieruimtes, woongroep 3 
met de activiteiten en sportfaciliteiten en 
woongroep 4 met de stad. 
De verbindende delen tussen de 
verschillende hoofdvolumes zijn enkel 
laags gehouden, dit zorgt behalve voor 
een ordelijke structuur er ook voor dat 
alle cliënten gebruik maken van dezelfde 
hoofdrouting, wat zowel ontmoeting tus-
sen cliënten stimuleert en zorgt voor een 
beter mogelijkheid tot toezicht op de 
clienten.

In de hoofdroute zijn lange klinische 
corridors proberen te voorkomen, hiervoor 
is er tussen elk cluster van functies of 
verbindingsruimte een interessante 
rustplaats gemaakt. Deze rustplaats weikt  
op architectonische en/of functionele 
wijze af van de aangrenzende hoofdroute. 
Hiermee is getracht om het bewandelen 
van de hoofdroute te transformeren 
tot een ervaring op zich, waarbij er op 
verschillende plaatsen doorkijkjes zijn 
gemaakt naar de activiteiten in de kliniek 
en de verschillende pleinen. Verder is er 
waar mogelijk getracht om natuurlijk licht 
in de corridor te introduceren.

Concept diagram, langsdoorsnede
De onderverdeling in 
verschillende woongroepen
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De cliënt komt de kliniek binnen aan de 
Heilige Geeststraat, hier zorgt een semi-
afgesloten voorplein voor een zachte 
drempel naar het intakegebouw. Het 
eerste bouwvolume bevat behalve de 
receptie en administratieve functies ook 
de kantoren voor de medewerkers. 

Vanaf de dubbelhoge entreehal loopt 
de hoofdroute richting het tweede 
bouwvolume. Halverwege bevindt zich 
de trap naar de eerste woongroep. Deze 
is op kelderniveau gelegen, wat bijdraagt 
aan de verstillende behoeftes van deze 
fase. De woongroep is in een U-vorm 
onder het eerste en tweede bouwvolume 
gepositioneerd, rond een tevens verdiepte 
patio.
 
De hoofdroute loopt door middel van 
een hellingbaan iets omhoog richting 
het tweede bouwvolume, waarna 
deze onderbroken wordt door de 
wachtruimte voor de therapieruimtes. 
Vanaf de wachtruimte kan via een 
korte trap de tweede woongroep 
betreden worden. Deze woongroep 
is  splitlevel vormgegeven, zodat de 
gezamenlijk woonkamer vanaf beide 
woonverdiepingen makkelijk te bereiken 
is.
In de verbindingsgedeeltes tussen het 
tweede en derde bouwvolume bevinden 
zich aan de zijde van de hoofdroute de 
therapieruimtes en aan de andere zijde de 
activiteiten ruimtes, deze kunnen onder 
een open colonnade bereikt worden vanaf 
het tweede en derde bouwvolume.

Functionele indeling
Op basis van behandelroute van de Heilige Geeststraat naar de Willemstraat

Tussen het tweede en derde bouwvolume 
ligt het collectieve plein, dat dienst 
doet als centrale buitenruimte van de 
verslavingskliniek. De therapieruimtes 
liggen op het verhoogde gedeelte van de 
routie, waardoor hier vanaf niet direct naar 
binnen gekeken kan worden.

Het derde bouwvolume bevat behalve 
de derde woongroep op de eerste 
verdieping, ook de sportzaal van de 
kliniek. Deze is dubbel hoog vorm 
gegeven en is te bereiken vanaf de 
kelderverdieping. Op de begane grond 
van het derde bouwvolume is de eetzaal 
van de dagbesteding te vinden.

Vanaf het derde bouwvolume loopt de 
hoofdroute opnieuw verder richting 
het Willemstraat-gebouw. In de 
verbindingsgang bevindt zich zowel de 
hoofdentree voor de ambulante- en 
dagbesteding cliënten, als de trap naar 
de vierde woongroep. De hoofdroute 
eindigt op de begane grond van het 
meest publieke bouwvolume, waar een 
voorlichtingszaaltje en expositieruimte 
zijn gepositioneerd. Tussen het derde 
en het vierde bouwvolume ligt een 
(semi-)openbaar plein, dat dienst doet 
als overgangsruimte tussen de stad en 
de kliniek. Dit plein, dat in mate van 
openbaarheid vergelijkbaar is met een 
traditioneel hofje, geeft geïnteresseerde 
voorbijgangers de mogelijkheid om iets 
te ontdekken van de processen binnen de 
kliniek.

Functies, kelder

Functies, tweede verdieping

Functies, begane grond

Functies, derde verdieping

Functies, eerste verdieping

Legenda

     verzorgende functies

     therapie & activiteiten

     kantoren / werknemers

     woongroepen
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De hoofdvraag tijdens het vooronderzoek, 
was op welke manier de architectonische 
beleving van de verslavingskliniek een 
positieve bijdrage zou kunnen leveren aan 
het behandeltraject. De ervaring van een 
bepaalde plek gaat in architectonische 
zin vaak over sfeer. Het ervaren van sfeer, 
gebeurd door de reactie van de zintuigen 
op een ruimte of eerder gemaakte 
associaties. Een beleving van een ruimte 
is ook afhankelijk van de voorgaande 
ruimte. Zo voelt een zaal bijvoorbeeld veel 
grootser en indrukwekkender aan als er 
door een smal en laag gangetje naar toe 
gelopen wordt. 

Vanuit het vooronderzoek is gebleken 
dat de cliënten van een verslavingskliniek 
behoefte hebben aan een rustgevende 
sfeer, met zeker in de eerste fases 
van het behandeltraject een minimaal 
aantal prikkels. Als ze vorderen in het 
behandeltraject komt er langzaam weer 
een wens om nieuwe dingen te gaan 
ontdekken en een behoefte aan meer 
stimulatie. Dit proces, van steeds meer 
open stellen voor nieuwe dingen, bouwt 
zich op tot dat ze uiteindelijk weer klaar 
zijn om terug de samenleving in te gaan. 
Binnen het behandeltraject is er dus 
een gradatie tussen het moment dat de 
verslaafde opgenomen wordt in de kliniek 
en ‘absolute’ verstilling zoekt, tot aan het 
moment net voordat de cliënt de kliniek 
weer verlaat en deze behoefte heeft aan 
een ‘normale’ ervaring van de stad.

Architectonische ervaring
Concluderend op de onderzochte 
gestalttheorie is er om dit te bereiken 
gekozen om een enkel architectonisch 
element, de kolom, te gebruiken om 
deze ervaring vorm te geven. De kolom 
wordt binnen het ontwerp in verschillende 
ritmes gebruikt, waarmee het de transitie 
van besloten in het begin van het 
behandeltraject tot aan volledig open aan 
het eind van de behandeling illustreert. 
Zo staan de kolommen aan de Heilige 
Geeststraat zo dicht bij elkaar dat er enkel 
spleetjes licht doorheen vallen, die een 
glimp weggeven van de wereld buiten de 
kliniek en andersom van de buitenwereld. 
Aan het eind van de behandeling, in de 
laatste woongroep, zijn de kolommen 
getransformeerd tot lamellen, die enkel 
nog als kader dienen voor het vrije zicht 
naar buiten.

Er is voor gekozen om de kolommen op 
twee verschillende wijzen te gebruiken, 
in twee losstaande oplopende ritmes. 
Hiermee wordt het onderscheid 
tussen de vier hoofdvolumes en de 
verbindingsgangen gevisualiseerd, wat 
bijdraagt aan het gemak waarmee iemand 
zich kan oriënteren binnen de kliniek. Voor 
de vier hoofdbouwvolumes worden de 
kolommen ingezet als gevelelementen, 
waarbij glas tussen de kolommen is 
gemaakt. In de verbindingsgangen zijn de 
kolommen als portalen toegepast, hierbij 
is er aan de binnenkant van het portaal 
nog een houten kozijn geplaatst.

Oplopende kolom ritmes,
afstanden tussen de kolommen
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Plattegrond souterrain
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Plattegrond begane grond
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Plattegrond eerste verdieping
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Plattegrond derde verdiepingPlattegrond tweede verdieping
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Doorsnede AA’
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Doorsnede BB’
1:200
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Doorsnede CC’
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Gevel Heilige Geeststraat totaal

Betonnen hekwerk

Vliesgevel

Het ontwerp van de beide straatgevels 
is een gevolg van de eerder gestelde 
ontwerpprincipes. Zo reageren ze aan 
beide zijden op de achterliggende be- 
handelfase, wordt er een bepaalde mate 
van contact gezocht met de buitenwereld 
en is er rekening gehouden met de wens 
voor privacy en beslotenheid van de 
cliënt. Om dit laatste te bewerkstelligen 
zijn er aan weerskanten verticale betonnen 
lamellen toegepast, deze bieden vrij zicht 
recht op de gevel, maar worden als dichte 
wand ervaren als er schuin vanaf de straat 
naar gekeken wordt. (zie hieronder)

Aan de verstillende zijde van de kliniek is 
er een gesloten hekwerk van kolommen 
geplaatst, waarbij voorbijgangers tussen 
de kolommen nog net een glimp kunnen

opvangen van de achterliggende kliniek. 
Tussen dit hekwerk en de receptie 
bevindt zich vervolgens een langwerpig 
plein, dat dienst doet als tussenruimte of 
bufferzone tussen de straat en de kliniek. 
In het receptiegebouw zelf is een grote 
vliesgevel geplaatst, die ervoor zorgt 
dat alle ruimtes ruim voldoende daglicht 
krijgen.

De gevel aan de meer publiek gerichte 
Willemstraat is veel transparanter 
vormgegeven, waarmee het de relatie 
aangaat met de Willemstraat en het 
tegenoverliggende Clausplein. Dit wordt 
verder versterkt doordat de buitenruimte 
van de vierde woongroep tevens aan de 
voorzijde is ontworpen. In de plint van het 
gebouw bevindt zich de voorlichtingszaal 
en de expositie ruimte, die beide een 
ingang hebben in de onderdoorgang naar 
het publieke plein. 

Straatgevels
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Gevel Heilige Geeststraat
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Gevel Willemstraat
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Materialisatie & Constructie
Het voornaamste toegepaste materiaal 
is beton, dat door het gebouw op 
verschillende wijze wordt gebruikt. Zo 
worden hiermee de gevelelementen van 
de buitengevel prefab gemaakt en wordt 
het toegepast om een ‘grotto’ sfeer in de 
kelderverdieping te creëren. In dit laatste 
geval wordt een donkere beton variant in 
een met horizontale latten afgetimmerde 
bekisting gegoten, waardoor de wand 
een afwisselend reliëf krijgt.

Voor de slanke gevelkolommen is ge- 
kozen voor beton, boven bijvoorbeeld 
hout of staal. Dit is gedaan om een rust- 
volle sfeer te creeeren. Hierin refereert het 
naar bijvoorbeeld het klooster La Tourette 
van Le Corbusier en de architectuur van 
Luis Barragan.

In het interieur is, als aanvulling op het 
beton, gebruik gemaakt van vert- icale 
grijs- eikenhouten planken als wand-
bekleding, die tevens voor akoestische 
demping zorgen, en donkere keramische 
tegels als vloerafwerking.

Het komende hoofdstuk van dit rapport 
beschrijft de technische uitwerking van 
de verslavingskliniek. Hiervoor worden 
allereerst de beeldbepalende materialen 
verder toegelicht. Vervolgens wordt de 
constructie van het gebouw beschreven. 
Tenslotte worden de twee verschillende 
gevelopbouwen, die van de hoofdbouw 
volumes en die van de verbindingsruimtes, 
verder worden uitgediept.

Materialisatie
De materialen zijn binnen de kliniek zo 
toegepast dat ze het architectonische 
concept versterken en bijdragen aan de 
beoogde sfeer van het gebouw, zoals deze 
gesteld is in het vooronderzoek. Hiervoor 
is er bijvoorbeeld, vanuit het oogpunt van 
de gestalttheorie, gekozen om materialen 
toe te passen die een grote mate van 
visuele orde hebben. Waarmee gedoeld 
wordt op een consistentie in kleur, ritme 
of textuur. Het materialenpakket bestaat 
uiteindelijk uit beton (zowel prefab 
als in het werk gestort), eikenhouten 
planken, glas en keramische tegels (met 
betonuitstraling).
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Afbeelding 10.3 
Eiken houten planken
toegepast als bekleding binnenwanden

Afbeelding 10.2 
Donker beton
zoals toegepast in het souterrain

Afbeelding 10.1 
schoon beton
zoals toegepast in de gevelelemten
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Constructie
De constructie van de verslavingskliniek is 
zo eerlijk mogelijk vormgegeven, wat bij 
zou moeten dragen aan het gevoel van 
rust voor de cliënt. Het gevoel dat het 
gebouw in balans is en in haar architectuur 
geen spanningen oproept.

In de constructie is er opnieuw een 
onderscheid gemaakt tussen de twee 
verschillende bouwtypes van de kliniek, 
de hoofdbouwvolumes en de verbindings- 
delen. Beide worden echter geplaatst op 
een betonnen kelderbak, die op palen 
gefundeerd is.

Er is bij de hoofdbouwvolumes voor 
gekozen om een dragende structuur 
van betonnen wanden en vloeren te 
creëren. De dragende wanden zijn hierbij 
in de langsrichting van de kavel geplaatst, 
waarna kanaalplaatvloeren in de breedte 
richting overspannen. Deze structuur heeft 
als voordeel dat de gevels in de breedte- 
richting van de kavel vrij in te delen zijn.

In de noord-zuid gevels grenst het 
gebouw immers aan de buren, waardoor 
gevelopeningen hier al niet mogelijk 
waren.

De verbindingsgangen worden trans-
paranter en lichter vormgegeven om de 
transitie tussen de verschillende hoofd- 
bouwvolumes aan te duiden. Ze worden 
opge- bouwd uit betonnen portalen, die 
in de breedterichting van de kavel worden 
geplaatst. Deze portalen staan iets los 
van de omhoog getrokken kelderwand, 
waardoor er ook aan de zijde van de 
kavelafscheiding nog natuurlijk licht 
in de gang komt. De portalen worden 
vervolgens in de tegenovergestelde 
looprichting overspannen door dunne 
kanaalplaatvloeren.

De enige uitzondering op de bovenstaande 
constructieprincipes is gebouw deel 3, 
dat een tegenoverstaande constructie 
heeft. Op deze manier kan de gymzaal 
eenvoudiger geconstrueerd worden.

Hoofddraagstructuur
van de verslavingskliniek
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Het gevelaanzicht van de hoofdbouwvolumes wordt 
gedomineerd door de minimalistische uitstraling van 
de ritmisch geplaatste kolommen. Deze gevels, die 
naarmate de behandelroute vordert steeds opener 
worden, illustreren de transitie van beslotenheid in 
het begin van het behandeltraject tot aan volledige 
vrijheid aan het einde. De hier weergegeven gevel 
bevind zich in het eerste bouwvolume en heeft 
daarmee de smalst toegepast gevelopeningen. 

Om het geheel een minimalistische rustgevende 
uitstraling te geven aan zowel de binnenzijde als 
de buitenzijde, is er in de detaillering gewerkt met 
vaste maten en zijn zoveel mogelijk aanverwante 
elementen weggewerkt.

De gevelkolommen zijn als prefab element ontworpen 
(zie hiernaast), waarbij de isolatie en U-vormige kozijnen 
al in het element zijn opgenomen. Deze elementen 
steunen op de vloer of worden, zoals in dit geval, met 
behulp van een hoeklijn aan de vloer gehangen.

Gevelopbouw 
Hoofdbouwvolumes

Gevel aanzicht & doorsnede
schaal 1:50

1   kanaalplaat vloer 300 mm

2   prefab gevelelement

3   keramische tegels 300 x 600 mm

     (beton uitstraling)

4   afdichtplaat vloer 50 mm

5   verlaagd plafond 50 mm

     (opgehangen aan kanaalplaat)

6   betonnen balkonafscheiding 200 mm

7   grindlaag verstillende tuin 70 mm

Detail kolom
methode ruit plaatsen
schaal 1:20

1   U-vormig stalen kozijn 
    (therm. onderbroken)

2   exterieur gedeelte kolom

3   interieur gedeelte kolom

4   hoge persing isolatie

Stap 3 - het afsluitelement wordt 
afgewerkt met een aluminium 
zetwerk en er wordt een afdekplaat 
in de vloer gelegd. 

Stap 2 - er wordt een afsluitelement 
geplaatst, dat d.m.v. een veer uitzet 
en de ruit op zijn plaats klemt

Stap 1 - de ruit wordt in de hoek van  
het U-profiel gedrukt en vervolgens 
op zijn plaats gedraaid

2  

3  

4  

1 

4 

6 

7 

3 

5

2 
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De verbindingsgangen, die ook de aanvullende 
functies als therapie- & activiteitenruimtes bevatten, 
worden geconstrueerd met behulp van betonnen 
portalen. Deze portalen, die volledig in het 
zicht gehouden worden, variëren net zoals in de 
hoofdbouwvolumes in onderlinge afstand door het 
gebouw.

Het hier getoonde geveldeel bevindt zich in het 
midden van het gebouw aan de zijde van de 
kavelafscheiding. Hier wordt het, door de gevel iets 
terug te leggen van de kavelgrens, mogelijk gemaakt 
om natuurlijk licht in de corridor te brengen.

Voor de dakrand is er een prefab betonnen 
element ontworpen (zie hieronder) waarin de isolatie 
en dakgoot al zijn geïntegreerd. Dit element wordt 
over het betonnen portaal geschoven, waarna het 
op het portaal wordt bevestigd. Hiermee wordt het 
van binnen naar buiten lopende portaal volledig 
thermisch geisoleerd.

Gevelopbouw 
Verbindingsdelen

Gevel aanzicht & doorsnede
schaal 1:50

1   betonnen balk 300 x 200 mm

2   kanaalplaatvloer 160 mm

3   betonnen kolom 200 x 200 mm

4   prefab dakrand

5   donker betonnen wand 200 mm 

     afgeschoord om de 5 m

6   houten vliesgevel kozijn 210 x 66 mm

7   afgeschuinde tegel t.b.v. afwatering

8   betonnen keldernok t.b.v. wand

Prefab dakelement
schaal 1:30

1  

3  5 

6 7 

8 

2 

2 

4 



Buitenruimtes  
Een belangrijk onderdeel in de ver- 
slavingskliniek is / zijn de buitenruimte(s). 
Het is voor de cliënten, die ondanks alle 
faciliteiten toch niet zoveel bewegings- 
ruimte hebben, een plaats om te ont-
spannen, recreëren en zich verbonden te 
voelen met de wereld buiten de kliniek. 

Binnen de kliniek zijn er drie verschillende 
pleinen ontworpen, elk met een eigen 
karakter dat aansluit bij de omliggende 
functies. Verder zijn er nog drie 
dakterrassen, waardoor iedere woongroep 
ook een eigen buitenruimte heeft, die 
direct grenst aan de gemeenschappelijke 
ruimte.

Voor het ontwerp van de verschillende 
buitenruimtes is er inspiratie gevonden 
in de tuinontwerpen van Luis Barragan. 
In zijn ontwerpen is een zekere mate van 
stilte en sereniteit voelbaar, die goed aan-
sluit bij de beoogde sfeer in de buiten-
ruimtes van de verslavingskliniek. Ook 
is er, net zoals in vrijwel alle tuinen van 
Barragan, een fontein ontworpen, waarbij 
het geluid van het kabbelende water als 
rustgevend ervaren kan worden.

“A fountain brings us peace, joy 
and restful sensuality and reaches 
the epitome of its very essence 
when by its power to bewitch it will 
stir dreams of distant worlds.”

   Luis Barragan
(acceptance speech pritzker prize 1980)
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Voor de eerste (detox) fase is er een 
verstillend plein gemaakt, waar de 
cliënt tot rust kan komen, zonder hierbij 
geprikkeld te worden door de omringende 
stad of andere gebruikers van de kliniek. 
Hiervoor is de verstillende buitenruimte 
verdiept geplaatst binnen het plan en 
zijn de omringende gevels vrij gesloten. 
Iedere cliënt van de eerste behandelfase 
heeft tevens een eigen balkon, dat grenst 
aan het plein. Hiermee wordt er een 
verloop gecreëerd in mate van privacy; 
van de eigen kamer, naar het balkon, naar 
het plein.

In het hart van de kliniek bevindt zich het 
collectieve plein, dat door alle bewoners 
(behalve fase 1) en dagbesteding 
cliënten gebruikt kan worden. Rondom 
het plein bevinden zich dan ook de 
meeste collectieve functies van de 
kliniek; de eetzaal, activiteitenruimtes 
en therapieruimtes. Hierdoor is er vanaf 
het plein een goed overzicht van wat 
er zo al gaande is in het gebouw. De 
therapieruimtes zijn verhoogd geplaatst 
en gedeeltelijk voorzien van beprint glas, 
zodat er minimale inkijk is van het plein 
gedurende de therapiesessies.  

Aan de stadszijde bevindt zich een (semi-)
openbaar plein, dat dienst doet als 
‘tussenruimte’ tussen stad en kliniek en 
geïnteresseerde mensen de mogelijkheid 
geeft om iets op te vangen van de 
processen binnen de kliniek. Het is te 
bereiken via een open onderdoorgang 
naar de Willemstraat, waarmee het 
wel openbaar is, maar toch duidelijk 
toegeëigend wordt door de kliniek. Aan 
het plein grenzen ook de meest publieke 
functies van het plan, waardoor hier de 
meeste activiteit zal zijn van mensen 
die niet voor langere tijd in de kliniek 
verblijven. Zo bevinden zich hier de entree 
en therapieruimtes voor ambulante en 
dagbesteding zorg, een expositieruimte 
en een voorlichtingszaaltje.

Afbeelding 11.1 
Casa Barragan

door Luis Barragan, 1947

Afbeelding 11.2 
Gilardi huis

door Luis Barragan, 1976
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Verstillend plein
schaal 1 op 200
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Collectief plein 
schaal 1 op 300
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Openbaar plein
schaal 1 op 300



Maquette 
schaal 1 op 100   
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Vogelvlucht verstillend & publiek plein



125Vogelvlucht verstillend & publiek plein



127Vogelvlucht publiek & openbaar plein



129Zichtrelatie hoofdrouting van 
voorplein naar openbaar pleinZichtrelatie openbaar plein in sportzaal



Conclusie  
Concluderend op de onderzoeksvraag, 
hoe de architectuur van een verslavings-
kliniek kan bijdragen aan het herstelproces 
van haar gebruikers en de hiermee 
samenhangende vraag hoe deze, van de 
samenleving vervreemde groep, mensen 
hiermee weer geherintroduceerd kunnen 
worden in de maatschappij is er in dit 
rapport een onderzoek gepresenteerd wat 
uiteindelijk geleid heeft tot het ontwerp 
van een nieuwe verslavingskliniek.

In dit ontwerp is er een onderverdeling 
voorgesteld in verschillende behandel-
fasen met elk een eigen plaats binnen 
het gebouw, die architectonisch zijn 
toegespitst op de emotionele beleving 
van die fase. Hiermee wordt niet alleen 
geprobeerd om een prettige en veilig 
voelende omgeving te maken voor de 
cliënt, maar ook om een geleidelijk verloop 
te creëren van opname in de kliniek tot 
aan teruggaan naar de samenleving. In 
het vooronderzoek is gebleken dat deze 
terugkeer in de huidige verslavingszorg 
in veel gevallen wordt gevolgd door een 
terugval in oude patronen. 

Door de cliënt gedurende het 
behandeltraject in verschillende stappen 
steeds meer in aanraking te brengen 
met het leven na de behandeling, wordt 
de overgang aan het einde van de 
behandeling versoepelt, wat de kans op 
terugval zou moeten verkleinen. 

Samenhangend hiermee is er bij de 
ontwerplocatie gekozen voor een 
binnenstedelijk gebied. Zoals uit de 
verschillende onderzochte casestudies 
al bleek, heeft dit een positief effect op 
zowel de verslaafde, die kan afkicken in 
vertrouwde omgeving met prikkels van 
de stad, als bij de omwonenden in de 
acceptatie en de bespreekbaarheid van 
het verslavingsprobleem. In het ontwerp 
zijn enkele ‘tussenruimtes’ gecreëerd, die 
dienen om geïnteresseerden iets mee te 
geven van het proces binnen de kliniek. 
Tot slot zou dit een drempelverlagende 
werking kunnen hebben om hulp te 
zoeken. 
 

De gestaltwetten zijn hierbij ingezet om 
een grote mate van visuele orde te creëren, 
dat volgens de gestaltpsychologen zal 
leiden tot een meer ontspannen en 
rustgevende beleving van het gebouw. 
In het ontwerp is dit bijvoorbeeld terug 
te vinden in het veelvuldige gebruik van 
gelijkvormige kolommen in vaste ritmes 
(wet van nabijheid & wet van continuering) of het 
doorzetten van de daklijn in de muur  aan 
het voorplein aan de Heilige Geeststraat 
(wet van sluiting).

Om ook in de buitenruimtes, die erg 
belangrijk zijn voor de cliënten van de 
kliniek tot de gewenste sfeer te komen is 
het werk van Luis Barragan bestudeerd. 
Zijn tuinontwerpen stralen een zekere 
mate van stilte en sereniteit uit, dat 
goed aansluit bij de beleving van de 
buitenruimtes in de kliniek.

Uiteindelijk heeft dit geleid tot een 
nieuwe verslavingskliniek die, hoewel 
er in verschillende gradaties een relatie 
gezocht wordt met de stad, ook ervaren 
kan worden als een oase binnen haar 
context. Hiermee schikt het gebouw zich 
naar de wensen van haar gebruikers, 
wat uiteindelijk een positieve bijdrage 
zal leveren aan de uitkomst van de 
behandeling.  
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De combinatie van de voorgaande 
onderdelen heeft geleid tot het antwoord 
op de onderzoeksvraag. Deze wordt 
gepresenteerd in de vorm van het ontwerp 
voor een nieuwe verslavingskliniek in 
het centrum van Eindhoven. Er is hierbij 
gekozen voor een binnenstedelijke 
locatie om de cliënten te laten afkicken 
met de verleidingen van de stad binnen 
handbereik, om zo de kans op terugval 
na de behandeling te verminderen. 
Tevens is het centrum op deze locatie 
laag drempeliger voor ambulante en 
dagbestedingszorg en komt de ‘gewone’ 
burger meer in contact met de verslaafden 
medemens, wat uiteindelijk zal moeten 
bijdragen aan begrip en acceptatie van de 
problematiek.

Binnen het centrum is de behandeling 
opgedeeld in vier verschillende fases met 
elke hun eigen architectonische sfeer, 
buitenruimte en gerelateerde functies. 
Hiermee wordt tegemoet gekomen 
aan de specifieke fysieke, mentale en 
emotionele behoeftes van de cliënt 
tijdens de behandeling en wordt tevens 
de overgang van de kliniek terug naar de 
eigen woonruimte versoepelt. 

Hoe kan de architectuur van een 
verslavingskliniek bijdragen aan het 
herstelproces van haar gebruikers, en 
tegelijkertijd stimuleren in de terugkeer 
van deze vervreemden groep mensen in 
de samenleving? 

In een historisch onderzoek wordt de 
ontwikkeling van de verslavingszorg 
onder de loep genomen. Deze relatief 
jonge tak van de gezondheidszorg is nog 
volop in ontwikkeling, wat een kritische 
houding tegenover de hedendaagse 
geldende gebruiken en protocollen 
verantwoord. De belangrijkste trends van 
de afgelopen tien jaar zijn de divergentie 
van de verslavingszorg (naar meer 
verschillende soorten zorg en therapie, 
die tevens verschillen in intensiteit) en 
de groeiende aandacht voor nazorg na 
de klinische opname, waarmee getracht 
wordt om het percentage van succesvolle 
behandelingen te vergroten.

Vervolgens zijn een aantal recente 
case studies onderzocht, die alle een 
positie innemen tegenover de centrale 
vraagstelling. Interessant is dat bij zowel 
het Drugs’ addicts hotel in Amsterdam 
Zuidoost, als bij de Kliniek van Victas in 
het centrum van Utrecht een centrale 
locatie binnen de stedelijk context is 
gekozen om verslaafden ‘tussen’ de 
alledaagse verleidingen te laten afkicken. 
Hiermee wordt getracht om de uiteindelijk 
overgang van kliniek naar de eigen woning 
te verkleinen, wat de kans op de terugval 
zou moeten verkleinen. 

De klinische opname bij Novadic Kentron 
in Eindhoven is onderverdeeld in drie 
fases, die elk een eigen plaats binnen 
het gebouw hebben. Naarmate de cliënt 
vordert in het afkicktraject verhuisd deze 
binnen de kliniek naar een andere afdeling, 
waar andere therapie wordt aangeboden 
en ook andere vrijheden gelden. Deze 
opdeling in verschillende behandelfases 
biedt de mogelijkheid, hoewel dit bij 
Novadic Kentron niet het geval is, om een 
architectuur te ontwikkelen, die in haar 
ervaring aansluit op de specifieke fysieke 
en geestelijke en emotionele behoeftes 
van de client tijdens het behandeltraject.

Om dit verder te onderzoeken is het 
klinische verslavingstraject (op basis van 
het 12-stappige Minnesota model en de 
verslaving U) onderverdeeld in een viertal 
behandelstappen. Waarbij bij iedere stap 
specifieke emotionele en gedragsmatige 
uitgangspunten zijn opgesteld. Om 
deze uitgangspunten vervolgens zo 
goed mogelijk te kunnen vertalen naar 
een tastbare architectuur is de Gestalt 
psychologie, zoals beschreven door Kurt 
Koffka, onderzocht. Op basis van de, mede 
door hem ontwikkelende, gestaltwetten 
wordt er in het ontwerp een rustgevende 
sfeer gecreëerd, die bijdraagt aan het 
herstelproces van de clienten.

Het afstudeeratelier ‘Behaviour in Shape’ 
richtte zich op het onderzoek naar het 
beheersen van gedrag door middel van 
architectonische middelen. Hiervoor is er 
in groepsverband een taxonomie gemaakt 
van twee, aan dit onderwerp gerelateerde, 
gebouwtypes: gevangenissen en zieken-
huizen. In dit gemeenschappelijk gedeelte 
is er buiten het typologische onderzoek 
ook een speciale focus gelegd op de 
architectonische ervaring van de gebruiker. 
Deze zijn beschreven of verbeeld aan 
de hand van de drie gebruikersgroepen: 
patiënt/gevangene, werknemers & 
bezoekers.

Op basis van de bevindingen uit dit 
(M3) onderzoek is er in deze thesis 
specifiek onderzoek gedaan naar een 
mengvorm van beide gebouwtypes: de 
verslavingskliniek. Explorerend onderzoek 
aan het begin van deze individuele 
fase wezen uit dat verslaafden, onder 
andere door de heroïne problematiek 
van de jaren 70/80, in steeds mindere 
mate geaccepteerd worden binnen de 
samenleving. En dat verslavingszorg-
cliënten na de klinische opname, die om 
de voorgaande reden vaak verbannen 
is naar de periferie of buiten de stad, in 
hoge mate weer terugvallen in hun oude 
gewoontes. Deze constataties gekoppeld 
met het thema van het atelier, het sturen 
van gedrag en ervaring door middel 
van architectuur hebben geleid tot de 
onderzoeksvraag:

Samenvatting15
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Based on his (and Wertheimer’s and 
Kohler’s) gestalt laws an atmosphere 
could be created, which would best suit 
the needs of the patient in the specific 
treatment phase.

The combination of the above mentioned 
component has led to the answer on the 
research question, which is presented 
in the form of a design for a new drugs 
rehabilitation clinic in the centre of 
Eindhoven. Thereby, an inner-city location 
was chosen to threat the clinic patients, 
while at the same time learning them to 
cope with the temptations of the city 
outside. Which will presumably result 
in a lower percentage of relapses after 
the treatment. Other benefits of the 
central location are the easy access for 
ambulatory- and daycare treatments and 
to familiarize ‘ordinary’ citizens with the 
existence and program of the clinic. Which 
in the long run should contribute to the 
understanding and acceptance of the 
disease.

Inside the centre, the treatment is divided 
into four different phases, each with their 
own architectural atmosphere, outside 
space and related functions. In this way 
the design of the building responds to the 
specific physical, mental and emotional 
needs of its inhabitants during treatment. 
By creating a transition from very intimate 
and personal at the beginning of the 
treatment, to an almost normal living 
situation at the end of the progress, the 
clinic, in its architecture, eases the client 
into their new life outside the clinic.

These observations combined with the 
theme of the graduation studio, guiding 
behaviour and experience through 
architecture, led to the following research 
question:

In which way can the architecture of the 
rehabilitation clinic contribute to the 
recovery process of its users, while at the 
same time stimulate in the return of this 
alienated group of people in society?

The thesis starts with a historical research 
in which the development of the addiction 
treatment is investigated. This relatively 
young branch of health care is still very 
much in development, which justifies 
a critical attitude towards the common 
practices and protocols that are being 
practiced today. The main trends of the 
last decade are the divergence of the 
addiction care (into more different types 
of care and therapy, which also vary in 
intensity) and the growing realisation of 
the importance of post-clinical care, which 
both seek to increase the percentage of 
(long term) successful treatments.

Subsequently, a number of recent case 
studies were examined, which all were 
chosen on basis of their relevance to the 
research question. On of the interesting 
discoveries during this phase was that in 
both the Drugs Addict Hotel in Amsterdam 
Southeast, as in the Victas clinic in Utrecht 
a central location within the urban context 
was chosen to threat addicts amidst the 
everyday temptations of the city. 

Hereby they strive to reduce the transition 
after clinic treatment, as the patient 
has already learned to cope with these 
temptations during their clinical stay. 

Another interesting concept, was the 
division of treatment in different phases 
with each their own space within the 
building, as was seen at Novadic Kentron 
in Eindhoven. In this system the patient 
progresses from one department to 
another coinciding with his/her progress in 
the rehabilitation progress, whereby every 
department has its specific functions and 
therapies and allows for certain freedoms 
to its inhabitants. This separation in 
different departments opens up the 
possibility to develop an architecture 
the specifically caters to the physical and 
emotional needs of a patient during a 
certain part of the recovery progress. 

The clinical treatment was further 
investigated on the basis of two often 
used treatment programs (the AA’s 
Minnesota model & the addiction U) 
and consequently sub-divided into four 
treatment steps. Whereby for every 
phase specific emotional and behavioural 
characteristics were determined, which 
would form the guidelines for the 
development of a therapeutic architecture.

Furthermore to translate these character-
istics into a tangible building the Gestalt 
psychology, as described by Kurt Koffka, 
was examined. 

The graduation studio ‘Behaviour in Shape’ 
focused on the research into controlling 
behaviour through architectural means. In 
the M3 phase this resulted in a communal 
taxonomy of hospitals and prisons, which 
both are building types who greatly relate 
to this subject. Besides these typical 
typological analyses, the studio also 
focused on describing and depicting the 
architectural experience of the researched 
buildings. It was quickly realised that these 
experiences can vary a lot for the different 
users of the building, therefor a division 
was made into three different user groups: 
patient/prisoner, employees and visitors.

Bases on the findings of the (M3) research, 
this individual thesis focuses on addiction 
treatment and rehabilitation centres, 
which can be classified as a mixture of the 
previously investigated building types. 
Exploratory research at the beginning of 
this research revealed a lowering tolerance 
towards addicts in society in the last couple 
of decades. This trend, which presumably 
has its origin in the widespread heroine 
problems of the 1970’s and 80’s, has 
caused for addiction care facilities to be 
moved from the city to the industrial sites 
of the periphery or even outside the city. 

The second preliminary observation was 
the high percentage of relapse after 
clinical treatment, which in my personal 
point of view justified a critical view of the 
current practice. 
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