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Samenvatting 

Thema 
Het van de Healing Environment gaat uit van de allerbeste kwaliteit 
geneeskundige zorg met daar bovenop onverdeelde aandacht van artsen en 

personeel voor de De belevingswaarde en uitstraling van, licht 
en kleurrijk, warm en open, bij aan een 'Healing Environment'. Tevens dient 
aandacht besteed te worden aan de maatschappelijke integratie van de 

de mogelijkheid voor sociale door familie en 
oos:ltle''Ie afleiding door activiteiten en natuur, en een informatievoorziening. 

stimuleren van de dmv de gebouwde omgeving is in het 
belang van de patiënt en personeel. Privacy bevorderende één-persoonskamer, 
waar rust heerst en ruimtes met veel daglicht. zicht op natuur, een goede 
luchtkwaliteit en de mogelijkheid tot ontspanning moeten een comfortabel verblijf 
waarborgen. 

Probleemstelling 
In Nederland geen klinieken in hoogstedelijke omgevingen. Dit 
betekent dat in de huidige situatie luchtwegpatiënten uit Rotterdam en omringende 
voorsteden genoodzaakt zijn te revalideren op afstand, meestal in afgelegen 
oorden. Gedurende de revalidatieperiode van 3 maanden raken ze in een 
maatschappelijk isolement. Ze missen het dagelijks contact met de partner, 
(klein)kinderen, familie, vrienden, collega's en het bruisende stadsleven waaraan ze 
gewend zijn. Compact Care baseert zich op het van de Environment 
als antwoord op deze nmnll'>m::ltll'>ll 

De vijf astmaklinieken in Nederland zijn conventioneel van opzet. Zij bestaan uit 
uitgespreide laagbouw complexen, meestal vingervorming of paviljoenbouw, op 
grote terreinen in dorpse, bosrijke omgevingen. In deze klinieken speelt de 
binnenruimte nauwelijks een rol omdat zij gebaseerd zijn op een lineaire structuur 
van In de binnenstad van Rotterdam is deze tvn/)Inpljp 

realiseerbaar De vraag is dus hoe je de conventionele 
van de kliniek vertaald naar een omgeving? 

Middelen en methoden 
Uit het literatuuronderzoek naar de Healing Environment heb ik een aantal 
gedestilleerd waaraan een gebouw voor de gezondheidszorg zou moeten voldoen. 
Een voor mij was wat het ontwerp van een longrevalidatiekliniek 
eigenlijk inhoud. Ik wilde me inleven in de om inzicht te krijgen in het 



programma, de patiënt en de behandelde ziektes, het dagritme en het functioneren 
van de kliniek als aanknopingspunt voor een ontwerp. Naarmate ik meer inzicht 
kreeg in de behoeften van de luchtwegpatiënt en het revalidatietraject heb ik de 
aspecten uit de Healing Environment toegespitst op de specifieke doelgroep 
waarvoor het gebouw dient. Dit heeft zich aan de ene kant vertaald in de 
functionele organisatie en aan de andere kant in de architectuur van het gebouw. 

Door de gebouwvorm van de conventionele kliniek als het ware om de groene 
buitenruimte te vouwen ontstond een compact gebouw waarin de binnenruimte een 
grote rol speelt en de "natuur" binnen het gebouw plaatst. Deze gedachtegang heeft 
ertoe geleid dat binnen buiten wordt. Het gebouw creëert haar eigen buitenruimte, 
binnen, en sluit zich daarmee af van de schadelijke luchtverontreiniging die buiten 
heerst. De differentiatie in functionele zones heeft geleid tot een doos in doos 
constructie zonder dit letterlijk op te vatten. Door de zones als het ware in elkaar te 
vlechten ontstond er zowel "verbondenheid" die zijn oorsprong vond in het 
vlekkenplan als "spanning" door functies voor ontspanning en activiteiten naast 
elkaar te plaatsen en visueel te verbinden. 

Het gebouw manifesteert zich als een kleine stad binnen de stad Rotterdam. De 
stad is doorgetrokken tot in het hart van het gebouw door gebruik te maken van 
stedelijke elementen. Zo kan de lengteas van het gebouw beschouwd worden als 
een overdekte straat met het atrium als een gemeenschappelijk plein. Vides, 
terrassen en bruggen dragen bij aan de ruimtelijke beleving van het gebouw 
waardoor het visuele contact zich driedimensionaal afspeelt. 

Resultaten en conclusie 
Het project heeft geleid tot een ontwerp waarin het gegeven thema de Healing 
Environment en mijn eigen ambities door middel van een helder concept toch te 
realiseren was. In tegenstelling tot voorgaande ontwerpen is dit gebouw van binnen 
naar buiten ontworpen, een inverse gebouw zou je kunnen zeggen. Dit was voor mij 
een nieuwe manier van ontwerpen die perfect aansloot op de behoeften van de 
doelgroep waarvoor het gebouw dient als reactie op de stedelijke locatie. De 
gedachtegang om de conventionele kliniek uit haar habitat te onttrekken en te 
plaatsen in een stedelijke omgeving betekende tegelijkertijd de vervorming daarvan 
waardoor een geheel nieuw type kliniek voor longrevalidatie is ontstaan. Bij het 
ontwerp van de revalidatiekliniek heb ik de stad doorgetrokken tot in het hart van 
het gebouw door gebruik te maken van stedelijke elementen. Hierdoor manifesteert 
het gebouw zich als een kleine stad binnen de stad Rotterdam en wordt het 
maatschappelijke leven, zij het in het klein, doorgezet. Het toepassen van een 
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compacte buitenvorm heeft in dit geval alle vrijheid gegeven aan het onderzoek 
naar de architectuur van het interieur en ruimtelijke beleving binnen het gebouw. 

Het resultaat is een gebouw dat ruimtelijk is opgezet met interessante zichtlijnen en 
perspectieven. Door materialen, transparant en niet-transparant gevels, grote en 
kleine ruimtes te overlappen is het gebouw complex van aard maar juist daardoor 
draagt het bij aan de beleving van de ruimte en stimuleert het de patiënten om op 
ontdekkingsreis te gaan. 
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1. Inleiding 



1.1 Aanleiding 

Naarmate de afstudeerperiode kwam begon ik na te denken over mijn 
afstudeeropdracht en waar fascinatie Ik was al enige tijd 
met de om een te ontwerpen in de gezondheidszorg. Ik wilde een 

dat dienstbaar was aan de samenleving en dat een rol kon 
spelen in het welbevinden van het individu. 

Ter oriëntatie heb ik het symposium "Het Ziekenhuis" bezocht. (30 augustus 2003) 
waarna we een tour kregen door het Academisch Ziekenhuis Dit 
symposium wakkerde mijn interesse aan. Ik begon te lezen over het onderwerp en 
realiseerde me dat het bouwen voor de gezondheidszorg in de belangstelling 
staat van de architectuur. Jarenlang was het uitgangspunt in de 
architectuur van gezondheidsgebouwen immers een technisch 
functionalisme waarin de patiënt tot nummer is gereduceerd. Met de komst van het 
nieuwe zorgstelsel Uanuari 2006) is deze zienswijze aan het veranderen. Niet het 
functioneren van de instelling staat centraal maar het welbevinden van de "klant". 
De nieuwe sleutelwoorden zijn marktwerking en humanisering van de zorg. 

Met de introductie van de afs1tud ieenateliiers 
afstudeeratelier AIR. een van een onder van prof. 

Bas Molenaar. Het thema van het atelier. de "Healing Environment". sloot 
naadloos aan op mijn visie op architectuur en mijn interesse in de gezondheidszorg. 
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1.2 Probleemstelling 
Door demografische ontwikkelingen (vergrijzing) verwacht men een toename van 
19,7% in het aantalluchtwegpatiënten gedurende de volgende 20 jaar (2025). Het 
zal voornamelijk gaan om COPD-patiënten (chronisch obstructieve longziekten) en 
in mindere mate om astmapatiënten. De stijging bij COPD-patiënten (39,7%) is veel 
groter dan bij astmapatiënten (6,7%). (Bron: RIVM - Rijksinstituut voor 
volksgezondheid en milieu). 

Tevens zal de luchtkwaliteit de komende jaren niet snel verbeteren. Vooral in de 
binnensteden is de luchtkwaliteit erg slecht en juist hier zal, relatief gezien, een 
grote groep van de luchtwegpatiënten vandaan komen. 

In Nederland zijn echter geen longrevalidatie klinieken in hoogstedelijke 
omgevingen. Dit betekent dat in de huidige situatie luchtwegpatiënten uit 
Rotterdam en omringende voorsteden genoodzaakt zijn te revalideren op afstand, 
meestal in afgelegen oorden. Gedurende de revalidatieperiode van 3 maanden 
raken de patiënten in een maatschappelijk isolement. Ze missen het dagelijks 
contact met de partner, (klein)kinderen, familie, vrienden, collega's en het 
bruisende stadsleven waaraan ze gewend zijn. 

Longrevalidatieklinieken in Nederland 

Om een maatschappelijk isolement en te grote persoonlijke aanpassingen te 
voorkomen is het zinnig om voor een grote stad als Rotterdam een kliniek voor 
longrevalidatie te ontwerpen. Eenmaal terug in de maatschappij moet de patiënt 
ook stadsituaties aan kunnen en daar kan men in de stadskliniek gericht op trainen. 
Compact Care baseert zich op het concept van de Healing Environment als 
antwoord op deze problematiek. 

1.3 Doelstelling 
Het ontwerp van een kliniek voor luchtwegpatiënten in de binnenstad van 
Rotterdam. 

Het onderzoek spits zich op de vraag wat de Healing Environment is en hoe deze 
zich vertaald naar de behoeften van de luchtwegpatiënt en het gebouw waarin men 
verblijft. Onderzoek naar de activiteiten tijdens de longrevalidatie en leefgewoonten 
van de patiënt binnen de kliniek zijn aanknopingspunten voor het ontwerp. 
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2. De revival van de Healing Environment 
Waarom de healing environment weer In de belangstelling staat 
van architecten, stedebouwkundigen en de gezondheidszorg. 



Inleiding: 

Het een bekend worden geacht dat patiënten in het functionalistische 
model van bestaande ziekenhuizen binnen het tot nummer zijn 
gereduceerd. Tevens de lange wachttijden in de een onacceptabel 
verschijnsel geworden. 

De introductie van het nieuwe zorgstelsel in januari zal in de komende jaren 
tot grote veranderingen leiden in de gezondheidszorg. Sleutelwoorden hierin zijn 
marktwerking en humanisering van de zorg. In deze ontwikkeling is men opnieuw 
gaan kijken hoe de in deze tijd eruit zou moeten zien en hoe dit zich zou 
kunnen vertalen in de architectuur van gebouwen op het en 
welbevinden van de De "Healing Environment" is het OVE!rKCleplt!lellO 
concept van deze nieuwe inzichten. 

"Gedurende vele eeuwen werden in het oude tempels 
gebouwd voor de God Asklepios zoals in om patiënten te 
omringen met het goddelijke, natuur, muziek en kunst ter bevordering van 
harmonie en bij gebrek aan andere Hoewel 
onderzocht is dat depressie en angst een ondermijnend effect 
hebben op zijn moderne ziekenhuizen - met hun nadruk op 

en behandelen - lawaaiige, instituten 
geworden met weinig oog voor de mogelijke effecten die zulke 
l\ml:lo""n<J,>n hebben op het fysieke en welbevinden van 

M., S71, 2004] 

Tegenwoordig kunnen we deze helende plaatsen Environments) ontwerpen, 
bouwen en aanpassen en hun genezend effect meten dmv Evidence Based Design. 
In Evidence 8ased houden wetenschappers zich met de vraag, of 
helende architectuur ook daadwerkelijk een genezende uitwerking heeft op zieke 
mensen. 

Het is wetenschappelijk dat patiënten in kamers met veel licht minder 
ziekenhuisdagen doorbrachten dan patiënten in sombere 
sociaal contact in ziekenhuistuinen stressverminderend kunnen 

gelluidl50v1erlaist stress verminderd en bevorderd. Het 
groen en positieve 
20041 

werken pijn- en stress-

"Het ziekenhuis belooft zich voor architecten en stedebouwkundigen in de 
komende jaren te ontpoppen tot een van de spannendste De 
onvermijdelijke hervormingen van het ziekenhuisbestel openen 
mogelijkheden om het vanuit zijn essentie opnieuw te ontwerpen. 
De belangrijkste opgave daarbij zal zijn humanisering, een kleinschaligere 
groepering van medische speCialismen en het integreren van klassieke 
medische functies met voor ontspanning en revalidatie". 
[Wagenaar, Cl' p.36, 

Waar het bij de helende architectuur in de gezondheidsgebouwen om is, dat 
de centraal komt te staan en aan behoeften aandacht wordt 

door een comfortabel en zo stressloos mogelijk verblijf in het te 
creëren met snellere genezing als 

"Wanneer architectuur kan bevorderen, dan zijn ziekenhuizen de 
plaatsen waar zulke toepassingen het dringendst nodig zijn". [Jaspers, 
C.A.,2005J 

In dit essay wil ik uitleggen waarom het zo belangrijk is dat het concept van de 
Environment weer in de architectuur van ziekenhuizen en klinieken 

worden. Daarom zal ik eerst maken waar de vroegere 
Environments hun kracht aan ontleenden en waarom ze uit het beeld verdwenen. 

Wat verstaat men onder Mhealing". 

The Shorter Oxford Dictionary twee woorden voor genezen nl. curlng en 
healing. Curing (cure) dat afkomstig is van het Latijnse cura heeft rond 1725 de 
betekenis van medisch handelen met als inzet een remedie (b.v. medicijn) om 
zodoende een proces tot te Het is het lichaam beter 
maken. Healing (heal) is meer dan alleen het lichaam "Heal" is to make 
whole or sound. Healing is meer omvattend. Ook medici hebben zjch 
over het verschil tussen cu ring en 

"Men spreekt van genezen (curing) wanneer de ziekte meetbaar beter 
wordt. 
Healing is het proces van weer heel worden van lichaam en Zelfs de 
woorden heal, whele en hely, hebben dezelfde afkomst. Wanneer men 
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healing degradeert tot medisch behandelen dan is dat hetzelfde als 
rechtspraak degraderen tot wetgeving". [Ornish, D., 1997] 

De uit India afkomstige dokter Deepak Chopra zegt: 
"Gezondheid is onze natuurlijke staat. Wanneer de definitie van de Wereld 
Gezondheidsorganisatie luidt dat gezondheid een staat is van volkomen 
lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden en niet slechts de 
afwezigheid van ziekte of gebrek, dan mag hieraan worden toegevoegd 
spiritueel welbevinden: een toestand waarin een persoon op ieder moment 
van zijn leven vreugde ervaart en energie, gepaard aan een gevoel van 
tevredenheid en zich ervan bewust is in harmonie te zijn met het 
universum. Het is een staat waarin men zich aldoor jong voelt, levenslustig 
en gelukkig. Hij zegt ook: .... zo'n staat is niet alleen wenselijk maar ook 
goed mogelijk". [Chopra, D., 2003] 

En dus zijn mensen op zoek gegaan naar plaatsen waar men dusdanig kon genezen 
dat het lichaam, de ziel en de geest weer met elkaar in optimale harmonie konden 
verkeren: heilzame, helende plaatsen - Healing Environments. 

Barbara J. Huelat, ontwerper met 30 jaar ervaring in healthcare design zegt 
hierover: 

"Behandelen begint bij het lichaam, maar ik geloof - en daarbij volg ik 
visionairs zoals Norman Cousins, dat genezen begint bij onszelf. Een 
omgeving als zodanig is geen bron van genezing, maar het kan wel de plek 
verschaffen voor het lichaam, de geest en de ziel (emotionele leven) om te 
genezen. Een Healing Environment moet er voor zorgen het complete 
genezingsproces mogelijk te maken en te ondersteunen. Het concept van 
een Healing Environment vereist dat men gelooft in de samenhang van het 
lichaam met de geest - en dat men het verschil kent tussen behandelen en 
genezen". [Huelat, B.J., p.9, 2003] 

Kenmerken van vroegere Healing Environments. 

Lezend door de literatuur krijgen we een beeld van de kenmerken en het belang van 
de vroegere Healing Environments voor het genezingsproces van het individu. 

"De genezende kracht die ieder van ons van nature bezit is de grootste 
kracht om weer beter te worden. Om een gebouw een Healing Environment 
te laten zijn, moeten we er niet alleen voor zorgen dat het veiligheid en 

comfort biedt voor ons fysieke lichaam, maar ook dat het geen stress 
toevoegt. Emotioneel kwaad moet net zo goed vermeden worden als 
lichamelijk kwaad". [Hippocrates] 

Een oord om te genezen moet tegemoet komen aan onze menselijkheid, want 
genezen (healing) begint bij het individu. Een helende omgeving reikt verder dan de 
muren van het gebouw - het omvat alles waaruit ons leven bestaat. Een Healing 
Environment richt zich ook op de geest en brengt vreugde, die ons doet glimlachen, 
lachen en liefhebben en ze begeleidt ons bij onze natuurlijke wens om ons weer 
beter te voelen. 

Florence Nightingale (Notes on Hospitals 1863) beschreef dat zieke en gewonde 
soldaten op sommige plaatsen vlugger genazen dan op andere. Zij schreef dat toe 
aan een betere leefomgeving, ook voor de staf. Zij adviseerde een klein aantal 
patiënten per kamer met veel frisse lucht, hygiëne bij het behandelen van wonden 
en persoonlijke aandacht. 
[Gesier, W., p.l, 2003] 

"Mensen hebben van oudsher een heilzame werking toegekend aan de 
natuur. Dit zien we in de Middeleeuwen in de aanleg van kloostertuinen die 
bewust waren ontworpen voor meditatieve en herstellende doeleinden en 
in latere tijden bij kuuroorden en sanatoria in de bergen, of aan zee". [van 
der Berg, A., van den Berg, M., 2001] 

Reizend door Europa komen we ook heden ten dage nog voorbeelden tegen van 
"Healing Environments". 
In Duitsland vindt men het bekende Kur-Ort of Spa rond natuurlijke bronnen. Het 
bronwater bevat genezende mineralen en er wordt een genezende werking aan 
toegeschreven. Men kan het bronwater drinken uit fonteinen en men kan erin 
baden. De bronnen liggen in mooie parken, waar men op zomerse zondagmorgens 
buiten kan genieten van een concert. 
In Rome vindt men nog de overblijfselen van de Thermen. Dit waren eveneens 
geneeskrachtige baden aangelegd onder architectuur. 
In Engeland vindt men een gelijksoortige plaats met mooie Georgian architectuur 
aan de zuidkust van Wales namelijk Bath. De healing place Bath bestond al in de 
Romeinse tijd. Men kon er in mooie parken geneeskrachtige baden nemen en ook 
tot gedachten over God komen. 
In het oude Griekenland kwamen zieken naar het heiligdom Epidauros, waar 
mensen in direct contact konden komen met nog onaangetaste natuur en het 
goddelijke. [Gesier, W., hfst 2 en 3, 2003] 
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Het functionalistisch model van het ziekenhuis heeft de 
Healing Environment verdrongen. 

De ziekenhuizen zoals wij die kennen hebben nagenoeg alle kenmerken van de 
oudere Healing Environments verloren. Dit had maatschappelijke en medische 
oorzaken: namelijk een explosieve bevolkingsgroei na de 2' wereldoorlog en 
uitbreiding van de medische kennis: 

De medische kennis breidde zich in het midden van de vorige eeuw enorm uit op 
alle vlakken van de medische wetenschap betreffende medicijnen, 
operatietechnieken en bewakingsapparatuur, waardoor er een betere controle 
ontstond rond de zieke patiënt. 
Ook analytisch onderzoek breidde zich uit en scannen en ultrasound werden 
mogelijk. Men noemt dit het medisch-technologisch complex. De ziekte kon met 
behulp van dit alles meetbaar genezen worden. De patiënt kon ook "meetbaar" 
lichamelijk gezond verklaard worden. 

"Rene Descartes (filosoof, 17e eeuw) was de eerste die beweerde dat het 
lichaam de geest niet nodig had om goed te functioneren en daarbij kende 
hij teveel respect toe aan het lichaam als mechanisme dat sindsdien het 
dominante gezichtspunt is geworden van de westerse geneeskunde". 
[Benson, 1996] Met het voortschrijden van de industriële revolutie en 
technologische ontwikkeling werd het "onthoofdingsproces" van lichaam en 
geest compleet. De scheiding duurt voort tot op de dag van vandaag waar 
wetenschap en geneeskunde weinig te maken hebben met spiritualiteit en 
de ziel". [Huelat, B.J., p.187, 2003] 

Maatschappelijke invloeden hadden tot gevolg dat steeds meer mensen gebruik 
konden maken van de ziekenzorg. Mensen werden ouder en leefden langer dankzij 
de geneeskunde, maar maakten zodoende ook vaker en langer gebruik van het 
zorgstelsel. Het ziekenfondsstelsel werd één van de pijlers van onze moderne 
verzorgingsstaat. Door de drastische bevolkingsgroei werd genezen een grote zorg, 
die in grote "zorgfabrieken" ging plaatsvinden. Het ziekenhuispersoneel werkte 
onder hoge druk en nagenoeg aan de "lopende band". 

"Een technisch opgevat functionalisme was lange tijd het leidende beginsel 
in de architectuur van ziekenhuizen. Grote zorgfabrieken met onduidelijke 
routes en een onaantrekkelijk uiterlijk waren het gevolg". [Maandag, B., 
p.42,2005J 

In het functionalistische model van het ziekenhuis van de jaren '60, '70 en '80 
staat het functioneren van het ziekenhuis centraal. De steden werden in snel tempo 
uitgebreid. Kleine ziekenhuizen verdwenen uit de binnensteden en werden met grote 
beddencapaciteit opgebouwd aan de rand van de stad. In plaats van groen 
kwamen er parkeerterreinen. De ziekenhuizen zijn grootschalig van opzet met een 
gangenstructuur waaraan de patiëntenkamers liggen met vaak 4 of meer personen 
op een kamer. 
Voor de patiënt betekent het de totale afwezigheid van privacy. Geen privacy in het 
gesprek met de arts, en ook niet in het gesprek met het gezin. In deze 
"zorgfabrieken" is alles erop gericht zoveel mogelijk mensen zo zuinig mogelijk en 
efficiënt mogelijk te behandelen. Bij dit alles werd de patiënt ondergeschikt aan het 
systeem en gereduceerd tot een nummer. 

Waarom het concept van de Healing Environment opnieuw 
in beeld komt. 

"Als vrijwel geen andere sector van het maatschappelijk leven is de 
gezondheidszorg aan een snel en ingrijpend veranderingsproces 
onderhevig. Problemen als het oplossen van lange wachtlijsten in 
ziekenhuizen en de schijnbaar eindeloze discussies over de 
onwaarschijnlijke bedragen die met de gezondheidszorg zijn gemoeid, wie 
daarvoor moet opdraaien en hoe daarop nog valt te bezuinigen, hebben de 
sector in het middelpunt van de belangstelling geplaatst. Daartussen 
bevindt zich de patiënt, die in het voortschrijdende proces van 
individualisering mondiger is geworden en ook in de gezondheidszorg een 
daaraan beantwoordende behandeling voor zich opeist; geen benadering 
meer als nummer, maar als volwaardig persoon" 
[Maandag, B., p.42, 2005J 

"In het nieuwe zorgstelsel is de individuele keuzevrijheid maximaal. Evenals 
de vrijheid en de innovativiteit, kwaliteit en service van de aanbieders van 
zorg. Vrije marktwerking is het enige middel om dit resultaat te bereiken. 
Niet langer het door de overheid gedicteerde aanbod zou leidend moeten 
zijn in de zorg, maar de vraag van de patiënten I consumenten. De deur 
naar marktwerking wordt daarmee langzaam geopend". [Kreuger, M" 
2002] 
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Mensen zijn mondiger geworden en zullen in de vrije markt op zoek gaan naar de 
beste kwaliteit ziekenzorg en het beste ziekenhuis: waar rust heerst en een 
aangename, comfortabele sfeer. Waar men naar wens kan rekenen op een één
persoonskamer. Waar men privacy heeft en een goed contact met de arts en 
verplegend personeel. Waar een aangename sfeer heerst zonder bijgeluiden en 
stress. 

Omdat men in een ziekenhuis wordt opgenomen om te genezen, is hier de gedachte 
van de helende architectuur het meest op zijn plaats. Een patiënt wordt uit de 
vertrouwde, persoonlijke omgeving gehaald. Thuis wordt verruild voor een gebouw. 
Opeens vertoeft men in een onbekende groep in plaats van in het vertrouwde gezin. 
Weg is de privacy. Weg de vriendenkring, de rust van de eigen woning, weg bij de 
eigen boekenkast en hobbies. Patiënten moeten alles uit handen geven en zich 
aanpassen aan heersende regels in het ziekenhuis. Zeker bij langdurige opname 
kan dit stressvol worden. 

"Ware Healing Environments zijn gericht op het genezen van het lichaam, 
de geest en de ziel. Het genezen van het fysiek lichaam verbetert snel als 
we worden omringd door behaaglijkheid en wanneer onze zintuigen 
aangenaam worden geprikkeld. 
De geest geneest wanneer we leren om angst te overwinnen door kennis, 
en hij wordt krachtiger wanneer we onszelf openstellen voor hogere 
informatie. 
De ziel (ons emotionele leven) geneest door van de natuur te genieten en 
vrede te vinden bij het goddelijke". [Huelat. B.J., p.9, 2003] 

Bovenstaande principes vindt men terug in het Planetree model van Angelica 
Th i erot. 
Het moderne Planetree model is een reactie op de ziekenhuizen die zijn ontstaan in 
de naoorlogse jaren waar de patiënt een nummer was geworden. Waar het 
verplegend personeel onder druk kwam te staan en waar het functioneren van het 
ziekenhuis centraal stond. 

Het Planetree model 
Angelica Thierot maakte zelf dermate traumatische ervaringen mee in Amerikaanse 
ziekenhuizen dat zij een stichting, Planetree genaamd in het leven riep ('70-er jaren) 
met het doel ziekenhuizen te transformeren tot Healing Environments. Meer dan 70 
ziekenhuizen werden aangepast aan het Planetree model, dat wereldwijd navolging 
kreeg. Veel nadruk ligt er op privacy, natuur, kunst, spiritualiteit, sociale connectie, 
kennis over de eigen ziekte, vrijwilligersinzet, therapieën (massages) en liefde. 
In het Planetree model is natuur een wezenlijk onderdeel van de beleving in het 
ziekenhuis. 
Alle patiënten krijgen een één-persoonskamer om hun privacy en individualiteit te 
waarborgen. Meditatieruimtes geven patiënten en staf de gelegenheid zich innerlijk 
te hervinden. Er vinden veel sociale activiteiten plaats. De patiënt leert er zijn ziekte 
te begrijpen. Familie en vrienden worden betrokken in het begeleiden van de 
patiënt. 
Het Planetree model gaat over liefde en over mensen die voor elkaar zorgen en 
elkaar dienen. Dit houdt niet alleen in dat de staf alle mogelijke zorg besteedt aan 
de patiënten en hun families, maar ook hoe de staf voor zichzelf zorgt en onderling. 

Aspecten waar een moderne Healing Environment op moet 
inspelen en de vertaling ervan naar helende architectuur. 

Ontwerpen voor de zintuigen (zien, horen, ruiken, proeven, voelen), sociale 
ondersteuning, maatschappelijke integratie, positieve afleiding, natuur en kennis. 

"Wanneer we ontwerpen voor een Healing Environment dan moet dat met 
het medische veld zo samenspelen, dat het ook een oprechte opvallende 
plaats inneemt en dat het "vijf-zintuiglijke" er ook bij betrokken wordt". 
[Huelet B.J., p.75, 2003] 

Mensen leven zintuiglijk. Wanneer we het humane ziekenhuis of de kliniek van de 
toekomst hier belichten dan moet bij de vormgeving speciale aandacht worden 
geschonken aan de zintuigen. Onze vijf zintuigen zijn niet alleen een hulpmiddel om 
aan informatie te komen over de buitenwereld. Door onze zintuigen worden we 
innerlijk beroerd en als mensen met elkaar verbonden. Architecten moeten hierop 
inspelen door gebouwen te ontwerpen die onze zintuigen positief stimuleren. 
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Onze ogen zoeken naar verrassingselementen, maar ook naar rustpunten, b.v. in de 
natuur of bij een mooi schilderij. "Kleuren hebben een stimulerende, ontspannende 
of neutrale invloed op patiënten, bezoekers en staf en moeten in gezondheidscentra 
met kennis van zaken worden toegepast". [Huelet B.J., p.Sl, 20031 

Zien begint al bij de vorm van het gebouw. Een gemakkelijk te lezen gebouw 
voorkomt onnodig zoeken, irritatie en vermoeidheid. 
Helder daglicht werkt stimulerend op het gemoed en kan stress voorkomen. Atria en 

ramen in woonruimtes en kamers bevorderen dit. Ochtendlicht heeft de 
voorkeur boven in van depressie. Daarom kunnen 

het beste op het oosten worden gericht. Kunstmatig licht 
van en dient goed ontworpen te worden. Ook blijkt uit 

Amerikaans onderzoek dat uitzicht en inrichting van grote invloed zijn op de 
M" 2004] Activiteiten die plaatsvinden in 

rl .. n'!>!>!1lt worden zodat anderen ernaar kunnen kijken. 

Onze oren horen muziek die ons beroerd. Een vriendelijk woordje beurt ons op. 
Anderen mensen horen lachen doet ons Geluidshinder veroorzaakt stress en 
een slechte nachtrust. "Het horen van geluid van iemand met pijn of benauwdheid 
ervaren we als stress". B.J., p.97, 20031 Daarom pleit men in de Healing 
Environment voor 

Een kamer voor iedere met een badkamer. Vooral bij langer verblijf is 
dit omdat dan pas de privacy en rust gewaarborgd blijven en 

kunnen worden voorkomen. Eén-persoonskamers 
voor en vrienden bezoek en de vertrouwelijkheid 
Er is bewijs dat patiënten in meer-persoons kamers met 

m;mUIW'IIIlQ zaken over hun ziektegeschiedenis of toedracht achterhouden. 

Een auditorium verschaft de waarde van het luisteren naar concerten 
of het van een binnen de kliniek. Het geluid van stromend water 
in de vorm van een kleine fontein is voor de oren. 

Barbara J. Huelat 
"Ondanks het feit dat het reukorgaan als het meest primitieve zintuig wordt 

is het wel de meest directe route naar onze emoties. We herinneren 
voor de rest van ons leven". [Huelet BJ., p.107, 

We herinneren ons het parfum van een 
waar we opgroeiden. De lucht van het 
een ziekenhuis en ervaren we als 

van het huis 

Een luchtkwaliteit is essentieel voor het De luchtvervuiling 
van de risico's voor de gezondheid. De 

tot het binnenlaten van verse buitenlucht 

belang !>!>",rl"'''''" 

onderhouden 

Studies hebben het 
ventilatievoud en deugdelijk en goed 

voor de veiligheid (infectiegevaar) voor zowel het 
als de M., 

Lekkernijen en smakelijk voedsel doen ons en ons weer energie om 
door te gaan. Samen eten is altijd leuker dan alleen. 

Voelen: 
We ervaren zonnewarmte op onze huid als 
verfrissend. Ook aanraking is 
gespannen spieren tot rust 

""""',,., ... kan vermoeide en 

Eén-persoonskamers bieden de mogelijkheid om te kunnen knuffelen 
met de partner of kinderen. Zeker tijdens een langdurig verblijf in een 
gezondheidsgebouw is lichamelijke contact van Ook dienen in 
gezondheidsgebouwen ruimtes worden om te kunnen 
worden, of waar men gebruik kan maken van een sauna. 

Maar er is meer: 
"Onze mogelijkheid om te 
elkaar te communiceren is direct 
B.J., p.75, 20031 

te ondervinden en met 
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Sociale ondersteuning: 
We willen alles wat we zintuiglijk ervaren ook graag delen met anderen en alles wat 
we daarbij geestelijk en emotioneel ervaren. Ervaringen uitwisselen en van elkaar 
leren. Samen werken en samen dingen doen. Samen lachen. Elkaar helpen door 
hulp te geven of hulp te ontvangen. Dit zijn de elementen die mensen met elkaar 
verbinden en waardoor we ons niet eenzaam voelen. Dit is het sociale aspect van 
ons wezen. 

In plaats van een dienblad met eten op de kamer blijkt uit onderzoek van de 
Voedingsdienst Top 100 voor Zorginstellingen dat de hoogst scorende 
eetgelegenheden die zijn, waar men in kleine groepjes (maximaal 8) eet in een 
huiselijke omgeving. 

Decentrale verpleegposten dicht in de buurt van de patiënten bevorderen het 
contact tussen de patiënt en de verplegers en stellen de families gerust. 
[Schweitzer, M., S72, 2004) Ook dient aandacht gegeven te worden aan het 
welbevinden van het medisch personeel, hun werkplekken en looproutes. 

Maatschappelijke integratie: 
Het ziekenhuis en gezondheidsgebouwen moeten weer terugkeren in het midden 
van de samenleving en worden afgestemd op de schaal van de stad. Kleinere 
complexen zijn in elk opzicht te prefereren boven grootschalige (uitzondering hierop 
zijn de academische ziekenhuizen). 

"Nu deze organisatie opnieuw moet worden doordacht, vindt een uiteenrafeling 
plaats van het gehele medische spectrum dat het ziekenhuis bestrijkt. De 
verschillende functies zijn te hergroeperen naar de mate van zorgintensiteit of naar 
aandachtsgebied" [Maandag, B., p.47, 2005) 

De huidige tendens in de architectuur van gezondheidsgebouwen is om zich af te 
zetten tegen het institutionele karakter van de instelling en kleinschaligheid en 
huiselijkheid te bevorderen door het clusteren van woongroepen. 

"Op dit gebied kan inspiratie worden gezocht bij de kleinschalige 
woonvoorzieningen die de trend zijn in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg 
en de psychiatrie. Daar worden rond de 30 bewoners verdeeld over 5 of 6 
urban villa's waaraan een uitgekiend pakket medische voorzieningen wordt 
toegevoegd". [Wagenaar, C., p.38, 2005) 

Binnen deze woongroepen heeft de patiënt een eigen plek. De woongroep vormt 
een mini-gemeenschap. Men is niet meer een nummer uit velen. 

Positieve afleiding: 
Ondanks de ziekte willen we bezig kunnen zijn met onze geest en handen en voeten. 
Een uitlaatklep vinden: samen lachen, muziek maken, schilderen of sporten. Of naar 
muziek luisteren, naar sport kijken, lezen, films of lezingen bijwonen. Dat doen we 
graag alleen maar ook samen met anderen. [Schweitzer, M., S77, 2004) 

Deze activiteiten dienen als onderdeel van de behandeling gezien te worden daar zij 
een positieve invloed zullen hebben op de patiënt. Het biedt de patiënt de controle 
om de dag naar eigen wensen in te vullen en de mogelijkheid om van omgeving te 
veranderen. Men kan denken aan bijvoorbeeld ruimtes voor sport, een zwembad, 
een jeu de boule baan, coffee-corner, recreatieruimte met biljart en knutselspullen, 
een bioscoopzaal of een intemet- en leeshoek. 

Natuur: 
Er is genoeg bewijs in de literatuur te vinden dat de natuur stressverlagend en 
helend werkt. [Schweitzer, M., S76, 2004) Wat eens onze natuurlijke ruimte was 
namelijk de natuur, blijft een basale rol spelen in ieder mensenleven. De natuur 
verschaft ons voedsel en door de natuur leerden we vrijheid en geuren en kleuren 
kennen. Bloemen en groene weiden, blauwe lucht, de kleuren van de regenboog en 
daar gingen we van houden. Daarom gebruiken we de natuur om ons innerlijk te 
hervinden. We richten ons naar het licht en frisse lucht - net als planten - om ons 
goed en gezond te voelen. 

De groenvoorziening in het gebouw zal in belangrijke mate bijdragen aan de sfeer 
binnen het gebouw. Groen nodigt uit tot meer bewegen. Tuinen in 
gezondheidsinstellingen reduceren niet alleen stress of andere negatieve emoties 
maar bieden ook de mogelijkheid tot sociaal contact tussen patiënten, bezoekers 
en personeel en de mogelijkheid om zich te ontrekken aan het ziekenhuisbestaan. 
Ook kan men denken aan andere natuurlijke elementen zoals het kabbelende water 
van een fontein of een aquarium. 
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Kennis: 
Barbara J. 

"In tijden van ziekte is het van belang om te weten wat er aan de hand is 
om de ziekte te overwinnen, te voorkomen, of beheersbaar te maken. Door 
kennis te kan men een andere levensstijl aanwenden om 
gezonder door het leven te gaan. Dit ook voor de familie" [Huelet 
B.J., p.123, 2003] 

Via de staf en doktoren vergaart de patiënt informatie over de eigen ziekte. hoe 
deze voorkomen dient te worden, of hoe er mee dient te worden. Ook de 
familie dient hierin betrokken te worden daar zij vaak de nazorg op zich nemen in de 
thuissituatie. In de kamer of werkkamer van de arts kunnen 
besproken worden in een auditorium gegeven kunnen worden of 
films getoond over de ziekte. Hier kan de en de familie ook contact leggen 
met lotgenoten en ervaringen uitwisselen. [Schweitzer, M., 2004] 

Conclusie: 
Men heeft geconstateerd dat in de ziekenhuizen van de '60 en '70 
onvoldoende rekening is gehouden met het welbevinden van de Met dit 
inzicht zijn nieuwe zienswijzen ontstaan hoe men de patiënt beter tot zijn recht kan 
laten komen. Het bekende Planetree model is één van de eerste voorbeelden 
hiervan als reactie op het functionalistische model van het ziekenhuis. De nieuwe 
inzichten hebben geleid tot een ander begrip van wat inhoudt 
in het concept van de Healing Environment. In haar moderne variant wordt de 

Environment onderbouwd door de in de vorm van Evidence 
Based Design. 
Nu het nieuwe een feit is zal niet alleen de maar ook 
het ziekenhuispersoneel centraal komen te staan. Marktwerking en humanisering in 
de gezondheidszorg zullen dit proces activeren. Speciale aandacht zal worden 

aan de individualiteit, en het welbevinden van de patiënt. 

"Nu de een van de belangrijkste discussiepunten in het 
maatschappelijk debat is geworden, opvattingen over de vormgeving 
van het ziekenhuis drastisch aan het schuiven. Architectuur en 
interieurarchitectuur inmiddels een belangrijke rol in het streven de 

en zijn welbevinden een centrale te geven" [Maandag, B., 
20051 

Men hoeft geen wetenschapper of architect te zijn om te verwoorden dat de ons 
omringende ruimtes van invloed zijn op ons welbevinden of niet-welbevinden. In het 

dagelijks leven is iedereen er voortdurend mee bezig. Men van een 
benauwend hok, wanneer een wachtkamertje vol mensen is en een onoverzichtelijk 
gebouw wordt een doolhof genoemd. Mensen gaan zelfs zo ver te zeggen, dat ze 

worden van ruimtes. Wanneer architecten negatieve 
die mensen over ruimtes kunnen hebben, kunnen vertalen naar ruimtes die 
rustgevend en opwekkend werken, zal dat het welbevinden van mensen ten goede 
komen. 

Het concept van de Healing EnvÎronment gaat uit van de allerbeste kwaliteit 
geneeskundige zorg met daar bovenop onverdeelde aandacht van de artsen en 

personeel voor de De behoeften van de patiënt zouden leidend 
moeten in het ontwerp van gezondheidsgebouwen. Daarbij dient aandacht 
besteed te worden aan de maatschappelijke van de zorginstelling, sociale 
ondersteuning door familie en vrienden, positieve afleiding door activiteiten en 
natuur, en een informatievoorziening. Het positief stimuleren van de zintuigen 
dmv de gebouwde omgeving is in het van de patiënt en personeel. Privacy 
bevorderende één-persoonskamer, waar rust heerst en ruimtes met veel daglicht, 
zicht op natuur, een goede luchtkwaliteit en de mogelijkheid tot ontspanning 
moeten een comfortabel waarborgen. In het moet ook 
worden gehouden met de sociale en spirituele van de mens. Het concept 
van de Healing Environment gaat het beeld van toekomstige zorginstellingen 
bepalen. 

Aan architecten de taak om dit concept te integreren in het ontwerp van 
gezondheidsgebouwen en wat dat betreft zou het niet verkeerd zijn om de Healing 
Environment te integreren in alle gebouwen waar mensen langdurig verblijven zoals 
kantoren en woongebouwen. 
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3. Onderzoek naar de luchtwegpatient & revalidatiekliniek 



Een grote vraag voor mij was wat het ontwerp van een longrevalidatiekliniek 
eigenlijk inhoudt. Ik wilde me inleven in de opgave om inzicht te krijgen in het 
programma, de patiënt en de te behandelen ziektes, het dagritme en het 
functioneren van de kliniek als aanknopingspunt voor een ontwerp. Hiervoor heb ik 
vier onderzoeken gedaan die hieronder worden beschreven. 

3.1 COPD Be ASTMA 
3.1.1 Wat is COPD en wat is Astma? 
COPD- en astmapatiënten behoren tot de groep van atopische patiënten. Dit zijn 
patiënten die overgevoelig zijn voor bepaalde prikkels waardoor allergische reacties 
kunnen optreden met vernauwing van de luchtwegen als gevolg. 

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Diseases) ofwel chronisch obstructieve 
longziekten is de nieuwe naam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Eén 
van de belangrijkste risico's voor het ontwikkelen van COPD is roken. Vaak zijn 
COPD-ers verstokte rokers. 

Benauwdheid, hoesten en piepen treden niet alleen overdag op. Bij sommige 
patiënten staan de nachtelijke klachten zelfs op de voorgrond. Meer dan 70% van 
de patiënten geeft aan dat ze ook 's-nachts en 's-morgens vroeg benauwd zijn en 
vaak piepen. Na benauwdheid is de meest voorkomende klacht een verstoorde 
nachtrust met vermoeidheid als gevolg. 

De patiënten in de kliniek zullen voomamelijk COPD-patiënten zijn omdat deze 
groep groeiende is. COPD-patiënten zijn vaak op leeftijd en in slechte conditie zodat 
zij soms afhankelijk zijn van een scootmobiel. Enkele zware gevallen van astma 
zullen ook deelnemen aan de revalidatie. Patiënten zijn over het algemeen niet 
bedlegerig. 

Astma 

liJ (apo Bij trn .. Ug COPD 

3.1.2 Welke factoren veroorzaaken benauwdheid? 
Allergische en niet-allergische prikkels moeten worden vermeden om benauwdheid 
te voorkomen. 

In de lente en de zomer veroorzaken pollen en het vaker voorkomen van 
luchtverontreiniging (smog) benauwdheid. Planten zullen nauwelijks een probleem 
opleveren voor de COPD- of astmapatiënt. Sterk geurende of bloeiende planten 
moeten worden vermeden. 

In de herfst gedijt de huisstofmijt goed door de hoge relatieve vochtigheid. 80% Van 
de astmapatiënten is allergisch voor de huisstofmijt. 

In de winter kan het grote temperatuurverschil tussen binnen en buiten 
benauwdheid veroorzaken. In deze periode is de kans op luchtweginfecties groter. 

Fysieke inspanning, stress en spanning kan ook benauwdheid veroorzaken. 

Bron: htlp:j jwww.astmafonds.nlj (2005) 
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3.1.3 De toekomstontwikkelingen 
Door demografische ontwikkelingen verwacht men een toename van 19,7% in het 
aantalluchtwegpatiënten gedurende de volgende 20 jaar (2025). Het gaat 
voornamelijk om GOPD·patiënten en in mindere mate om astmapatiënten De 
stijging bij GOPD·patiënten (39,7%) is veel groter dan bij astmapatiënten (6,7%). 

Tussen 1984 en 1994 is het aantal vrouwelijke GOPD·patiënten verdubbeld terwijl 
voor mannen het niveau gelijk bleef. De verklaring hiervoor ligt onder andere in het 
rookgedrag van vrouwen. Meer vrouwen zijn in het recente verleden gaan roken. 
Verwacht wordt dat het aantal vrouwelijke GOPD·patiënten zal toenemen terwijl dit 
voor mannen zal afnemen. 
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Vanaf 1994 is het aantal astmapatiënten zowel voor vrouwen als mannen sterk 
gestegen. De stijging was het sterkst in de leeftijdscategorie 0-14 jaar, daarna 15-
24 en het minst in de categorie 25·44 jaar. De symptomen van astma zijn bij het 
overgrote deel van de astmapatiënten door steeds betere medicijnen en 
inhalatietechnieken te voorkomen. Het kan echter voorkomen dat een astmapatiënt 
een longrevalidatie moeten ondergaan. 

I arpreva!cntle Cf t IlXlJ 

o ............................................. .... ... L':. , 

O +,-r~or~-r~.-",-~.-~~rT,-~~ 

1072 915 197 9 19B1 84 1997 1990 19(1 3 109 19Sf! 

0.14 - 15· 24 -25· 4~ 

Bron: RIVM - Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu 
Data samengesteld door CMR·Nijmegen e.o. 
Continue MortJiditeits Reglstratie Nijmegen 
(UMe St Radboud. afdeling Huisartsgeneeskunde. Nijmegen) 
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3.2 Bezoek aan Revalidatiecentrum Schoondonck, 
centrum voor longrevalidatie 
Om een idee te wat zich afspeelt in een longrevalidatiekliniek heb ik 
Revalidatiecentrum Schoondonck, centrum voor longrevalidatie in Breda bezocht. 

Hieronder volgen enkele punten die opvielen tijdens de rondleiding 

Verschillende verblijfsruimtes 
De patiënt heeft de keus waar / zij wil ontspannen tussen of na het 
dagprogramma. Dit kan in de publieke entreehal, de huiskamer op de 
begane grond, of kamer. 

Entreehal 
De entreehal is het hart van het gebouw met veel daglicht en een vrolijk 
kleurgebruik. Patiënten en familie zitten aan tafels. 

Sportzalen, longfunctieonderzoek en bodybox 
Rondom de 3 sportzalen de onderzoeksruimtes voor longfunctieonderzoek. In 
de ene ruimte moet de intensief en langdurig fietsen, in de andere ruimte 
staat de body-box, een soort kleine testruimte In deze kleine transparante "doos" 
blaast de patiënt in een buis waarbij longfunctie-metingen worden eer,eei!;treerd 
Vanwege de die plaatsvinden, is de 
zone 19 Co. 

Kantore, van staf en behandelkamers 
In de buurt van het longfunctieonderzoek zijn de ruimtes voor de medische staf. Dit 
zijn kleine werkkamers voor individuele gesprekken tussen de patiënt en 
bijvoorbeeld de de maatschappelijk werker, de fysiotherapeut of de 
longarts. 

Activiteitenbegeleiding 
In de ruimte voor creatieve therapie doen patiënten aan handenarbeid en 
knutselwerkzaamheden. Ook is er een bibHotheek met buitentuin. 

Ergotherapie 
In de ADL-ruimte dagelijkse levensverrichtingen) oefenen om 
handelingen in de thuissituatie met minder energieverlies te doen. In de ruimte 
staan voor douche, en strijken. 

De vloeren waar de patiëntenkamers liggen behoren tot een andere klimaatzone. Er 
wordt veel moeite om een zo goed mogelijk binnenklimaat te realiseren. 
Onder andere door en het advies om ramen dicht te 
houden. 

De 1- en op de eerste en tweede verdieping zien er 
klinisch, en kaal uit. Het is geen huiselijke sfeer. Er is plek om familie te 
ontvangen. Zeker niet omdat er een andere patiënt tegenover ligt. 

Achter het bed zuurstofslangen waarmee patiënten, indien nodig, door een 
neusbril extra schone lucht kunnen inademen. Uit een andere komt lucht waar 
men medicijnen mee verneveld zodat deze diep in de longen door kunnen dringen. 
Patiënten zitten hiervoor op het bed en inhaleren via een klein 

Andere op vloer van de 
Op de lange en donkere gang zijn de verpleegpost en per 3 n::ltiÄnt,on 

invaliden badkamer met douche en wc. 

Er is een sfeervol n<l"'Ylf'nto eetkamer met pantry. Warm eten klaarmaken gebeurt 
via het ontkoppeld koken Het eten wordt voorbereid in het Amphia 
Ziekenhuis. Sommige dineren op de kamer. 
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3.3 De longrevalidatiekliniek 
De longrevalidatiekliniek behoort tot de tweede lijns zorg. Het 
longrevalidatieprogramma kan zowel klinisch (opname) als niet-klinisch 
(dagbehandeling) worden gevolgd. Wordt men klinisch opgenomen dan verblijft 
men voor een periode van 3 maanden in de longrevalidatiekliniek. Na analyse van 
alle vijf "astmaklinieken" in Nederland blijkt dat de beddencapaciteit ligt tussen de 
25 en 50. Het aantal dagpatiënten is in het algemeen hetzelfde als het aantal 
klinisch opgenomen patiënten. 

Organisatie van gezondheidszorg 

Robbert HUijsman I Professor for Integrated Care Management. Chalr of the Stagg 
Berend Suya Ballot 

3.3.1 Doelstellingen van longrevalidatie 
Luchtwegpatiënten ondervinden veel beperkingen. Dagelijkse activiteiten zoals, 
traplopen of een boodschap doen, zijn vaak niet meer mogelijk. Het doel van 
longrevalidatie is om iemand zodanig met zijn beperkingen leren om te gaan dat hij 
/ zij ondanks deze beperkingen zo zelfstandig mogelijk kan blijven functioneren. 

3.3.2 Het behandelteam 
Longrevalidatie is een multidisciplinaire behandeling. Het behandelteam bestaat uit 
longartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk 
werkers, psychologen, activiteitenbegeleiders en diëtisten . 

3.3.3 Kernactiviteiten tijdens de longrevalidatie 

Onderzoek en behandeling 

Fysiotherapie 
Het zo goed mogelijk verbeteren van de lichamelijke conditie dmv fietstraining, 
loopbandtraining, spierkrachttraining, gymnastiek, sport- en spel, en massage. 

Ergotherapie 
Het aanleren van technieken om dagelijkse activiteiten uit te voeren en 
ademhalings-, hoest-, en ontspanningstechnieken 

Educatie 
Het optimaliseren van de medicijn-behandeling en inhalatietechnieken. 
Het verwerven van kennis en leren omgaan met de aandoening. 
Het verminderen van angst en paniek bij kortademigheid. 

Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan een verantwoord voedingspatroon 
en het omgaan met de aandoening bij situaties binnen het gezin, in de werksituatie 
en hoe zo goed en gezond mogelijk met vrije tijd om te gaan, zoals hobby's en 
lichaamsbeweging. 
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3.4 Het dagelijkse leven in de kliniek 

3.4.1 Patiënt Peter Petie in astmakliniek de Klokkenberg. 
Peter Petie is een astmapatiënt die al op jonge leeftijd kennis maakte met 
astmacentrum de Klokkenberg in Breda. In totaal is hij daar 4 keer opgenomen 
waarvan een verblijf van 6 jaar op de jeugdastma-afdeling. Hij heeft zijn ervaringen 
en foto's samengevat in een dagboek op Internet. 
(htlp:j jwww.mosselstraat9.nljKlokkenber~start.htm). 

Het onderstaande beeldverhaal met tekstfragmenten van Peter Petie geven een 
indruk van het leven in de astma kliniek. Zijn verhaal gaf mij een kijkje in het 
dagelijkse leven in de kliniek gezien door de ogen van de patiënt 

"Aangezien mijn gezondheid eind jaren negentig langzaam achteruit ging: sneller, vaker, en 
langduriger kortademig, frequente luchtweginfecties, zeer langzaam herstel en daama 
opnieuw bergafwaarts, stelde mijn longarts voor om het 'Iongrevalidatie trajekt' te 
doorlopen". 

"De opnameduur is tussen de 10 en 16 weken. De eerste 3 weken ben ik in observatie en 
daama wordt het revalidatietraject met behandelplan gestart". 

"75% van mijn afdeling (in totaal zijn we met 25 patiënten) heeft longemfyseem, de rest 
astmajbronchitus ". 

"In de eerste weken werd ik onderworpen aan een groot aantallongfunctie-onderzoeken, 
tesljes en proeryes. Aan de hand van de uitslagen werd een behandelplan samengesteld. 
De behandeling bestond o.a. uit fysiotherapie, ademhalings- en ontspanningsoefeningen, 
conditieverbetering, leren omgaan met algemene dagelijke bezigheden; spieNersterkende 
oefeningen; voorlichting over medicatie en inhalatietechnieken; uitleg over ziekte en de 
behandelmethoden ". 

'Verder heb ik een druk programma, soms heb ik op één ochtend wel 4 activiteiten. Het 
dagprogramma vergt fysiek nogal wat van je dus je bent blij als je even uit kunt rusten. 
Lekker op je gemak lezen of keuvelen met medepatiënten. Veel patiënten zijn op leeftijd en 
in (zeer) slechte conditie, vaak afhankelijk van rollator of scootmobiel." 

OOÎt IO' r\- &mb! 'mu ~ N I l'Q\Mj QaI ,en dat MlL a5l:ma· ~ 
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"Deze week ben ik voorwaardelijk vrij. In de afgelopen weken heb ik diverse vaardigheden 
opnieuw geleerd: lopen, traplopen, voorlezen, praten, stofzuigen, planten snoeien etc. Heb 
nog maar één keer buiten gefietst maar dat ging redelijk goed, deze week doen we het 
opnieuw en daama mag ik misschien zonder begeleiding de wijde wereld in. In principe 
komt het erop neer dat ik alles in étappes moet doen en dat ik gewoon door moet 
ademen, ... Iijkt simpel maar is voor mij toch erg moeilijk!" 

"Mijn medepatiënten wisselen wekelijks en andermaal heeft er één het tijdelijke voor het 
eeuwige verwisseld. Vorige week zijn er plots 2 mensen overleden van mijn tafel. Allebei een 
hartstilstand. Er is 'n patiënt uit Zierikzee (82 km enkele reis) die elke dag heen en weer 
reist en er zijn er verscheidene uit Breda die intem verblijven. De jongste is 22 en de 
oudste 80 jaar!" 

"Mijn fletsritten voeren me regelmatig naar de Bredase binnenstad waar een enorme 
magneet me naartoe trekt". 

''Afgelopen vrijdag om 17:30 uur definitief op vrije voeten gekomen, néé ... niet eerder 
wegens goed gedrag, m'n tijd zat er gewoon op, 12 volle weken". 

"Van de Klokkenberg fysiotherapeuten heb ik als huiswerk mee gekregen: 
" elke dag buiten wandelen of fietsen ". Om zo langzaam mijn actieradius uit te bouwen." 

"Wat ik kan is veel beter met mijn beschikbare hoeveelheid energie omgaan en daardoor b. v. 
traplopen, fietsen, lopen, licht joggen e.d. In feite zaken die ik vroeger vermeed omdat ik dan 
kortademig werd". 
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3.4.2 Het dagritme in de kliniek 
Het dagprogramma verschilt per dag en per patiënt. In de uren tussen ontbijt, lunch 
en diner staan 's-morgens en 's-middags twee blokken van 1,5 uur 
geprogrammeerd voor groepsactiviteiten zoals fitness, ergotherapie, creatieve 
therapie, educatie en ontspanning. Tussen intensieve activiteiten zit een periode 
van rust waar de patiënt lichamelijk kan herstellen van de intensieve arbeid. Tevens 
zijn er individuele gesprekken met de maatschappelijk werker, de verpleegkundige, 
de psycholoog, de fysiotherapeut of de longarts. 's-Avonds kan er visite worden 
ontvangen. Half elf liggen de meeste mensen op bed. 

Verpleging 

Medisch team 

Tijd 

Patient 
Functie 

temperatuur 

Bezoekers 

Personeel 
Back-office 

0:00 
1:(lO 

22-24 grd C 

0:00 

4:00 
6:00 

6:00 

therapie 

Ontbijt I 
8:30 9:00·9:30 9:4()'10:45 

Ergotherapie 

19 grd C 17 grd C 17 grd 

7:00 8:00 
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I lunch Diner 

14:15-15:45 17:00 
12:00-12:30 

Diner 

19 grd C 19 grd C 

15:00 

12:00 

18:00 

18:00 

24:00 

Ontspanning 

I 
19 grd C 22-24 grd C 

24:00 

Afbeelding is ontstaan uit Patiënteninformatie Longrevalidatie (2005) van het 
Universitair Longcentrum Dekkerswald 
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4. Stedebouwkundig onderzoek 
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4.1 Op zoek naar de locatie 
In het kader van het afstudeeratelier is door prof. ing. Bas Molenaar het terrein van 
het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam aangewezen als locatie. Dit gebied zal 
in de komende 20 jaar een metamorfose ondergaan. Het huidige EMC-ziekenhuis is 
gedateerd en verspreid over de locatie. In stappen zal het ziekenhuis afgebroken 
worden en vervangen door een compacter ziekenhuis. 

Nieuw EMC-ziekenhuis over 15 jaar 

De locatie is het geografisch centrum van Rotterdam en goed bereikbaar via het 
wegennet en metrostation Dijkzicht. 
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Na analyse van het terrein heb ik drie gebieden geïdentificeerd (zie Nieuw EMe: L1, 
L2, L3) die interessant zijn als locatie. De definitieve keuze is gevallen op de locatie 
Burgemeester 's-Jacobplein (L1). Het burgemeester 's-Jacobplein gaat ook als enige 

van de locatievoorstellen een relatie aan met de stad. De locatie bevindt zich 
tussen de stad en de toekomstige "Medische Stad" van het Erasmus Medisch. 
Locatie 2 en 3 zijn of niet bebouwbaar of pas over enkele jaren. 

NB: ~ng hClOl~!!L_"""":=-_L _____ ......l\ 
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4.2 Kenmerken van de locatie 
De bebouwing rondom de locatie kenmerkt zich door een schaalsprong van 
hoogbouw aan de ene kant van de Rochussenstraat in de vorm van het nieuwe 
EMe-ziekenhuis, de Hogeschool Rotterdam en het UWV-kantoor; en aan de andere 
kant laagbouw in de vorm van een woonwijk. 

Metrostation Dijkzigt neemt een groot gedeelte van de locatie in beslag waardoor 
funderingspa len niet mogelijk zijn ter plaatse van het metrocomplex. Daarbij komt 
dat het metrostation ongunstig ligt ten opzichte van de perceellijnen van de locatie 
waardoor overspanningen moeilijk te realiseren zijn en grote kosten met zich 
meebrengen. 
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Het buitenklimaat op de locatie is verre van ideaal van wat men van een Healing 
Environment zou verwachten. De Rochussenstraat, het nabijgelegen kruispunt en 
het metrocomplex zorgen voor geluidsoverlast. 

Hoog geluldniveau van autoverkeer 
tijdens de spits. 

(>1 

I i 
1 / J..-ift-...[ 
I J VJ IJ-!-\. 

,\ IJ I 1 1'Ic1 I 

r e- - I I I 1\. 

-'+- '~~r-I J I "t"" 
0_1\: 

! I 

"- 1\ I IJ 
T 0 , . u 

i 
I -I 

I 
'" iL 
j/i I 

.ow I 

I 
I 
1 1 
1 

n~)I'...c ;.;r 

I IA I I I i ! [ 
1 I I ' -. 

11 _\ I t=:-..! 
.~ ' I 

I I \ 1 ~ I~ 
I 1 : 1 I 

i ' I~ TI I ~ 
I1 !] 

1 I I roil'"'f' I i , 

Syllabus van de leergang, 
Behaaglijkheid in en om 
gebouwen 
SUchling post-dokt oraal onderwijs in het 
bouwen. Technische 
Hog.school Delft. 1973 

4. uitzicht 

Rochussenstraat: 
- geluidoverlast 
- luchtverontreinlnglng 

Metrocomplex: 
- geluidoverlast 
- laag-frequente trillingen 
ler plaatse van onUuchllngsroosler 
- luchtdrukverplaatsing 
- ijzerhoudende luchl 

---- Studenten Hogeschool 

Taxistandplaats: 
- 10 plaatsen (+/-).150 per dag 
- dieseldamp 
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Het autoverkeer en het metrostation veroorzaken een hoge luchtverontreiniging op 
de locatie. 
In de toekomstige situatie zal de locatie in de winter voor een groot deel in de 
schaduw liggen van het nieuwe EMC-ziekenhuis. 

Schadu_erking t.g,v, 
nieuwbouw EMC 

Luchtverontreiniging op locatie 
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5. Het ontwerp 
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5.1 Uitgangspunten voor het ontwerp 
De kliniek en het revalidatietraject 

• De meeste patiënten zijn op middelbare leeftijd (50+). 
• De kliniek biedt zowel poliklinische als klinische behandeling 
• De duur van het revalidatietraject is 3 maanden. Klinische patiënten zullen 

nauwelijks buiten komen vanwege de luchtverontreiniging. Daarom is in de 
stedelijke kliniek de kwaliteit van de binnenruimte erg belangrijk. 

• De patiënten zijn snel buiten adem en zijn zeker in het begin van het 
revalidatietraject minder mobiel met een korte actieradius. Lange 
oninteressante gangen moeten worden vermeden. 

Stedebouwkundige situatie 
• Compact bouwen 
• Inpassen van het gebouw in het stedelijk weefsel van de locatie 
• Ik heb gekozen om het gebouw naast het metrostation Dijkzicht te zetten 

omdat bovenop het metrostation bouwen teveel kosten met zich mee zou 
brengen. 

• Geluid weren van de Rochussenstraat en metrostation Dijkzicht 
• Een gebouw op een menselijke schaal. 

De Healing Environment 
• Verdeling in woongroepen (8 patiënten), een thuis ver van huis 
• Eén-persoonskamers bieden privacy 
• Afleiding door activiteiten, met sociaal contact, hebben een positieve 

werking op de revalidatie en werken stress verlagend. 
• De ruimtelijke beleving, zicht op groen en het interieur spelen, een 

belangrijke rol bij het welbevinden van de patiënten. 
• Gebruik van natuurlijke materialen en veel daglicht 
• Variatie in sferen: tussen binnen- en buitenruimte, tussen privé en publiek, 

en tussen huiselijkheid en avontuur. 

Referentie: Ford Foundation Building In New Vork, 
Kevin Roche en John Dinkeloo 

In de zomer van 2005 ben ik naar New York 
gegaan om twee oud-schoolgenoten van het 
Frank Lloyd Wright School of Architecture te 
bezoeken. Op mijn laatste dag in Manhattan /iep 
ik door de stad op weg naar het UN-gebouw van 
Le Corbusier. Tijdens deze wandeling stuitte ik 
op een gebouw dat mijn aandacht trok door de 
combinatie van een zware, betonnen constructie 
en lichtgeprofileerde staalbouw. Dichterbij 
gekomen, bleek dat het gebouw voor een groot 
deel uit een atrium bestond. Ik was aangenaam 
verrast door de integratie van groen binnen het 
gebouw. Door de open parkachtige ruimte 
binnen het gebouw is 'binnen' echt 'buiten' 
geworden. Ook schaal speelt hierin een rol 
doordat de open binnenruimte 
overgedimensioneerd is ten opzicht van het 
bebouwde deel van het kavel. Dit gebouw bood 
mij inspiratie voor mijn eigen ontwerp. 
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5.2 Het gebouwconcept: Een stad binnen de stad 
De vijf astmaklinieken in Nederland zijn conventioneel van opzet. Zij bestaan uit 
uitgespreide laagbouw complexen, meestal vingervorming of paviljoenbouw, op 
grote terreinen in dorpse, bosrijke omgevingen. In deze klinieken speelt de 
binnenruimte nauwelijks een rol omdat zij gebaseerd zijn op een lineaire structuur 
van gangen. 

In de binnenstad van Rotterdam is deze typologie moeilijk realiseerbaar wegens 
ruimtegebrek. De vraag is dus hoe je de conventionele opzet van de kliniek vertaald 
naar een stedelijke omgeving? Om antwoord te geven op deze vraag heb ik een 
helder concept geformuleerd dat tegelijk antwoord gaf op andere uitgangspunten 
die ik wilde realiseren in het gebouw. 

Uitgespreide complexen in een groene omgeving 

RK Sanatorium de Klokkenberg (1955) 

Sanatorium Zonnestraal, J. Duiker,B. Bijvoet, J.G. Wiebenga (1931) 

Sanatorium in Paimo Finland, Alvar Aalto (1929-1932) 
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Mijn concept bestaat uit het transformeren van de conventionele kliniek door deze 
gebouwvorm als het ware om de buitenruimte te vouwen. Het gebouw 
omarmt de natuur en haar binnen het gebouw. Hierdoor ontstaat een 

gebouw waarin de binnenruimte een rol speelt. Deze dll(i"'l'htlld~Hld 
heeft ertoe geleid dat binnen buiten wordt. Het gebouw creëert haar 
buitenruimte. binnen, en sluit zich daarmee af van de schadelijke 
luchtverontreiniging die buiten heerst. 

• • • 

Vouwen van de conventionele kliniek naar een stedelijke context 

Binnen wordt "buiten-binnen" 

Uitgespreid wordt compact 

Gangenstructuur wordt Raumplan 
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Binnen de beperking van de gebouwenveloppe is vrijheid om de binnenruimte 
(tussenruimte) vorm te geven. Het gebouw oogt van buiten een compacte doos 
maar binnenin neemt het de complexiteit aan van de stad. De routing loopt langs 
afwisselende functies. Naar gelang meerdere groepen mensen elkaar kruisen zal de 
ruimte een meer publiek karakter uitstralen. 

I-I I § I 
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5.3 Stedebouwkundige inpassing 
De rechthoekige vorm van het gebouw sluit aan op het stedelijk weefsel dat 
aanwezig is op de locatie. Hiervoor is de metro-ingang, 25 graden verdraait t.o.v. de 
oorspronkelijke ingang, om de locatie bebouwbaar te maken. Het plein voor het 
gebouw dient opnieuw ingericht te worden zodat het een integraal onderdeel wordt 
van het totale landschappelijk ontwerp van het nieuwe EMe-complex. 

Bij het ontwerp van de astma kliniek gaat de wens uit naar een menselijke schaal 
die aansluit op de gebouwhoogte van de tegenoverliggende woonwijk. Het 
programma dat ik heb geformuleerd heeft geleid tot een gebouwhoogte van 4 
verdiepingen. 

Nieuwbouw Erasmus Medisch Centrum 

\ 
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5.4 Het programma 
Het programma is ontstaan uit mijn onderzoek naar astma klinieken in Nederland en 
de deelnormen specifieke voorzieningen voor astmacentra. 

5.4.1 Variatie in ruimte. sferen en binnenklimaat. 
De ruimtes in de kliniek variëren van privé tot publiek, van ruimtes voor inspanning 
en ontspanning, van medische ruimtes tot kantoorruimtes en van binnen- tot 
buitenruimte. 

De mogelijkheid tot veranderen van omgeving: 
Dit geeft de patiënt de controle over de invulling van de vrije tijd . De patiënt moet 
niet continue geconfronteerd worden met de medische setting waarin men verblijft. 
Er moet balans zijn tussen de klinische setting waarin men verblijft en het 
doorzetten van het "normale" leven. Het interieur bevat zowel het bekende, het 
huiselijke, het intieme (slaapkamer, woonkamer), als het onbekende, het avontuur 
(de tussenruimte). 

Gradatie In temperatuur ~---_!!!::======--'''''4 

tussenruimte 

P~ve· Publlel< 

binnenruimte 

Binnen · Bulten 

GradaUeln luchtlcwliltelt ~ .... ~--======:::::I ____ ca 

De doos-in-doos constructie van het gebouw: 
Door de doos-in-doos constructie krijgen verschillende ruimten andere 
temperaturen mee. Zo ontstaat er een overgang van binnen- naar 
buitentemperatuur. In de gevoeligere verblijfsgebieden van de woongroepen zal een 
hogere temperatuur en idealere luchtkwaliteit heersen dan in de publieke 
tussenruimte van het gebouw. 

5.4.2 Variatie in de dagbesteding. 
Wanneer de patiënt niet wordt behandeld zal deze iets anders te doen moeten 
hebben om de dag door te komen. Het programma biedt keuze mogelijkheden voor 
contacten en activiteiten. Sociaal contact tussen patiënten is belangrijk en 
reduceert stress. 

Omdat de meeste patiënten 50+ zijn heb ik een jeu de boule baan toegevoegd aan 
het programma. Een activiteit die leuk is om te doen en door het op en neer lopen 
een positieve bijdrage zal leveren aan de conditie. In de recreatiezaal/creatieve 
therapie leren patiënten schilderen en handenarbeid maar kunnen ze ook met 
elkaar biljarten . Het auditorium is een multi-functionele ruimte voor educatie, het 
geven van lezingen en het tonen van films. Patiënten ontmoeten elkaar ook in het 
sportcafé en de daktuin bij mooi weer. 

5.4.3 Programmamix - scheiding van functies 
Om grip te krijgen op de vele functies die een astmakliniek bevat heb ik de functies 
in verschillende functionele zones verdeeld. 

Allereerst is er een scheiding tussen patiëntenverblijf, dagbesteding, onderzoek, 
behandeling en het back-office (ondersteunende functies voor de kliniek). 

Binnen de woongroepen is onderscheid gemaakt tussen ruimtes voor 
gemeenschappelijk gebruik (woonkamer, eetkamer en pantry) en de 
patiëntenkamers. Zodoende hebben patiënten de mogelijkheid contact te zoeken of 
zich terug te trekken in de privacy van de eigen kamer. Het thuisfront heeft de 
mogelijkheid om het diner voor te bereiden en mee te eten met de familie en 
andere patiënten. 

Binnen de onderzoekszone is onderscheid gemaakt tussen onderzoek naar het 
lichaam (longarts, fysiotherapeut, ergotherapeut) en geestelijke ondersteuning 
(maatschappelijk werker, psychosociale zorg, activiteitenbegeleiding en diëtist). 
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Gemeenschappelijke woon- / eeU<amer Individuele slaapkamer met badkamer 
met pantry 'IOOr 8 paUenten 

- Verpleegpost 
- lInnenopslag / berging 

- Auditorium: wordt gebruikt 'IOor educatie, lezingen en het tonen I'lIn films 
- Lounge dagbehandeling (Bibliotheek en Intemet) 

GRIII_n'_ 

Longfunctie-onderzoek 

- Werk-/ spreekkamer.; 
-Lichamelijk onderzoek - Longarts, FYSiotherapeut, Ergotherapeut 
-GeestelIjke ondersteuning - Maats(;happelijk werker, Psychosociale zorg 
-DieUst, Activiteitenbegeleiding 

- Vergaderruimte l11ultidisciplinair team 

- Secretariaat planning 
- Directiekamer 
- Werkkamers 
- Vergaderruimte 
- An:hief 

Overige functies 

- Receptie 
- Afsprakenbureau / dagarchief 
- Restaurant / keuken / magazijn 
- Huishoudelijke dienst 
- Goederenontvangst 
- Technische ruimte (10% van gebouwvolume) 
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5.5 De interne organisatie 
Door het creëren van een compact gebouw ontstonden er mogelijkheden in het 
interieur. De differentiatie in functionele zones heeft geleid tot een doos in doos 
constructie zonder dit letterlijk op te vatten. Door de zones als het ware in elkaar 
te vlechten ontstond er zowel "verbondenheid" die zijn oorsprong vond in het 
vlekkenplan als "spanning" door functies voor ontspanning en activiteiten naast 
elkaar te plaatsen en visueel te verbinden. Hierdoor vormde zich tegelijkertijd 
tussen de overige functies de tussenruimte en ontstond er variatie in ruimte, 
sferen en binnenklimaat. Deze tussenruimte is vorm gegeven als een verlenging 
van de stad. 

Om te onderzoeken hoe de verschillende functies tot elkaar zijn gerelateerd en 
tot de tussenruimte in het gebouw heb ik de functies van het programma 
vertaald in blokjes met bijbehorende vierkante meters. Door te schuiven met de 
functies kon ik de mogelijkheden en onmogelijkheden van het programma in 
drie dimensies onderzoeken en globaal de structuur van het gebouw bepalen. 
Zeker gezien de complexiteit van het programma is dit een handig hulpmiddel 
geweest om grip te krijgen op de materie. Dit onderzoek heeft geleid tot een 
aantal concepten, die hiema worden besproken en uiteindelijk vorm kregen in 
het ontwerp van het gebouw. 

Verdiepingen 
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Locatie ten op zichte van elkaar 
De tussenruimte is het hart van het gebouw. Alle activiteiten voor dagbesteding 
wilde ik zoveel mogelijk rondom de tussenruimte plaatsen in de buurt van de 
woongroepen. Voor het medisch functioneren van de kliniek liggen de 
behandelzone, onderzoekszone en back-office dicht bij elkaar. 

Vlekkenplan 

Visueel netwerk tussen functies voor ontspanning en activiteiten 
In tegenstelling tot de conventionele kliniek waarin functies uitgespreid zijn over het 
grondvlak, komen functies in de stedelijke typologie naast elkaar te liggen. In deze 
compacte gebouwvorm ontstaat de mogelijkheid tot een visueel netwerk tussen 
functies voor ontspanning en activiteiten. 

De woonkamers van de woongroepen zijn zo geplaatst dat zij zicht bieden op 
activiteiten en groen. Sommige woonkamers bieden zicht op activiteiten in de 
tussenruimte en aangrenzende ruimtes terwijl andere woonkamers zicht bieden op 
de daktuin of jeu de boule baan. 
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Plaatsing op de begane grond 
Vanuit het restaurant ziet men mensen komen en gaan richting het EMe-ziekenhuis, 
de Hogeschool Rotterdam en het metrostation Dijkzigt. Het baliepersoneel van de 
receptie heeft een goed zicht op de entree en de mensen die verblijven in de 
tussenruimte. Na het passeren van de receptie bevindt men zich in de tussenruimte. 
Hier is de wachtruimte geplaatst in de buurt van de onderzoekszone. Bij het 
nabijgelegen sportcafe kan men een drankje nuttigen. 

Het fitness programma is intensief. In de buurt van de sportactiviteiten is daarom 
het sportcafé geplaatst zodat patiënten een plek hebben om op adem te komen en 
uit te rusten van de zware lichamelijke inspanningen. Klinisiche en poliklinsche 
patiënten komen elkaar tegen in de sociale setting van het sportcafe. 

Tussenruimte 

In .. 't -+--I 

Zic:tHOp pl ein 
Bepne &tond 

Plaatsing ten op zichtte van begane grond 
De doorsnede is verdeeld in privé en publieke zones. Dit betekent dat op de lagere 
etages de poliklinische functies liggen en op de hogere de klinische functies. 

3+ 

Klinische patienten --- 2+ 

~~1;+.l~iiii~~~~~~~~l. Poli-klinische patienten -;;;;- Ba 

Concept doorsnede 

Dit heeft geleid tot de plaatsing van het lichamelijk onderzoek en de behandelzone 
op de begane grond. Geestelijk ondersteuning (omgaan met de ziekte), is op 

verdieping 1. Zowel klinische als poliklinische patiënten zullen hier gebruik van 
maken. 

Op de hogere etages komen de woongroepen en dagbesteding. Aan de activiteiten 
van de dagbesteding zullen voornamelijk klinische patiënten deelnemen dus deze 
zijn rondom de tussenruimte geplaatst in de buurt van de woongroepen zodat 
minder valide patiënten niet ver hoeven te lopen. 

Locatie van de liftkernen 
De liftkernen zijn zo geplaatst dat deze bij binnenkomst zichtbaar zijn. Op de 
verdiepingen liggen de liften direct grenzend aan de woongroep. 

Tussenruimte 

Ingang - - ----'. Begane grond 

Tussenruimte 

Verdiepingen 
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5.6 De structuur van het gebouw 
Met behulp van voorgaande conceptuele schema's ben ik het gebouw gaan 
vormen. De differentiatie in functionele zones heeft geleid tot een doos in doos 
constructie zonder dit letterlijk op te vatten. Door de zones als het ware in elkaar te 
vlechten ontstond er zowel "verbondenheid" die zijn oorsprong vond in het 
vlekken plan als "spanning" door functies voor ontspanning en activiteiten naast 
elkaar te plaatsen en visueel te verbinden. Hierdoor vormde zich tegelijkertijd tussen 
de overige functies de tussenruimte en ontstond er variatie in ruimte, sferen en 
binnenklimaat. Het gebouw is heeft een voetafdruk van 25 x 70 meter. Om daglicht 
in het interieur van het gebouw te krijgen zijn lichthoven en grote gevelopeningen 
aangebracht. Hierdoor ontstaat ondanks de afmetingen een gebouw dat binnenin 
licht en luchtig is. Deze tussenruimte is vorm gegeven als een verlenging van de 
stad . 

,- .. 
~-=I~ , -~~ 
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Het stramien van de constructie 
De constructie wordt uitgevoerd als een betonskelet De kernen zorgen voor de 
stabiliteit. Het stramien van de constructie is eenvoudig en gebaseerd op 
veelvouden van 900mm. In de derde dimensie vormt de constructie een matrix die 
door het afbakenen met binnenwanden de ruimte van het interieur vormt. Door 
muren in de lengterichting voorbij de stramien maat te laten lopen en kolommen uit 
de matrix te verwijderen ontstaan de terrassen en ruimtelijkheid van het gebouw. 
Hierdoor zijn de plattegronden allemaal verschillend. De vloer wordt uitgevoerd als 
een kanaalplaatvloer. Afwijkende delen zullen in het werk moeten worden gestort. 

7050 
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5.7 De verschillende gebruikers van het gebouw 
Het besef dat er verschillende typen patiënten zijn naar het stadium in het 
revalidatietraject heeft zich in het gebouw vertaald door ruimtes te creëren die 
voorzien in de behoeften van de patiënt op een moment van het 
revalidatieproces. Afhankelijk van de gezondheid en het stadium van de 
longrevalidatie waarin de verkeren, is het activiteitenniveau en de 
actieradius verschillend. Hoe meer de patiënt aansterkt en gezonder wordt, hoe 

de actieradius binnen het gebouwen het gebruik ervan. Het revalidatietraject 
is als uitgangspunt genomen om verschillende gebieden binnen het gebouw te 
definiëren waar patiënten gebruik van kunnen maken. 

Het gebouw is op deze 
de terugkeer in de 
patiëntengroepen zijn: 

j:;IOIOIUj:;U en kan worden als een "machine" die 
in stappen tot stand brengt. De verschillende 

Deze patiënten verblijven intern en behoren tot de zwaarste categorie 
luchtwegpatiënten. Een zwaar geval van COPD, aan het begin van de revalidatie, zal 
niet snel deelnemen aan sportactiviteiten om de conditie op te bouwen. Oeze 
patiënten hebben maar een beperkte actieradius doordat ze snel vermoeid raken. 
De nadruk ligt op onderzoek en behandeling via medicijnen. Zij verblijven op de 
étage en in de woongroep om aan te sterken. De woonkamer biedt hun de 
gelegenheid om uit de kamer te ontsnappen en de dag door te brengen. 

Patiënten die zich in een later stadium van de longrevalidatie bevinden zijn meer 
mobiel. De actieradius buiten de woongroep. Men zal kunnen deelnemen aan 
sport- en fitness activiteiten om de conditie te verbeteren. maken gebruik van 
heel het gebouw. Voor deze biedt een eigen kamer de mogelijkheid om 
zich terug te trekken uit het groepsleven. 

Dagpatiënten 
Dagpatiënten zullen niet zo'n slechte gezondheid hebben of al een 
longrevalidatie hebben en alleen naar de kliniek komen om de 
behandeling voort te zetten. Naast de sportfaciliteiten maken dagpatiënten gebruik 
van de lounge en het restaurant. 

Tevens word het gebruikt door bezoekers en personeel. Een o""liff"r"n1';"",rn 

bezoekersbestand zal het gebouw aandoen. Ieder met een eigen 
looproute en binnen het gebouw waar van wordt gemaakt. 

Actieradius van de patient 

Aan van opname 
Tijdens de revalidatie 
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Looproute visite Looproute klin sche patient 
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ObservaUefase· actieradius beperkt tot -J'OIIP Behandelfase . actieradius bulten de woon~ 

Een paUtrll UIl hel bfSin .an de malid8lie Is sntI blliltn Idem. 
De nodruk ligl op beI>.ndIJltW ... ~".n. 

In een loter stadIUm nemen PI~nlen deel Nn fySJO- en ergom.,.".. 
om ""I uiLhoudmssvermogen tri de condhlt It verl>e!eren. 

Looproute dagpatlent Looproute longarts 

Nazorg & controle . actieradius bulten hat gebouw Medische staf en personeel 
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5.8 Visueel netwerk - theater van activiteiten tussen 
ontspanning en inspanning 
Het uitzicht is zowel naar buiten als naar binnen gericht. De mogelijkheden tot 
uitzicht (visueel contact met andere ruimten) en de kwaliteit ervan (beweging, 
natuur) beïnvloeden onze psychische en fysieke gesteldheid. Het open karakter van 
het gebouw met verschillende zichtlijnen en doorkijkjes zullen een gunstig effect 
hebben op het welbevinden van de patiënten en personeel. 

slaapkamers 

back-office 

ergo-I 
fvc::ilnthl~r~ln le 
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Functies zijn zo geplaatst dat een visueel netwerk ontstaat tussen ruimtes voor 
ontspanning zoals het sportcafé, en de woonkamers grenzend aan het atrium; en 
tussen activiteiten, zoals fitness, creative therapie, jeu de boule en mensen die 
lezingen of een film bijwonen. 

sportcafe 
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In de behandelzone ontstaat een visueel netwerk tussen ruimtes waarin men in 
groepen revalideert. Het uitzicht in de fitnessruimte is gericht op het Burgemeester 
's-Jacobplein, de tussenruimte en andere revalidanten in de grote sportzaal; en 
ergo- en fysiotherapie zaal. 

Tussenruimte 

Sportzaal Ergo- Ifysiotherapie 
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5.9 Architectonische middelen 
Om het stedelijke karakter van de tussenruimte te creëren heb ik gebruik gemaakt 
van stedelijke elementen zoals de binnenstraat, atrium, vides, terrassen, bruggen en 
stegen . Door deze toe te passen wordt de ruimtelijke beleving van het gebouw 
vergroot en speelt het visuele contact zich driedimensionaal af. In de tussenruimte 
ontstaan kleinere ruimtes zonder afbakening door een compositie van borders met 
planten, een brug die de ruimte overspant of de beëindiging van een terras. 

Blik op de tussenruimte 

Referentie: Universiteitsbibliotheek Utrecht, 
Wiel Arets 

61 



5.10 De tussenruimte: het avontuur van de wandeling 
Bij afname van de persoonlijke mobiliteit neemt het belang van de invloed van de 
directe omgeving op de mens toe. Looproutes in zorgcentra en andere 
gezondheidsinstellingen zijn soms zeer lang. Als deze eenvormig en eentonig zijn, 
lijken ze langer en dienen ze slechts als verbinding tussen A en B. Vooral de zich 
langzaam voortbewegende, minder mobiele bewoners zullen dit als deprimerend 
ervaren. Door het vermijden van gangen en gevarieerde (semi-) openbare ruimten 
en activiteiten langs de looproute heb ik de wandeling tot een boeiend avontuur 
gemaakt. 

De belangrijkste verkeerszone is vormgegeven als een aaneenschakeling van 
ruimtes die samen de tussenruimte vormen. Het is de ruimte tussen de overige 
functies. De tussenruimte begint op grondniveau in de vorm van een straat en stijgt 
diagonaal omhoog via het atrium om zich uit te spreiden op de verdiepingen. 

De ruimtes die de tussenruimte vormen variëren in breedte en hoogte en 
verspringen en draaien ten opzichte van elkaar. Hierdoor is de ruimte niet in één 
oogopslag te overzien. De tussenruimte kan opgevat worden als een filmische 
ervaring met een continue veranderend perspectief. Elke ruimte is weer een nieuwe 
scène, een nieuw avontuur. Het komen en gaan van mensen is een deel van de 
beleving van de ruimte. Planten en bomen dragen bij aan de ambiance. 

Referentie Dr Müller huis van Adolf Loos 

"My architecture is not conceived in plans, but in spaces (cubes). I do not 
design floor plans, facades, sections. I design spaces. For me, there is no 
ground floor, first floor etc .... For me, there are only contiguous, continual 
spa ces, rooms, anterooms, terra ces etc. Storeys merge and spaces relate 
to each other. Every space requires a different height: the dining room is 
surely higher than the pantry, thus the ceilings are set at different levels. 
To join these spa ces in such a way that the rise and fa" are not only 
unobservable but a/so practical, in this I see what is for others the great 
secret, although it is for me a great matter of course. Coming back to your 
question, it is just this spatial interaction and spatial austerity that thus far 
I have best been able to realise in Or Mü"er's house" 

Adolf Loos over het Raumplan, 
Shorthand record of a conversation in Plze (Pilsen), 1930 
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De tussenruimte: een sequentie van ruimtes 
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5.11 Materialisering van de tussenruimte 
De belevingswaarde en uitstraling van een gebouw is belangrijk. Een licht en 
kleurrijk, warm en open gebouw draagt bij aan een 'Healing Environment'. 

De binnengevels 

De tussenruimte op de begane grond heeft een publiek 
karakter met de sfeer van buiten. Omdat deze ruimte 
een hoge mate van ruimtelijke articulatie heeft wilde ik 
mezelf beperken in het materiaalgebruik. Ik heb 
gekozen voor natuurlijke materialen. Hout en maïsgeel 
stucwerk voeren de boventoon. Het vele daglicht en het 
lichtgetinte materiaalgebruik maken dat de ruimte een 
lichte en luchtige sfeer heeft. De compositie van de 
ramen van de binnengevels dragen bÜ aan de 'buiten
binnen' sfeer in de tussenruimte. 

Referentie: Gemeentehuis Zutphen, Rau & Partners 

Alle wanden van de tussenruimte krijgen maïsgeel 
stucwerk behalve enkele specifieke ruimtes die 
grenzen aan het atrium. Het auditorium, de creatieve 
therapie zaal en de fitnesszaal zijn herkenbaar 
gemaakt door een wandatwerking van houten planken. 
In het geval van het auditorium is deze wandatwerking 
ook van buiten te zien. 

Referentie: Evenementenhal en congrescentrum, Rafael Moneo 

Variatie in de vloerafwerking 
In de tussenruimte worden verschillende vloermaterialen gebruikt. De begane grond, 
dicht bij de aarde, krijgt een donkere wengévloer. De hoger gelegen vloeren krijgen 
een lichte bamboevloer. Om onnodig zoeken door patiënten te voorkomen is een 
route aangelegd, d.m.v. een epoxyhars grindvloer. 

Begane wond Route BG en verdieping 1 

wenge Epoxyhars grindvloer BamOoe 

De epoxyhars grindvloer verbindt de twee liftschachten en leidt vanaf de receptie 
naar de onderzoekszone, behandelzone en geestelijke ondersteuning op de eerste 
verdieping. De verschillende vloermaterialen grijpen als het ware als vingers in 
elkaar. In het patroon van de vloeratwerking is geen rekening gehouden met de 
functionele indeling waardoor de materialen voorbij de functionele grens van de 
ruimtes voortzet en twee aangrenzende ruimtes met elkaar verbindt. 
(Dit overlappings-principe heb ik ook gebruikt voor de gevel) De route scheidt het 
sportcafé van de wachtruimte voor de onderzoekszone waardoor er twee 
verschillende ruimtes ontstaan zonder een fysieke afbakening. 
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De trappen en bruggen 
De trappen en bruggen zijn opvallende elementen in de beleving van de ruimte. 

Ik heb voor het ontwerp van de trap een combinatie van natuurlijke en industrieel 
vervaardigde materialen gebruikt. Ik wil de trappen uitvoeren in een staal 
constructie met slanke profielen zodat men door de trap heen kan kijken. De wengé 
vloer op de begane grond zet zich in de traptreden en leuningen door waardoor dit 
materiaal, in een andere vorm, ook op de verdiepingen wordt gebruikt. De 
balustrade bestaat uit een stalen frame waartussen geperforeerd staalplaat is 
gelast. 

De bruggen die de ruimte 
overspannen, op verdieping 1 en 
2, bestaan uit een staal 
constructie. Ik wil de balustrade 
transparant houden zodat het 
zicht in de tussenruimte niet 
wordt geblokkeerd. Een glazen 
balustrade was voor mij geen 
optie vanwege de weerspiegeling 
van het glas. Ik heb daarom ---rr-
gekozen om tussen de balusters 
dunne staaldraden te spannen. 

Het L-profiel dat bovenop de 
constructiebalk van de brug is 
gelast zet zich voort als T-profiel 
in de randafwerking van de 
terrassen. Deze profielen dienen 
enerzijds als stootrand voor de 
scootmobielen en anderzijds 
voor bevestiging van de 
balusters. 

Gezien de grotere overspanning 
van de brug op verdieping 3 is 
de balustrade uitgevoerd als 
beton balk die opgehangen is 
aan de bovenliggende 
betonconstructie. De wengé 
leuning zet zich voort over deze 
balk. 

I 1 

, 
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5.12 Fragmenten van het gebouw. 

De begane grond vloer 
Het gebouw is op een i-meter hoge plint gezet om inkijk vanaf straatniveau in de 
kamers van de onderzoekszone en kantoren op de begane grond te voorkomen. 
Echter in het atrium biedt de verhoogde begane grondvloer uitzicht over het 
's-Jacobplein. In het sportcafé zitten de mensen op ooghoogte met de mensen 
buiten lopen . 

De entree tot het gebouw is vormgegeven als een donkere passage. Het donkere 
gevelmateriaal (leisteen) is doorgezet in de luchtsluis waardoor buiten als het ware 
naar binnen treed. Bij het verlaten van de luchtsluis staat men in de tussenruimte, 
ruim en van boven verlicht met daglicht. Direct werpt men een blik op het groen dat 
zich verder verspreidt in de tussenruimte en de bezoeker langs de receptie begeleidt 
richting de onderzoekszone. 

Receptie met rechts de uitgang en doorzetten van het gevelmateriaal naar binnen 
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De lengteas van het gebouw kan 'beschouwd worden als een overdekte straat met 
het atrium als een gemeenschappelijk plein. Hier komen poliklinische en klinische 
patiënten elkaar tegen in de wachtruimte van de onderzoekszone, het sportcafé of 
op weg naar een afspraak in de behandelzone. Een klein stukje van het 
maatschappelijke leven wordt hier, zij het in het klein, voortgezet. 

Patiënten zitten tussen het groen . De bakken waarin de planten en bomen staan 
zijn verhoogd ten opzichte van de vloer. Ik kan me voorstellen dat het onderhoud 
van deze planten een onderdeel kan zijn van de dagbesteding die door de 
activiteitenbegeleiding wordt georganiseerd. In de bakken zijn bankjes opgenomen 
waar patiënten kunnen vertoeven. De halfronde bank is bedoeld als wachtruimte 
voor de onderzoekszones. 

Uitzicht op het sportcafé, de wachtruimte van de onderzoekszone en de terrassen 
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Lounge dagbehandeling 
In de lounge kunnen dagpatiënten de tijd doorbrengen tussen behandelingen door. 
Er is Internet en een bibliotheek. Hier kunnen klinisch opgenomen patiënten ook 
gebruik van maken. Vanuit de lounge is het uitzicht gericht op de mensenstroom 
richting het EMC-ziekenhuis. 

Fitness-ruimte 
De fitnessruimte is verdeeld door. de liftschacht in een gedeelte voor krachttraining 
en cardio-training. Vanuit deze ruimte is het uitzicht gericht op de tussenruimte, de 
grote sportzaal en het 's-Jacobplein. De patiënten die in de wachtruimte voor 
geestelijke verzorging zitten hebben zicht naar buiten en op de activiteiten die 
plaatsvinden in de fitnessruimte. 

[] 
[] 

• 

Back-office 
In het back-office heb ik de gebruikelijke gang waaraan de kantoorruimtes liggen 
laten verdwijnen door de muren van de kantoren te laten verspringen. Hierdoor 
ontstaan kleine gebiedjes waardoor de lengte van de gang wordt opgebroken. In de 
hoek van het L-vormige back-office is de personeelsruimte. De personeelskantine 
staat in open verbinding met de "gang". Deze ruimte heeft een grote glasgevel 
waardoor de gang gedeeltelijk met daglicht wordt verlicht. Het Back-office is 
bereikbaar via het bordes in de grote sportzaal en de gang aan de bovenzijde van 
onderstaande plattegrond. 
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De woongroepen 

De mensen in de woongroepen vormen een minigemeenschap. Je zou kunnen 
zeggen dat het aparte wijken zijn binnen het gebouw. De patiënten hebben de 
keuze zich bij de groep te voegen of zich terug te trekken in de privacy van de eigen 
kamer. 

-=,!!!!!!!!!~==::JIIII!"" 

.-

St 11')' 

Sfeerimpressie woonkamer 

Gezien de duur van het verblijf (3 maanden) moeten woonkamer en slaapkamer 
goed gemeubileerd zijn. De woonkamer zou een enigszins luxueuze doch huiselijke 
sfeer moeten hebben met een vrolijk kleurgebruik. Patiënten eten gezamenlijk in de 
eethoek. Familie heeft de mogelijkheid om aan te schuiven of zelf het eten te 
bereiden in de aangrenzende pantry, net zoals in de thuissituatie. Decentrale 
verpleegposten dicht in de buurt van de patiënten bevorderen het contact tussen de 
patiënt en de verplegers en stellen de families gerust. De verpleegpost heeft zicht 
op de mensen in de woonkamer in geval er iets gebeurd. 

Niets is zo verstorend voor de nachtrust als in dezelfde ruimte te moeten slapen met 
iemand die benauwd is en zit te happen naar adem. Alleen al hierom hebben alle 
patiënten een eigen kamer met voldoende ruimte om familie te ontvangen tijdens 
het spreekuur. 

Auditorium 

In het auditorium wordt groepsgewijs educatie en voorlichting gegeven aan de 
patiënten over de ziekte. Het dient ook als ontvangstruimte voor de familiedag. Dan 
mogen vrienden en familie een kijkje nemen in de kliniek en krijgen ze voorlichting 
hoe om te gaan met de ziekte van de partner in de thuissituatie. De familie van de 
patiënt kan contact leggen met lotgenoten en ervaringen uitwisselen. 's-Avonds kan 
het auditoriu m door patiënten gebruikt worden als bioscoopzaal en hebben ze de 
mogelijkheid om familie uit te nodigen om samen een film te bekijken. 

75 



76 



Dak 

77 



5.13 Het ontwerp van de gevel 
De gevel bestaat uit een compositie van grote glasvlakken, kleine ramen en dichte 
delen. Door gebruik te maken van twee typen gevelopeningen, klein en groot, komt 
de gelaagdheid in privé en publiek óók in de gevel tot uitdrukking. De grote 
glasvlakken zijn gebruikt voor de meer publieke ruimtes zoals het restaurant, de 
lounge en het atrium, terwijl de kleinere ramen (900 x 1800) voor patiëntenkamers 
en kantoren zijn. 

Noordgevel 

Zuidgevel 

Westgevel 

Oostgevel 
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Door de gevel los te koppelen van de 
achterliggende functionele indeling ontstaat 
een meer dynamisch gevelbeeld. De dichte en 
transparante delen schuiven voorbij de 
functionele grens waardoor functies visueel in 
het gevelbeeld worden verbonden of de 
buitengevel de ruimte intreedt. Hierdoor 
ontstaat een spel van verbergen en laten zien 
wat achter de gevel ligt. 

Ik wilde het gevelbeeld strak en sober houden. 
Daarom pas ik één materiaalsoort toe voor 
heel het gebouw. Ik wilde echter wel variatie 
aanbrengen en heb daarom gekozen voor een 
leisteen gevelbekleding omdat de steen zelf 
nuances heeft in kleur, afhankelijk van de 
lichtinval. Leisteen is een natuurproduct met 
een aantal goede eigenschappen. Het is 
kleurvast, bestand tegen luchtverontreiniging, 
onderhoudsvrij, duurzaam en relatief 
goedkoop. 

De leisteen platen komen in verschillende 
afwerkingen voor van glad tot ruw waarbij het 
natuurlijk splijtoppervlak zichtbaar is. Ik heb 
gekozen voor het laatste omdat dit in 
combinatie met de grote gladde glasgevels een 
mooi effect oplevert. De tussenruimte 
(zichtbaar van buiten doordat het verlicht wordt 
met daglicht van boven en achter) is licht van 
kleur en staat in contrast tot de donkere gevel. 
'A dark box with a light interior' 

In een tweede stap ben ik gaan kijken hoe het legpatroon van de platen 
levendigheid aan het gevelbeeld kon geven. De hoogte van de platen was snel 
bepaald doordat deze tussen de ramen komen te liggen . In de breedte van de 
platen kon ik nog variëren. Dit gaf meteen een meer dynamisch beeld. 

Ik heb uiteindelijk gekozen om 3 plaatbreedtes toe te passen (300, 600, 900mm) 
in een afwisselend ritme waardoor er geen doorlopende verticale naden tussen de 
platen zijn. De kleine ramen gaan op in het patroon van de leisteen platen . 

• . 1111111111111 
11111111111111 

-

Referentie: National Waterfront Museum in Swansea, Wilkinson Eyre Architects 
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Het urban wind ow aan de 
Rochussenstraat is de blikvanger van 
het gebouwen geeft een kijkje in het 
interieur. De maïsgele binnengevels en 
de houten bekleding van het 
auditorium en de fitnesszaal vormen 
samen met de leisteen 
buiten bekleding een gelaagd 
gevelbeeld. Het groen is buiten 
zichtbaar. 
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6. Bouwfysische aspecten 
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6.1 Berekening van de luchtkanalen, afmeting van de 
technische ruimte en zone-indeling van de 
luchtbehandelingskasten 

Luchtwegpatiënten zijn een gevoelige categorie patiënten. Het is essentieel prikkels 
die allergische reacties veroorzaken te beperken. Het allergie probleem is tweeledig. 
In het buitenklimaat veroorzaken pollen en luchtverontreiniging allergische reacties 
bij deze patiënten en in het binnenklimaat doet dat stof en de huisstofmijt. Van 
atopische patiënten is 80% allergisch voor de huisstofmijt. Door de relatieve 
vochtigheid van de toevoerlucht onder de 50% te houden wordt het leefgebied van 
de huisstofmijt beperkt. 

Het gebouw wordt niet natuurlijk geventileerd omdat het daarvoor te groot is en de 
aanwezige verontreiniging in de lucht ongefilterd niet het gebouw mag 
binnendringen . Daarom wordt een gesloten luchtbehandelingsysteem toegepast. 

Voor gezondheidsgebouwen geldt dat deze een hoog percentage technische ruimten 
hebben. Om hierin inzicht te krijgen en ruimte te reserveren voor de 
installatietechnische voorzieningen heb ik de benodigde vierkante meters 
uitgerekend en de luchtkanalen en schachtafmetingen gedimensioneerd. Gezien de 
grootte van het gebouw heb ik gekozen om het gebouw te verdelen in 3 zones voor 
luchtbehandeling, ieder met een eigen luchtbehandelingskast. Deze ruimtes dienen 
goed geïsoleerd te zijn daar de machines voor geluidsoverlast kunnen zorgen. 

Voor de dimensionering heb ik een ventilatievoud van 4 x per uur aangehouden. 
Een goede ventilatie, cq. hoog ventilatievoud, verkleint de kans op infecties als 
gevolg van virussen in de lucht. Zeker voor luchtwegpatiënten geldt dat infecties aan 
de luchtwegen ten alle tijden voorkomen moeten worden. 

Zone 1 en 3 bevatten de patiëntenvertrekken . In deze zones wordt extra aandacht 
geëist aan het zuiveren van de lucht. Hier worden HEPA filters toegepast omdat zij 
een hoog stofverwijderingsrendement hebben . Met behulp van HEPA filters (high 
efficiency particulate air filter) in de luchtbehandelingskast kan het aanwezige fijn 
stof (PM10) op de locatie uit de lucht worden verwijderd. 

De luchtbehandelinskast van zone 2 wordt gebruikt voor de tussenruimte en is 
daardoor groter van omvang. De keuken in zone 1 krijgt een eigen 
luchtbehandelingskast die verwerkt is in het plafond. De verdiepingshoogte is 3,8 
meter waardoor er voldoende ruimte is voor de luchtkanalen. Dit brengt wel extra 
kosten met zich mee. 

Zone-indeling luchtbehandelingskasten 

In het gebouw is geen ketelhuis omdat de longrevalidatiekliniek gebruik maakt van 
stadsverwarming. Dit betekent dat er terugstroomapparaten moeten worden 
geplaatst. Deze staan in de technische ruimte op niveau -1. Hier is ook ruimte voor 
de koelmachines. De luchtgekoelde condensor staan op het dak. 

In totaal is 11 % van het gebouw gereserveerd voor technische ruimte. 
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6.2 Een behaaglijk binnenklimaat. 
Een behaaglijk binnenklimaat draagt bij aan de Healing Environment en het welzijn 
van de patiënt. Dit betekent dat het gebouw moet voorzien in voldoende verse 
lucht, een aangename temperatuur, en een goede geluidsisolatie. 

De zuidwest gevel 
De grote glasvlakken aan de zuidzijde (tussenruimte, lounge, creatieve therapie, 
personeelsruimte) en de glasdaken moeten voorzien worden van een zonwering om 
het teveel aan zoninstraling in de zomer te weren. Voor het dak wil ik gemoffeld 
aluminium lamellen toepassen die afhankelijk van de binnentemperatuur de 
zoninstraling weren of doorlaten. Deze lamellen zijn geplaatst in een lichte 
staalconstructie die het mogelijk maakt om de brandventilatieramen in het dak nog 
te openen. Dit heeft als bijkomend voordeel dat wanneer de lamellen volledig 
gesloten zijn, daglicht de ruimte binnen kan treden via de zijkanten. 

/ 
/ , 

~, 
\ f ... 

Ik wilde het strakke karakter van het exterieur van het gebouw behouden. Een 
high-tech oplossing zou zijn om een klimaatgevel met twee glasbladen toe te 
passen. Je ziet dit vaak bij duurdere kantoorgebouwen. Ik vind dit echter niet 
passen bij het karakter van het gebouw. Ik heb daarom gekozen voor een variant op 
de klimaatgevel. Voor de grote glasvlakken (en kleine ramen) aan de zuidzijde wil ik 
een wit zonwerend / diffuus lichtdoorlatend doek gebruiken. Aan de stijlen van de 
vliesgevels worden rails bevestigd waarin het doek omhoog of omlaag kan worden 
geschoven afhankelijk van de zon ne-intensiteit. Het buitenblad bestaat uit blank 
isolatieglas. Deze combinatie zorgt voor een subtiele lichtinval en zorgt voor een 
comfortabel klimaat. 

Referentie: Mercator 1, Paul de Ruiter 

Maar binnenzonwering alleen is niet voldoende om een behaaglijk binnenklimaat te 
garanderen. Het is noodzakelijk om de opgewarmde lucht in de spouw af te zuigen. 
Hiervoor zijn langs de gevel, tussen het doek en het glasblad, afzuigroosters 
geplaatst die vanuit het plenum de onderliggende ruimte afzuigen. De lucht die 
afgezogen wordt moet ook weer worden toegevoegd. Voor de ruimtes met kleine 
ramen gebeurt dit door inblaasroosters in het plafond. Voor de grote glasgevels zijn 
langs de gevel dicht bij de grond inblaasroosters geplaatst. Dit systeem wordt vaak 
gebruikt in kantoren waarbij het systeem opgenomen wordt in een verhoogde 
computervloer. In mijn geval betekent dit dat langs de gevel een verhoogde rand 
loopt waarin de luchtkanalen zijn opgenomen en waaruit de lucht de ruimte wordt 
ingeblazen. Het zonwerend doek valt achter deze rand. In de tussenruimte wordt het 
systeem geïntegreerd in de bloembakken. Deze combinatie van laag en verspreid 
door de ruimte inblazen, en hoog bij de gevel afzuigen, is een vrij ideale situatie 
waarmee ik de in principe wat ongunstige situatie van binnenzonwering denk te 
compenseren. 
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Decentrale ventilatie systemen 

i Zonwerend doek 
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I luchtkanaal 

Principe detail 

De noordoost gevel 
Het probleem van de noordoost gevel is het geluid van autoverkeer op de drukke 
Rochussenstraat. Ik wil de ramen van de patiëntenkamers daarom uitvoeren als 
klimaatraam met een buitenblad van dubbel glas en een binnenblad van enkel 
glas. Misschien een dure oplossing maar wel noodzakelijk in de stedelijke setting 
van Rotterdam. De spouw tussen de bladen wordt afgezogen via het plenum. 
Afgezien van de hoge geluidsisolatiewaarde van het klimaatraam wordt koudeval 
voorkomen. De oppervlakte temperatuur aan de binnenzijde van de gevel is relatief 
hoog wat zorgt voor een behaaglijk binnen klimaat in de ruimte. De toevoer lucht 
wordt ingeblazen met een wervel rooster. Door de lucht op een wervelachtige manier 
naar beneden te blazen wordt inductie en menging bevorderd en een lage 
temperatuur in de leefzone vermeden. Aan het verlaagde plafond worden speciale 
eisen gesteld. Om stofophoping te voorkomen dienen de naden dubbelzijdig 
afgedicht te worden. Dit is gebruikelijk in astmaklinieken. Er wordt een all-air 
systeem toegepast waardoor de ingeblazen lucht kan worden verwarmd of gekoeld. 
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Brandcomoartimentering 
De brandcompartimentering van het gebouw is hetzelfde als de zone-indeling voor 
luchtbehandeling. De open en ruimtelijke structuur van de tussenruimte maakt dat 
brand en rook gemakkelijk in de ruimte kunnen verspreiden. Hiervoor moeten 
speciale voorzieningen worden getroffen. Het bouwbesluit 2003 stelt dat de 
maximale grootte van een brandcompartiment 1000 m2 mag zijn waarbij WBDBO 
(weerstand tegen branddoorslag en overslag tussen ruimten) van vloeren en 
wanden minimaal 60 minuten dient te zijn. Grotere brandcompartimenten zijn 
toegestaan mits gelijkwaardigheid wordt aangetoond. Technische installaties zoals 
automatische rookdetectiesystemen, sprinklerinstallaties, actieve oprolbare rook- en 
brandscheidingen, RWA-systemen etc. kunnen gelijkwaardigheid bewerkstelligen. 

Brandcompartimentering en nooduitgangen 

Met een RWA-installatie in combinatie met het automatisch 
rookdetectiesysteem krijgen de aanwezige personen ruimschoots de 
gelegenheid de tussenruimte te ontvluchten. Daar eveneens de hitte op een 
effectieve wijze wordt afgevoerd heeft de rooklaag een temperatuur welke ver 
beneden de bezwijkingstemperatuur van de gebouwconstructie ligt. 
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Het totale systeem bestaat uit: 
- Een RWA systeem (brandventilatie eenheid voor afvoer van rook en 

warmte) 
- Een luchttoevoereenheid (dit kunnen deuren, ramen of RWA-systeem 

vanuit een ander brandcompartiment zijn) 
- Een rookmelder. 

Brart<llentllatle raam geintegreefll in net dak (tuma) 

o DO 

- Een brandmeldcentrale. 
- Een schakelkast voor het RWA systeem of alarmkast voor handmatige 

aansturing. 

In de grote glasgevels van de tussenruimte en het glazen dak zijn 
brandventilatieopeningen opgenomen die de afvoer van rook bespoedigen. 
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7. Conclusie & nawoord 
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Conclusie 
Het project heeft geleid tot een ontwerp waarin het opgegeven thema de, Healing 
Environment, en mijn eigen ambities door middel van een helder concept toch te 
realiseren was. In tegenstelling tot voorgaande ontwerpen is dit gebouw van binnen 
naar buiten ontworpen, een inverse gebouw zou je kunnen zeggen. Dit was voor mij 
een nieuwe manier van ontwerpen die perfect aansloot op de behoeften van de 
doelgroep waarvoor het gebouw dient als reactie op de stedelijke locatie. De 
gedachtegang om de conventionele kliniek uit haar habitat te onttrekken en te 
plaatsen in een stedelijke omgeving betekende tegelijkertijd de vervorming daarvan 
waardoor een geheel nieuw type kliniek voor longrevalidatie is ontstaan. Bij het 
ontwerp van de revalidatiekliniek heb ik de stad doorgetrokken tot in het hart van 
het gebouw door gebruik te maken van stedelijke elementen. Hierdoor manifesteert 
het gebouw zich als een kleine stad binnen de stad Rotterdam en wordt het 
maatschappelijke leven, zij het in het klein, doorgezet. Ik vond dit een interessant 
uitgangspunt dat geleidelijk aan vorm kreeg in het gebouw. Het toepassen van een 
compacte buitenvorm heeft in dit geval alle vrijheid gegeven aan het onderzoek 
naar de architectuur van het interieur en ruimtelijke beleving binnen het gebouw. Uit 
het literatuuronderzoek naar de Healing Environment heb ik een aantal aspecten 
gedestilleerd waaraan een gebouw voor de gezondheidszorg zou moeten voldoen. 
Naarmate ik meer inzicht kreeg in de behoeften van de luchtwegpatiënt en het 
revalidatietraject heb ik deze aspecten toegespitst op de specifieke doelgroep 
waarvoor het gebouw dient. Dit heeft zich aan de ene kant vertaald in de 
functionele organisatie en aan de andere kant in de architectuur van het gebouw. 

Het resultaat is een gebouw dat ruimtelijk is opgezet met interessante zichtlijnen en 
perspectieven. Door materialen, transparant en niet-transparant gevels, grote en 
kleine ruimtes als het ware te overlappen is het gebouw complex van aard maar 
juist daardoor draagt het bij aan de beleving van de ruimte en stimuleert het de 
patiënten om op ontdekkingsreis te gaan. Alles overziend denk ik dat ik erin 
geslaagd ben om een antwoord te geven op de probleemstelling en mijn 
doelstelling te realiseren. 

Nawoord 
De weg naar het uiteindelijke ontwerp is er één geweest met uitwijkingen. In die zien 
is een proces nooit lineair en is het proces te omschrijven als het zoeken naar de 
juiste oplossing voor de gestelde opgave. Eén ding is zeker. Zonder deze stappen 
was ik niet gekomen tot dat wat het nu geworden is. Hierbij heb ik voor mezelf een 
geheel nieuwe typologie, het inverse gebouw, ontdekt waarmee ik nog niet eerder in 
aanraking ben gekomen. De nadruk komt daarbij veel meer op het interieur te 
liggen en de beleving van de tussenruimte. Ik vond dit een interessante 
gedachtegang om tot het ontwerp van het gebouw te komen waarvan ik in de 
toekomst profijt hoop te hebben. Het maakte tegelijkertijd het zichtbaar maken een 
stuk moeilijker doordat het interieur verhuld wordt door de buitenkant en complex 
van aard is. Daarom moest dit gebouw ook 3-dimensionaal getekend worden om 
grip te krijgen op de complexiteit van de tussenruimte. Door het hele proces te 
doorlopen heb ik ontzettend veel geleerd. Uiteraard is het mogelijk om nog verder te 
gaan, zeker gezien de schaal, en het gebouw dieper te onderzoeken. In die zin is 
een ontwerp nooit af. Na 1,5 jaar studie ben ik tevreden met het resultaat dat ik 
bereikt heb en heb ik mijn grenzen verlegd. Met veel plezier heb ik aan deze 
complexe opgave gewerkt hoewel het ook flink heeft tegengezeten. Daar leer je van. 

Rest mij nog een aantal mensen te bedanken. Allereerst mijn afstudeerbegeleiders 
van wie ik geleerd heb om vooral kritisch te zijn, alles tegelijk te doen, knopen door 
te hakken en de dingen simpel te houden. De gesprekken die we gevoerd hebben 
en de vragen die mij gesteld werden brachten mij aan het denken waardoor ik 
steeds dichter bij het eindresultaat kwam. Verder wil ik mijn medestudenten uit het 
afstudeeratelier AIR met wie ik veel nuttige discussies heb gevoerd bedanken. Als 
laatste wil ik mijn ouders en zus bedanken, die altijd geïnteresseerd zijn geweest in 
waar ik mee bezig was, en ondanks een wat langere studietijd het vertrouwen niet 
verloren. De steun die zij mij gaven tijdens deze periode heb ik als zeer warm 
ervaren. En nu hoop ik snel ervaring op te doen in de praktijk. Ik heb er zin in. 
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8. Bijlagen 
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