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Het is al avond als ik na een drukke dag op het werk naar huis ga. Als 

oncoloog heb ik op de polikliniek veel patiënten gezien en goed maar 

helaas soms ook slecht nieuws moeten brengen. 

Het bezoekuur is al voorbij en de laatste bezoekers lopen in de hal van 

ons gebouw in de richting van de uitgang. 

Voor mij loopt een man te bellen, blijkbaar met het thuisfront. Ik hoor 

hem zeggen: ':Ja, met mij. Ik ben nu in het ziekenhuis, maar ik ga zo 

naar huis. Ik voel me niet zo lekker." 

Carolien Smorenburg, ik@nrc.nf [datum onbekend] 



SAMENVATTING 

Dit project maakte onderdeel uit van UNzipped01, een afstudeeratelier onder begeleiding van Bas 

Molenaar. Zijn ateliers kenmer1<en zich door een fascinatie met de zorg en welzijn. Zo ook dit atelier, 

dat met het vooronderzoek het ziekenhuis(programma) is ingedoken om een mogelijke decentralisatie 

architectonisch te doordenken. 

Ziekenhuizen hebben naam geen prettige gebouwen te zijn. Dit heeft meerdere oorzaken. Het gebouw 

is van grote omvang, wat meerdere problemen geeft. Oriëntatie binnen het gebouw is lastig, en om 

op de juiste bestemming te geraken ben je afhankelijk van aanwijsborden. Ook zorgt de grote schaal 

van het gebouw, mede met de grote hoeveelheid auto's die rond het ziekenhuis gepar1<eerd worden, 

voor een geïsoleerde ligging van het gebouw in de stad. Er is voor de beleving van ziekenhuizen op 

meerdere aspecten te verbetering te behalen. 

Als we naar de geschiedenis van de gezondheidszorg kijken zien we dat de gebouwen sinds de 

opkomst van de techniek steeds groter zijn geworden. De nadruk komt meer en meer te liggen op 

het faciliteren van de medische technologie, vaak ten koste van een fijne omgeving voor mensen om 

te kunnen genezen van hun ziekte. De eerste vormen van gezondheidszorg, bijvoorbeeld de asclepia 

van de Grieken of de islamitische bimarastanen zijn juist op die fijne omgeving gericht. In de jaren '70 

zwelt de kritiek op het gebrek aan in- en beleving aan en ontstaat onder andere Healing environment 

als stroming. In navolging daarvan ontstaat het evidence based disign, waarin de effecten die de 

omgeving heeft op het genezen van de mens wetenschappelijk onderzocht worden. De resultaten 

blijven echter beper1<t, en een concrete aanknopingspunten voor ontwerpers blijven (nog) uit. De 

zorggebouwen worden uitgebreid met extra *normaal* programma zoals restaurants en zogeheten 

zorgboulevards. Het gevolg daarvan is dat de gebouwen alleen maar groter worden. Momenteel gaan 

er geluiden op om het ziekenhuis zo veel mogelijk te decentraliseren. Dit biedt in architectonisch 

opzicht veel kansen. 

Door het ziekenhuis in kleine eenheden in de stad te plaatsen kan de geïsoleerde ligging opgeheven 

worden. Ik zou een verbeterde omgeving ook juist liever zoeken in een inbedding van de zorg in het 

alledaagse leven dan in een verbijzondering van de zorg van welke aard dan ook. Eenvoudigweg 
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het lopen door een straat, langs een restaurantje of kantoor, langs huizen waar binnen gegeten of 

tv gekeken wordt - de al dan niet direct voelbare aanwezigheid van andere (niet per definitie iets 

mankerende) mensen - ligt veel dichter bij het alledaagse dan het bezoeken van een zorgboulevard. 

In plaats van de *normale* mensen daarmee richting het ziekenkamp te willen bewegen, lijkt het mij 

zinvoller om de zorg te normaliseren en de zieke terug in het alledaagse leven te integreren. In een 

gedecentraliseerde kliniek kunnen verschillende soorten zorg dus ook verschillende doelgroepen, 

van elkaar worden gescheiden. Voor elke groep kan op een geschikte locatie gezocht worden naar 

een geschikt gebouw(type). 

Een ander schaalvoordeel is het feit dat de architectuur van het ziekenhuis kleinschaliger wordt en 

daardoor overzichtelijker opgebouwd kan worden waardoor het ziekenhuis weer begrijpbaar wordt. 

Bovendien kan de architectuur in dit gedecentraliseerde model beter anticiperen op specifieke 

doelgroepen. Als voorbeeld heb ik een kliniek voor chronische patiënten ontworpen. Ziek zijn maakt 

onderdeel uit van hun dagelijks leven, de kliniek probeert daarop aan te sluiten. 

De kliniek voor chronische patiënten is bedacht in de gemengde wijk Rapenland in Eindhoven. Deze 

wijk is goed bereikbaar per auto, per fiets of met het openbaar vervoer. Behalve wonen is in deze wijk 

ook een klein industriegebied aanwezig. Een koppeling tussen deze twee soorten programma is nu 

nauwelijks aanwezig. Op twee strategische locaties doe ik een ingreep die behalve het huisvesten 

van het eigen programma ook een positieve impuls aan de ontwikkeling van de wijk kunnen geven. 

Het programma genereert mensen en levendigheid, de twee (samenhangende) locaties kunnen een 

beweging op gang brengen, en waar straatwanden nu slechts uit achterzijdes van industrie bestaan 

worden voorkanten gemaakt. Het klimaat van de wijk zal veranderen en het wordt interessanter voor 

meer commerciële bedrijven om zich er te vestigen. 

Een van de ingrepen is een kliniek voor chronische patienten. Deze kliniek heeft niet te typische 

uitstraling van een ziekenhuis, maar past zich aan aan de omliggende bebouwing. Door te kijken naar 

de beleving van zorggebouwen met behulp van de termen orientatie, zelfredzaamheid en uiterlijk en 

deze toe te passen met de chronische patient in het achterhoofd, is voor deze mensen een gebouw 

ontworpen. 
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INLEIDING 

ledereen krijgt ooit in zijn leven te maken met het ziekenhuis en iedereen beleeft het ziekenhuis op 

zijn eigen manier. Ik vind het een grote uitdaging om een ontwerp te maken voor een gebouw waar 

iedereen zijn mening over zal hebben. In mijn persoonlijke herinnering aan het ziekenhuis speelt het 

gebouw nauwelijks een rol. Als ik als toekomstig architect, als professional al niet bewust met het 

gebouw omga, hoe gaat een 'leek' dan eigenlijk met het ziekenhuisgebouw om? Het antwoord zit 

denk ik in het onbewuste aspect; je ondergaat de gebouwde omgeving, juist op plaatsen waar je vaak 

om een vervelende reden komt. Toch heeft de omgeving grote invloed op je beleving; ze schept een 

ruimte, een kader waarin je beleving gevormd wordt. Dit gebeurt soms bewust, soms onbewust, 

maar belangrijk is het zeker. 

Het ontwerpen van een ziekenhuis vraagt van de architect een grote maatschappelijke betrokkenheid. 

Bij bestudering van de historie van het ziekenhuis valt op dat het ziekenhuis en zijn verschijningsvorm 

een reflectie zijn van de maatschappij. De maatschappij is een dynamisch geheel en om die reden zal 

het ziekenhuis ook steeds blijven veranderen. 

In het atelier UNzipped01 bij Bas Molenaar, waar dit project onderdeel van uitmaakte, is onderzoek 

gedaan naar het ziekenhuis en hoe het mogelijk zou zijn dat te decentraliseren. Door het bestuderen 

van het programma van het Maxima Medisch Centrum (MMC) in Eindhoven, brainstormsessies 

over decentralisatie, presentaties van onder andere TNO, Vitavalley, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, 

de Nijl architecten, Stereo Architects, +architecture en PTG-advies, hebben wij ons een beeld 

weten te vormen van de wereld in en om het ziekenhuis. De nieuwe ontwikkelingen rond het 

ziekenhuis wijzen naar decentralisatie, en iedere spreker heeft daar zijn eigen visie op. De één wijst 

naar nieuwe technologische ontwikkelingen, de ander op beleving, en weer anderen gaan in op het 

programmatische aspect van deze ontwikkeling. 

Ik vind het belevingsaspeet van de gebouwde omgeving een zeer intrigerend onderwerp. Ik zie graag 

dat een gebouw in zijn omgeving past en in zijn bescheidenheid samenhang met de omgeving kan 

bewerkstelligen. De inpassing van het huidige ziekenhuisgebouw laat vaak te wensen over. Er valt 

volgens mij veel te verbeteren aan de beleving van de weg naar en de ruimte rondom en in het 
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ziekenhuis. Verschillende groepen mensen beleven het gebouw op hun eigen manier. Iemand die een 

ernstig ongeluk krijgt en met de ambulance binnenkomt, zal het gebouw compleet anders ervaren 

dan iemand die er komt om een kindje te krijgen. Hoe kom je een gebouw binnen? Hoe ga je er weer 

weg? Is het makkelijk binnen het gebouw de bestemming te vinden? Dat zijn vragen die meteen bij 

me opkomen als ik deze doelgroepen aanhaal. Maar wie beleeft het ziekenhuis nou vaker dan iemand 

die chronisch ziek is? De langere tijd gedurende welke zij met de instelling te maken hebben, zij 

het intern of poliklinisch, maakt dat deze patiënten een extra indringende beleving hebben van het 

ziekenhuis . Des te belangrijker vind ik het dat die beleving zo aangenaam mogelijk gemaakt wordt. 

In dit verslag zult u een verhaallezen over de beleving van ziekenhuizen, over hoe ziekenhuizen door 

de eeuwen heen veranderd zijn en waarom er gesproken wordt over decentralisatie. Als voorbeeld 

voor een decentraal onderdeel van het ziekenhuis heb ik uiteindelijk een ontwerp gemaakt voor een 

kliniek voor chronische patiënten. Mijn bedoeling is geweest om een beeld te geven van hoe zorg ook 

aangeboden zou kunnen worden. 
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H o o f d s t u k 0 1 

WAl ZULLEN ~·E NU BELEVEN? 

ervaringen in het ziekenhuis 

Een patiënt doorloopt meerdere stadia in zijn zorgbeleving. Factoren als oriëntatie, zelfredzaamheid 

en de uitstraling van het gebouw zijn hierop van invloed. Kunnen we de beleving van een ziekenhuis 

welleuk maken? Het blijft een ziekenhuis. 

•• afbeelding 01: Model beleving ziekenhuis . Wat mij opvalt aan het ziekenhuis is dat het meerdere 
soorten beleving herbergt. allemaal onder één dak . Een algemeen gedeelte waar het allemaal wat 
luchtiger is; winkeltjes. een koffiebarretje. En daarna het 'echte" ziekenhuis. waar je vaak een 
eenzaam gevoel hebt. Het gaat hier natuurlijk om mijn eigen beleving van het ziekenhuis. en dit is 
voor ieder mens anders. Hoe ga je om met deze verschillen in beleving? (zie ook afbeelding 02 en 03) 
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Wat ik zelf zo verschrikkelijk vind aan 
z i e k e n h u i z e n 

Naast het feit dat je er vaak komt voor minder prettige aangelegenheden, is het zo moeilijk om te weten 

waar je je in het gebouw bevindt. Het bezoek aan een ziekenhuis zie ik als een aaneenschakeling van 

verschillende belevingen. Die begint al op straat, daar betreed je bij het voorbijgaan van een slagboom 

het domein van het ziekenhuis. Je passeert eerst een enorme hoeveelheid auto's, waarna je het 

gebouw betreedt. Hierbij valt me vooral het contact met de mensen om je heen op. Bij binnenkomst 

in het gebouw, en indien aanwezig in de zorgboulevard, verschilt het contact met mensen weinig van 

de interactie op straat; mensen lopen om je heen, doen hun ding en er is niemand die op je let. Via 

de lift vervolg je je weg naar de plaats van bestemming. In de lift sta je met meerdere mensen op 

een klein oppervlak. Onbekende mensen staan binnen je intieme kring maar niemand durft elkaar aan 

te kijken. Bij het verlaten van de lift kom je in een gang, je weet niet precies waar je je bevindt en je 

ziet vaak niemand meer. Je bent op jezelf aangewezen om de goede locatie te bereiken. Het contrast 

tussen deze contacten versterkt voor mij de gevoelens van anonimiteit en eenzaamheid. 

Afbeelding 02: In het model over de beleving van het ziekenhuis wordt de drukte om je heen 
weergegeven: bij binnenkomst vooral door de omgeving. 
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Afbeelding 03: In het model over de beleving van het ziekenhuis wordt de drukte om je heen 
weergegeven: in de lift door de grote dichtheid aan mensen, waarna je uiteindelijk alleen in een lege 
gang overblijft. 

Tijdens de eerste opdracht hebben alle deelnemers aan het afstudeeratelier, zonder verder onderzoek, 

hun gevoel over het ziekenhuis weergegeven. Het bleek dat geen van mijn medestudenten er een 

geheel positieve blik op had. Kenmerken die genoemd worden zijn onoverzichtelijkheid, ketting van 

belevingen, ieder gaat zijn eigen weg en ook het klinische element wordt genoemd. Die eerste drie 

termen hebben absoluut te maken met de structuur van het gebouw, en zijn een gevolg van onder 

andere de grootschaligheid van het (huidige) ziekenhuisgebouw. De laatste term, 'klinisch', heeft 

meer te maken met de afwerking en vormgeving. Toch hoeven deze termen zeker niet allemaal 

negatief te zijn. Het gaat om de manier waarop ze worden ingezet. 
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B e l e v i n g v a n z i e k e n h u i z e n 

In de documentaire 'Het ziekenhuis doorgelicht, de architect als therapeut'1 benoemt Robbert 

Wischer, een Duitse architect, drie opeenvolgende fasen in de ervaring van een patiënt in het 

ziekenhuis: 

1. Angst; hierbij kan de architect volgens Wisseher weinig doen. De mensen moeten door hun 

omgeving op hun gemak gesteld worden. Hierbij doelt Wischer niet zozeer op de architectonische 

omgeving, maar meer op de aanwezigheid van mensen. 

2. Streven naar autonomie; in deze fase kan de architect sfeer creëren, en het mogelijk maken voor 

de patiënt hun eigen sfeer te creëren. 

3. Initiatief; de patiënt heeft zijn eigen initiatief weer terug. Hij of zij moet dingen kunnen 

ondernemen. 

Deze termen, angst, autonomie en initiatief zijn niet direct gekoppeld aan architectonische middelen. 

Hoe gaat een architect sfeer creëren? Hoe gun je een patiënt initiatief? Door wat dieper in te duiken 

op deze termen, de veranderde beleving van een patiënt, probeer ik te achterhalen wat er nu anders 

zou kunnen in zorggebouwen, om de ervaring van het gebouw zo positief mogelijk te maken. 

Oriëntatie 

Als je ziek bent kunnen gevoelens van anonimiteit, eenzaamheid en vervreemding extra sterk zijn. 

Naar Bertolt Brecht kan vervreemding worden begrepen als een situatie waarin je met jezelf wordt 

geconfronteerd, en waarin je je losmaakt van je vanzelfsprekende, bekende karakter. Mensen die 

lichamelijk of psychisch ziek zijn kunnen vervreemd raken van zichzelf. Ze worden kwetsbaar en 

bang. Dit kunnen we vergelijken met fase 1 van Robbert Wisscher. De angst voor die ziekte die er wel 

of niet is kunnen we als architect niet wegnemen. Maar wanneer men vervreemd raakt van zichzelf, 

is het wenselijk dat de omgeving dat niet nog eens versterkt. Onderzoek heeft uitgewezen dat gebrek 

aan ruimtelijke oriëntatie van grote invloed is op de stressbeleving en het welbevinden van patiënten.2 

1 Avro's close up: het ziekenhuis doorgelicht, de architect als therapeut [televisie-uitzending] 

2 Tanja Vollmer en Gamma Koppen, Fysieke en psychische vervreemding [Hedy d'Anconaprijs] (Rotterdam 
2010), p. 51. 
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Als architect kun je hier een rol in spelen door te zorgen voor een heldere routing, en bijvoorbeeld het 

geven van zichtlijnen opdat men zich beter kan oriënteren. 

De oriëntatie is bij binnenkomst in een ziekenhuis direct een probleem. Het gebouw is van buiten 

door zijn herkenbare uitstraling en het enorme terrein waarop het ligt vaak makkelijk gevonden. 

Hetzelfde geldt voor de ingang van het gebouw. Zodra we echter het gebouw betreden bevinden 

we ons in een onbekende wereld. We weten namelijk niet wat er allemaal precies gebeurt in een 

ziekenhuis. Hedendaagse ziekenhuisgebouwen zijn ontworpen op basis van het faciliteren van de 

ingewikkelde organisatiestructuur en de medische professie, niet op basis van de ervaring van de 

patiënt, bezoeker of werknemer. De structuur van de bedrijfsvoering hangt samen met de structuur 

van het gebouw. Mede omdat we die structuren niet kennen, wordt het ziekenhuis zo onoverzichtelijk. 

De huidige structuur van het grote ziekenhuis is zo ingewikkeld dat die vaak door het eigen personeel 

niet eens overzien wordt. De transparantie van de organisatie is al enorm verhoogd door moderne 

communicatietechnieken als internet. De gehele structuur moeten we echter ook niet willen snappen, 

maar een onoverzichtelijk gebouw is niet het noodzakelijke resultaat. Dit wil echter niet zeggen dat 

ik een gebouw onoverzichtelijk moet vinden. Voor de patiënt Is het zaak om de voor hem belangrijke 

activiteiten te overzien, en het onoverzichtelijke ook maar vooral niet te beleven. Als het ziekenhuis 

wat kleiner zou zijn, of zelfs zou worden gedecentraliseerd, wordt de organisatie per gebouwdeel 

waarschijnlijk minder ingewikkeld dan nu het geval is in het alles-in-één ziekenhuis. 

In afbeelding 04 zien we de grove structuur van het Martini Ziekenhuis in Groningen. Dit ziekenhuis is 

in 2007opgeleverd. De goederenstromen worden hier al zo veel mogelijk gescheiden gehouden. Op 

sommige plaatsen is dit echter niet het geval, op de ene verdieping komen wel bezoekers, de volgende 

niet, dan weer wel, dan weer niet. In een groot gebouw met een dusdanig grote organisatie is het ook 

praktisch onmogelijk dit volledig gescheiden te houden. In het hoofdstuk over de geschiedenis van 

ziekenhuizen zullen verschillende ordeningstypen meer naar voren komen. 
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afbeelding 04: In deze isometrie van het groniner ziekenhuis worden verschillende stromingen 
weergegeven. Elke kleur geeft aan welke mensen er komen. Groen: medewerker, patiënt en bezoeker. 
lichtbouw: medewerker en poliklinische patiënten. Oranje: medewerkers en acuute patiënten. 
Donkerblauw: Medewerker s. 

Zelfredzaamheid 

Een ander aspect waar de patiënt doorheen moet, en waardoor hij van zichzelf vervreemd kan raken 

is het feit dat hij afhankelijk wordt van hulp die hij krijgt van anderen. Dit heeft met belevingsfase 

2 (het streven naar autonomie) en 3 (het terugkrijgen van initiatief) van Wisseher te maken. Een 

uitspraak van Tanja Vollmer en Gamme Koppen sluit hier op aan: zorggebouwen zouden erop gericht 

moeten zijn mensen zelfbewust te laten handelen.3 Hierbij kun je denken aan het zelf kunnen openen 

van een raam, op een balkon van je kamer te kunnen gaan zitten of bijvoorbeeld je bezoek in een 

daarvoor bestemde ruimte ontvangen en niet in je bed. 

Bij deze fasen denk ik ook aan het territorium dat zowel arts als patiënt heeft, waarin ze zelfbewust 

kunnen handelen. Tot nu toe spreken we alleen over de patiënten. Maar dit zijn niet de enige mensen 

die deze plek bezoeken. Ook personeel en bezoekers beleven dit gebouw op hun eigen wijze. De 

3 Ibid . 
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manier waarop deze verschillende groepen het ziekenhuis beleven is verschillend. De frequentie van 

het gebouwbezoek is anders, en de wijze van het eigen maken van de omgeving is verschillend. Hoe 

lager de frequentie van het bezoek aan een gebouw is, des te minder zal het eigen voelen. Als je op 

bezoek komt is dat ook niet belangrijk; het territorium zal kleiner zijn. Hoe meer je in het gebouw komt, 

hoe meer behoefte je zult hebben aan een eigen plek. In afbeelding 05 zijn voorbeelden genoemd van 

front office en back office binnen het ziekenhuis (hier vernoemd als onstageen backstage) . Door een 

duidelijke scheiding te maken tussen verschillende delen in het programma kan gespeeld worden met 

de mate waarin de patiënt en het personeel zich bewust zijn van deze front- en backoffice verhouding. 

ONSJM.r '6AcUr"6~ 

~ ~~ !>~ 

~ ~ 
L ~-
~~ ~a· 

J. ~.fa ~ na-:=: I ~ ' w.:e. 1' 
l -

afbeelding 05: voorbeelden van onslage (front office) en backstage (back office) 
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Daarnaast is er nog een verschil tussen het kennen van het gebouw en de *snufjes* (personeel) en 

het betreden van het gebouw als bezoeker of het verblijven of langskomen in het gebouw als patiënt. 

De zichtbaarheid van apparatuur die alleen door personeel bediend kan worden geeft niet alleen een 

beeld van iets waar je geen controle over hebt, maar genereert ook een klinisch voorkomen. 

afbeelding 06: Techniek en het menselijk lichaam; in hoeverre blijft dit natuurlijk? 
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Klinische inrichting 

Deze term wordt als vanzelfsprekend bij het ziekenhuis genoemd. We gaan ervan uit dat we in een 

schone omgeving terecht komen, waar alles steriel is waar nodig. Als het er zo uit ziet kan dat een 

heel veilig en betrouwbaar gevoel geven. Dit hoort bij het imago van het ziekenhuis. Dat het veilig en 

betrouwbaar voelt willen we natuur1ijk behouden, maar kan dit ook met een minder klinisch uiterlijk? 

De (toekomstige) technische ontwikkelingen Integreren steeds meer in het dagelijks leven. We zijn 

afhankelijk van bepaalde technologle!!n. Gelukkig hebben we In onze beleving nog steeds de controle 

over het eigen lichaam en het eigen doen en laten. Dit is natuur1ijk al niet meer in alle gevallen zo. 

Hoe ver kun je gaan met het inbrengen van techniek in het menselijk lichaam? Ligt de grens bij een 

prothese? Bij een identiflcatiechip? Op dit moment staan we op een punt waarop dit gevaar1ijk kan 

worden voor de menselijke controle. Er is al onderzoek gedaan waarbij een chip in het menselijk 

lichaam werd geïmplanteerd, zodat de bewegingen van de hand en arm op afstand gecontroleerd 

kunnen worden. Zou dit verder gaan, dan kan men in de toekomst de macht hebben over het lichaam 

van iemand anders. In hoeverre speelt deze technische wereld een rol In het ontwerp van een 

zorggebouw? Als architect ga ik hier in plaats van een persoonlijk vertoog te houden over de ethische 

aspecten van deze ontwikkelingen, liever in op de rol van de technologie in de fysieke omgeving, 

bijvoorbeeld in termen van zichtbaarheid. Ga ik de techniek een handje helpen met behulp van mijn 

vormgeving? Geef ik de kwetsbaarheid van het menselijk lichaam weer? Of wil ik als tegenreactie 

op het technologische een zo natuurlijk mogelijke omgeving maken voor de patiënt, met een minder 

klinisch uiter1ijk? Deze vragen spelen nog nauwelijks een rol in het ziekenhuisontwerp, waar het 

faciliteren van de techniek de hoogste prioriteit heeft: 

'Overwegingen van esthetisch-architectonische aard spelen bij het ontwerp vaak een 

ondergeschikte rol. De aandacht is in eerste instantie gericht op het realiseren van 

een functionerend gebouw waarin goede zorg kan worden verleend. Regelgeving, 

locatiegebonden beperkingen en de beschikbare financiële middelen perken de 

architectonische keuze- en uitdrukkingsvrijheid verder in. Ziekenhuisarchitectuur speelt 
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hierdoor nauwelijks een rol in het algemene architectuurdebat. '4 

De technische toepassingen zijn niet altijd humaan te noemen. Door de architectuur toch op 

deze toepassingen te gaan richten worden de natuur en het menselijke vergeten. Ook deze 

klinische omgeving is het gevolg van een de eerder genoemde ontwerpmethode op basis van 

organisatiestructuur. Er gaan echter steeds meer geluiden op voor nieuwe concepten zoals 

Planetree; binnen dit concept wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke omgang: er wordt 

verder gekeken dan naar de medische zorg alleen, healing environment is een term die hoog in 

het vaandel staat bij dit concept. Deze healing environment wordt in dit geval mede gecreëerd 

door de inzet van personeel. Ik vraag mij af of dit de goede benadering is. We hebben te maken 

met veranderingen in de maatschappij: de bevolkingssamenstelling is aan het veranderen, 

vergrijzing is een term waarover al jaren gesproken wordt. Is dit concept qua personele last 

mogelijk? Als gevolg van vergrijzing zal er een vermeerdering van vraag naar en vermindering 

van aanbod van zorg zijn. 

Dit concept kan misschien in combinatie met het verzorgen van mensen buiten het ziekenhuis beter 

op gaan. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan hotels, die speciaal gericht zijn op de zorg. Er zal 

hier medisch personeel aanwezig zijn, maar ook niet medisch gekwalificeerd personeel kan een 

deel van de verzorging op zich nemen. Hiervoor zou (gedeeltelijke) decentralisatie uitkomst kunnen 

bieden. Healing environment is hier slechts vluchtig genoemd. Deze term zallater in het verslag meer 

aandacht krijgen als stroming binnen de zorgarchilectuur. 

4 College bouw ziekenhuisvoorzieningen, Future hospitals; competitive and healing [verslag van een 
prijsvraag] (Utrecht 2005), p. 25. 
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afbeelding 01: Artikel uit SP!TS. Hierin wordt uitleg gegeven over het planetree concept. Het concept 
is afkomstig uit Amerika. Nu gaan ook in Nederlandse ziekenhuizen met dit concept werken. 
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Omdat het een ziekenhuis is? 

'De gezondheidszorginstelling dient uit zijn isolement te worden verlost en te worden ingebed 

in de alledaagse maatschappij. Daarnaast is het nodig tegemoet te komen aan de behoefte van 

meer comfort, die door de steeds asserlievere patiënt, bezoeker en medewerker steeds duidelijker 

wordt verwoord. '5 Om het (in de woorden van dit boek) deprimerende karakter van het ziekenhuis te 

verlichten stellen zij voor een functie toe te voegen, te weten een zorgboulevard. De probleemstelling 

die het ziekenhuis in een isolement veronderstelt sluit aan bij mijn eerdere (fysieke) constateringen. 

Waar ik mijn twijfels over heb is het feit dat de oplossing wordt gezocht in het toevoegen van een 

andere functie, in dit geval winkelen in de zorgboulevard, die de ervaring van ziekenhuizen positiever 

zou kleuren. Wanneer je de boulevard, die je alleen bezoekt als je om een andere reden in het ziekenhuis 

bent, passeert, heb je namelijk toch weer een overgang tot dat gebouw waar de licht deprimerende 

aangelegenheid zou zijn. Mijns inziens maken we hier de instelling alleen groter, onoverzichtelijk en 

daardoor niet prettiger. Bovendien worden op de boulevard geen designmeubelen of bijvoorbeeld luxe 

lingerie verkocht, maar hoortoestellen en pyjama's voor het verblijf in het ziekenhuis. 

Niet alleen vervreemding, of gebrek aan ruimtelijke oriëntatie is van invloed op de stressbeleving van 

patiënten. Ook is onderzocht dat door een toename van optische indrukken en vooral geurprikkels 

meer stress wordt ervaren. Dit effect is het grootst als mensen vanuit een beschermde omgeving 

(auto of kamer van arts) in de collectieve ruimte terecht komen. De aanwezigheid van een shopping 

mali zal deze overgang van beschermde naar collectieve omgeving niet direct positief beïnvloeden. 

Ik kan mij voorstellen dat de toename van prikkels enorm is. Aan dit fenomeen kan op een simpele 

manier aandacht gegeven worden, door mensen een plek te bieden waar zij even tot rust kunnen 

komen. 

Natuurlijk speelt de reden van bezoek aan een bepaalde plek mee in de ervaring van deze plek. Dit 

kunnen wij echter in de architectuur niet oplossen. In plaats van de zogenaamde zorgboulevard 

die hier in het ziekenhuis gesuggereerd wordt, kunnen we ook op een andere manier het isolement 

proberen te doorbreken. Ik zou die doorbreking liever zoeken in een inbedding van de zorgbeleving 

5 Noor Mens, Zorgboulevards; verkenningen in het zorglandschap van morgen (Bussum 2005), p. 9. 
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in het alledaagse leven dan in een verbijzondering van welke aard dan ook. Daarvoor zijn niet per 

definitie winkels nodig. Eenvoudigweg het lopen door een straat, langs een restaurantje of kantoor, 

langs huizen waar binnen gegeten of tv gekeken wordt- de al dan niet direct voelbare aanwezigheid 

van andere (niet per definitie iets mankerende) mensen- ligt veel dichter bij het alledaagse dan het 

bezoeken van een zorgboulevard. 

De Nijl Architecten constateren in hun onderzoek naar het decentrale ziekenhuis: 'Het nu gangbare 

ziekenhuis is een in zichzelf gekeerd gebouwtype, afgeleid uit de interne bedrijfsvoering en blind 

voor de locatie waar het staat. 06 1k denk dat het aantrekken van verschillende (niet medische) functies 

het blind zijn voor de locatie alleen maar vererger~ het wordt een op zichzelf staande stad binnen de 

stad. In de trend van decentralisatie die in de zorg zichtbaar is, zie ik aanleiding om het ziekenhuis 

(in delen) terug in de stad te integreren. In het werkelijk alledaagse ligt de sleutel om het ziekenhuis 

een volwaardig onderdeel te maken van de stad; de kliniek die mijn ontwerpopgave voorstelt bevindt 

zich dan ook *gewoon* in de straat, net als ieder ander gebouw. De stap naar decentralisatie en de 

relatie tussen zorg en de maatschappij zal in de volgende hoofdstukken duidelijk worden gemaakt. 

s De Nijl Architecten, 'Het decentrale ziekenhuis', in: Lay-out 06, december 2008. 
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afbeelding 08: Model: het ziekenhuis als onderdeel van de stad 
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H o o f d s t u k 0 2 

GE SC HIEDENI S VAN GEZONOHEIO SZ OR G 
van Asclepia tot al/es-in-één-ziekenhuis 

Dit hoofdstuk bevat een chronologische samenvatting van de gezondheidszorg vanaf de tijd van 

de Grieken tot nu. Op wat voor locatie vond de zorg plaats? Hoe was de (wel of niet medische) 

behandeling? In wat voor soort gebouwen heeft zorg plaatsgevonden? Opvallend is dat al sinds het 

begin van de gezondheidszorg geloofd wordt dat de omgeving invloed heeft op de zieke. Na een 

afdwaling, waarin zorggebouwen vooral op techniek en uitbreidbaarheid gericht waren, worden we 

ons weer steeds meer van bewust van omgevingsinvloeden. 

cc afbeelding 09: Behandelruimte in de eerste jaren van de Philips Medische Dienst in Eindhoven (1920) 
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In het vorige hoofdstuk heb ik het gehad over het beleven van het ziekenhuis. Het ziekenhuis 

heeft zich echter door de jaren heen geëvolueerd tot de instelling die zij nu is, en zij zal 

zich blijven ontwikkelen. De trend van decentraliseren is reeds ingezet. Door marktwerking, 

maatschappelijke veranderingen en technische ontwikkelingen zijn ziekenhuizen al verouderd 

op het moment dat ze opgeleverd worden. Op dit moment is het ziekenhuis één gebouw als 

icoon voor het beter maken van (zieke) mensen. Nu zijn er in elke stad één of twee grote 

ziekenhuizen. De keuze voor één van deze ziekenhuizen wordt gemaakt door de huisarts, of 

vaak bepaald door de ligging van je woning ten opzichte van het ziekenhuis. Verschillende 

patiëntgroepen hebben echter verschillende belangen. De één komt voor een snelle foto en gaat 

daarna door naar het werk, de ander komt voor een belangrijk gesprek en moet nadenken over 

de invulling van de rest van zijn of haar leven. Dit zijn nogal uiteenlopende situaties, die nu nog 

onder één dak voorkomen. Voor de een is geborgenheid belangrijk terwijl voor de ander een 

klinische omgeving prettiger zal voelen. Contact met medeklanten of patiënten zal voor de een 

gewenst zijn en voor de ander juist niet. 

Maar hoe is het ziekenhuis eigenlijk geworden tot het gigantische gebouw wat het nu is? Wat zijn 

de redenen voor dat grote gebouw en de ligging ervan. Wat hebben mensen door de eeuwen heen 

hiervan gevonden, onderzocht en ervaren? Om het fenomeen ziekenhuis beter te kunnen bestuderen 

en de concepten te kunnen relateren aan de tijd wordt hier een kleine geschiedenis omschreven van 

het ziekenhuis, gezondheid en omgeving. 

E e r s t e z i e k e n z o r g 

Ziekenzorg bestond al bij de oude Grieken, echter tot de 5' eeuw is er geen specifiek gebouw voor 

ziekenzorg geweest. Bij de Grieken was er sprake van een Asclepia. In dit tempelcomplex, gewijd 

aan de god van de natuur, was een priester verantwoordelijk voor diagnoses. De zieke bli~t één nacht 

slapen, zodat de priester zijn dromen kan vangen, maar gaat naar huis om daar verder verzorgd te 

worden. Bij de Romeinen ging het anders. In die tijd wordt een ziekenhuis Valetudinaria genoemd. Dit 

ziekenhuis voor soldaten en boerenslaven bestaat uit barakken. Net na christus verschuift de zorg naar 

het Xenodochium. Dit is vergelijkbaar met het Valetudinaria, alleen dan meer religieus georiënteerd. 

Naast de barakken komt een basiliek, en de zorg komt wederom in handen van de religie. 
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afbeelding 10: Links: Romeins Valefudinarium, 10 v.Chr. Rechts: Xenodocium, Ostia 

Rond de Se eeuw wordt er in de Byzantijnse Xenodochia en Islamitische Bimarastanen specifiek 

gekeken naar het ontwerp voor zorggebouwen. Hygiëne is hier een belangrijk uitgangspunt. Daarom 

worden de gebouwen gebouwd aan de rivier, zodat er direct toegang is tot vers water. Dit zijn de 

eerste centra die gespecialiseerd zijn in medische zorg. 

In de middeleeuwen zijn de kloosterziekenhuizen in opkomst; religie en zorg zijn wederom verbonden. 

De ziekenhuizen zijn haast niet te onderscheiden van gewone kloosters. Ook nadat de kerk de macht 

binnen de zieken- en gasthuizen verliest hebben deze nog steeds dezelfde behuizing. Mede door de 

grote pestepidemie en de groei van het aantal zieken ging de kwaliteit van zorg achteruit. In die tijd 

ontstaan voor de rijkere (reizende) bevolking herbergen en logementen. 

Stadsziekenhuizen 

Tot de 13• eeuw is de zorg vooral gericht op verzorging, door de intrede van de chirurg in het 

ziekenhuis wordt genezing belangrijker. Met de opkomst van de steden komt in deze tijd ook de niet

religieuze zorg op. Een van de eerste voorbeelden van een stadsziekenhuis is het Ospedale Maggiare 

uit 1456, gelegen in Milaan (zie afbeelding 11). Het gebouw heeft een Renaissancistische opbouw. 

Het heeft geometrische ontwerpprincipes en is gebouwd rondom binnenhoven. In de westerse 

ziekenhuisbouw is dit een nieuw concept dat niet direct is afgeleid van een ander gebouwtype, zoals 
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dat bijvoorbeeld wel het geval was bij de Griekse tempelcomplexen en de kloosterziekenhuizen. Het 

ziekenhuis wordt hier voor het eerst als zelfstandig gebouwtype gezien . 

.... ~bi DAR ..,..., ... __ 
t.Mp~··· 

afbeelding 11: Ospedale Maggiore, Milaan (1456) 

..... 

In Nederland gaan gasthuizen zich richten op ziekenzorg. De gasthuizen werden aanvankelijk 

gebouwd door de kerk of door kloosters. Er werd onderdak gegeven aan pelgrims en armen. Veel 

later pas wordt het gasthuis overgenomen door de burgerij. Het gasthuis is de voorloper van het 

ziekenhuis. Enkele ziekenhuizen in Nederland dragen dan ook nog steeds deze naam. Hier werden 

ouderen maar ook zieken verpleegd. De zorg bestond echter uit het geven van 'gezonde kost' en 

bidden voor de zieken. In de middeleeuwen bestaat het gasthuis vaak uit een lange zaal die uitkomt 

op een kapel. Door middel van gordijnen krijgen de pati!!nten privacy. 
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Laat in de 17' eeuw en begin 18' eeuw worden er onder invloed van de staat veel militaire ziekenhuizen 

opgericht. Deze bestaan uit grote zalen waar de militairen verzorgd worden. Daarna worden ook 

burgerziekenhuizen gebouwd. In de 18• eeuw zet men zich onder invloed van de Verlichting af tegen 

het geloof. De wetenschappelijke kennis neemt toe en krijgt daardoor een belangrijke taak binnen de 

gezondheidszorg. Het ziekenhuis wordt een plaats waar op basis van wetenschappelijke inzichten 

aan de gezondheid wordt gewerkt. Het artsendom wordt in Frankrijk ingesteld, waardoor artsen 

een gerespecteerde positie krijgen. Er wordt meer en meer nagedacht over de omgeving waarin de 

zieken verzorgd worden. Door (de uitvinding van) statistisch onderzoek en medische cartografie 

legt men een link tussen het ontstaan van ziektes en de kwaliteit van de omgeving. Er wordt een 

heilzame werking toegedicht aan frisse lucht. Met gelooft dat miasmen (uitwasemingen van rottende 

stoffen) de oorzaak zijn van ziektes. Het corridorziekenhuis wordt hiervoor bedacht, en daarmee 

werd de basis gelegd voor het hedendaagse ziekenhuis. Het gebouw laat veellicht binnen doordat 

het is opgebouwd rondom een groot binnenhof, waardoor verse lucht binnen kan komen. Het eerste 

voorbeeld van dit type is het ontwerp van het ziekenhuis in Bern van F. Beer, gemaakt tussen 1718 en 

1724. De zalen in het ziekenhuis zijn ingericht rond een middengang, welke direct ook de scheiding 

tussen mannen en vrouwen vormt. Inspiratie voor dit gebouwtype wordt gehaald uit straatfaçades 

en schoolgebouwen. Een ander vroeg voorbeeld is het Charité in Berlijn, waar de gangen langs een 

open binnenterrein lopen. Miasmen zouden vooral aanwezig zijn in de stad. 

Ook wordt in Nederland in de 18' eeuw het verband gelegd tussen stedelijke geografie en voorkomen 

van ziektes door de arts S. Sistra. Hij ziet een verband tussen vervuild, stinkend water, een hoge 

bevolkingsdichtheid en de plekken waar ziekte zich manifesteert. Hij was zijn tijd ver vooruit door 

te veronderstellen dat de bron van ziektes een levend organisme moest zijn (de bacterie werd pas 

in de tweede heHt van de 19' eeuw uitgevonden), maar beschikte niet over het vermogen dit aan te 

tonen. Hij geeft van dit alles uitvoerige beschrijvingen, maar legt het niet vast op kaart. Oeheer J.G. 

van Niftrik, hoofd stedenbouwkundige in Amsterdam vanaf 1864 brengt het aantal choleragevallen 

in kaart (dit gebeurde eerder al in Engeland). De kaart laat zien dat de meeste slachtoffers vallen in 

dichtbevolkte gebieden waar het water het smerigst is, in dit geval De Jordaan. Men gelooft dat frisse 

lucht is goed voor de mens. Aan de natuur worden gezondheidsbevorderende kwaliteiten toegedicht. 

In de 18' eeuw heeft de elite al toegang tot natuur in de stad. De hygiêniseringsbeweging zet zich in 
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voor volksparken voor iedereen in de stad. Deze volksparken zouden een helende werking hebben, 

en ten goede komen aan de gehele burgerlijke bevolking. Door de industrialisering trekken echter 

steeds meer mensen naar de stad. De hygiêniseringsbeweging wil de alledaagse leefomgeving 

verbeteren. De hygiëniseringsbeweging strijdt voor schoon drinkwater en stelt minimale eisen aan de 

woningbouw. Er komen inspecteurs en geneeskundige raden voor toezicht op de volksgezondheid. 

Er komt een wet op geneeskundig staatstoezicht, alleen kunnen gemeenten niet verplicht gesteld 

worden de adviezen op te volgen. In Eindhoven moeten besmettelijke ziekten aan het eind van 

de 19" eeuw bij de politie gemeld worden. Voordeuren van huizen waar de zieken wonen worden 

gemarkeerd, de bewoners mogen niet meer naar kerk, school of werk. Een overtreding van deze 

regel kost ze 3 florijnen. In 1905 wordt een drinkwaterleiding aangelegd, waardoor ziektes niet zo 

snel verspreid werden. 

afbeelding 12: Uitbreidingsplan voor Amsterdam van J.G. van Niftrik. Dit plan is nooit uitgevoerd omdat 
het te duur zou zijn. 
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Nieuwe typologische ontwikkelingen 

Aan het einde van de 18e eeuw heerst de gedachte dat mensen zo snel en goedkoop mogelijk beter 

moeten worden. Een gezonde burger is immers productiever. In grote zalen met veel paMnten kan 

goedkoop toezicht gehouden worden. Een strikt regime zou het genezingsproces bevorderen, en de 

patiënten worden dan ook streng in de gaten gehouden. 

Door een hoog sterfteci~er in de ziekenhuizen, en een brand in een Parijs ziekenhuis wordt het tijd 

voor vernieuwing in de gezondheidszorg. Het corridorziekenhuis wordt niet langer gezien als gezonde 

leefomgeving in verband met de opeenhoping van veel zieken, en de beperkte frisse lucht in de 

ziekenzalen. Er worden enkele radiaalplannen gepresenteerd (zie afbeelding 13), waar extra aandacht 

is voor ventilatie en frisse lucht. Er is echter een concurrerend concept met losse paviljoens. Dit 

krijgt de voorl<eur. Het eerste paviljoenziekenhuis dat tussen 1839 en 1854 werd gebouwd, is het 

H6pital Lariboisière(zie afbeelding 14). De losse barakken bij het slagveld in de Russisch-Turkse 

Krimoorlog (1854-1856) vormen de doorbraak van het paviljoentype. Florence Nightingale schnm 

naar aanleiding van de ervaringen In die oorlog in 1859 'notes on hospita/s', dat vooral in Engeland 

veel invloed heeft. 
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afbeelding 13: Bernard Poyet, ontwerp voor het Hötel dieu, Parijs (1185) 

3 5 11111111111111 



IIOPITAI. I.ARI801Sif.Rf: 
Ploa <t. Rn •. 0...-.H 

lf '-
~- .. 

. L -------
afbeelding 14: M.P. Gauthier, Höpital Lariboisière, Parijs 11839-1854) 
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afbeelding 15: A.C. Bleys. Onze lieve vrouwegasthuis Amsterdam 11894) ~~ 
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Deze ontwikkelingen hebben in Neder1and relatief weinig invloed gehad. Daar blijft het corridor 

ziekenhuis favoriet. Nederland heeft met het Coolsingel ziekenhuis is Rotterdam (1855) wel een 

modern ziekenhuis. De innovaties zijn echter vooral op technisch gebied. Er zijn ventilatiesystemen, 

een waterzuiveringsinstallatie en een stoommachine. Echter het corridorsysteem is internationaal 

gezien al achterhaald. Pas aan het einde van de 19• eeuw komen ook in Neder1and paviljoen 

ziekenhuizen. Een voorbeeld hiervan is het Onze lieve vrouwe gasthuis in Amsterdam (1894). De 

indeling van deze paviljoens is in eerste instantie toch gebaseerd op het corridor principe. Er is 

een mannen- en vrouwen afdeling, en een paviljoen voor besmettelijke ziektes. Al snel is er een 

ontwikkeling in de geneeskunde en ontstaan specialisaties als gynaecologie, ver1oskunde en 

oogheelkunde. Deze krijgen een plaats in atzonder1ijke paviljoens. Nadelen van het paviljoentype 

worden opgelost door met gangen en ondergrondse tunnels de afzonderlijke gebouwen te verbinden. 

Zo ontstaat een tussenvorm van het corridor- en het paviljoensysteem. 
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In Eindhoven komt pas in 1843 het eerste ziekenhuis : het Rooms katholieke binnenziekenhuis van 

onze lieve vrouwe, moeder van barmhartigheid. Dit ziekenhuis staat onder leiding van nonnen en 

begon in een klein bestaand gebouw, waar steeds andere gebouwen bij komen. Later komen er wat 

meer gasthuizen op andere plaatsen. Zij mogen echter geen ziekenhuis genoemd worden. Omdat 

zorg onder het katholieke regime valt komen er protesten. In 1933 komt er ook een protestants 

ziekenhuis: het Diaconessenziekenhuis wordt eerst gehuisvest in een bestaande villa. Pas jaren 

later wordt daar ook een ziekenhuis voor gebouwd. Ondertussen is ook het St. Josephziekenhuis in 

Veldhoven opgericht. 

afbeelding 16: Binnenziekenhuis Eindhoven (1900) 

Een belangrijk architect in de Nederlandse ziekenhuisbouw was Ed Cuypers. Uit zijn hand ontstaan 

ook mengvormen van het corridor en het paviljoensysteem. Ook introduceert hij voor het eerst de 

kamstructuurmijn zijn ontwerp voor een ziekenhuis in Heerlen. Zijn voorkeurvoorhet paviljoensysteem 

is zichtbaar in het ontwerp van het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. De voorkeur is gebaseerd op 

strikte scheiding van diensten en een eigen karakter van elk gebouw. 
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afbeelding 11: Ed Cuypers, St. Josephziekenhuis Heerlen (1920-1923) 

Ondertussen ontstaat een ander soort ziekenhuizen: de sanatoria voor TBC. Tuberculose is een 

besmettelijke ziekte waar destijds nog geen medische behandeling voor gevonden was. Verblijf in 

schone frisse lucht wordt als de remedie opgevat, gezien het feit dat de ziekte minder voorkomt 

op het platteland dat daarmee werd geassocieerd. Ervaringsdeskundige en arts Herman Brehmer 

specialiseert zich op TBC, en beschrijft dat verblijf in de bergen ideaal zou zijn. Nederland laat in de 

bergen bij Davos, Zwitserland, in 1897 een Kliniek bouwen. Architect M.A. van Nieukerken verblijft 

daar een tijd en beschrijft zijn ideale omstandigheden voor het terrein van een TBC kliniek. Het beste 

zijn droge zandgronden, liefst hoog gelegen in de buurt van dennenbossen. De lucht in de omgeving 

moet zuiver zijn. Stof, vuil water en rook zijn uit den boze. Het terrein moet beschutting bieden tegen 

Noordooster wind en het zonlicht uit het zuiden moet rijkelijk toe kunnen treden. Omdat de kosten 

van het verblijf in Zwitserland hoog zijn, worden met deze omschrijving ook klinieken in Nederland 

gebouwd. Het schoolvoorbeeld hiervan is Zonnestraal, het Sanatorium in Hilversum dat geopend 

is in 1931 , ontworpen door J. Duiker. Dit sanatorium met een veelheid aan glas en heldere witte 

gevels, de stijl van het nieuwe bouwen In de jaren twintig, ligt in een bosachtige omgeving. Het 

bevat een hoofdgebouw met collectieve ruimten, en vier V-vormige paviljoens waarin de patiënten 
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vertllijven. Hierin zijn 1- en 2 persoonskamers met balkons, met veel glas en onbelemmerd uitzicht. 

Dit sanatorium is meteen één van de uitzonderingen in de Nederlandse zorgarchitectuur, waar het 

nieuwe bouwen is toegepast. Het concept waar licht, lucht, zon, openheid en hygiêne de boventoon 

voeren, lijkt bij uitstek geschikt voor zorgarchitectuur. Toch is dit type nooit dominant geworden. In 

de jaren '40 is de ziekte TBC onder controle, en daarmee verdwijnt deze typologie grotendeels uit de 

zorgarchitectuur. 

afbeelding 18: J. Duiker, Sanatorium Zonnestraal 

Er breekt mede door het ontdekken van de bacterie in de 2• heHt van de negentiende eeuw weer een 

nieuwe tijd aan in de ziekenhuisbouw. Het ziekenhuis is tot deze tijd een armenhuis; rijke mensen 

krijgen zorg aan huis. Door de technische ontwikkelingen wordt het meer een meer een medisch 

bedrijf, waar ook rijke mensen komen. Paviljoensystemen zijn niet meer geschikt. Ten eerste ontbreekt 

de noodzaak in vertland met de verouderde miasme-theorie. Daarnaast worden de ziekenhuizen te 

groot en is de architect vooral bezig met de distributie van het personeel (dat grote loopafstanden 

moet afleggen) en de patiënten tussen de verschillende gebouwen. Hij heeft nauwelijks tijd om zich 

bezig te houden met de publieke ruimte, bovendien slibben de terreinen vol. Tot aan de jaren 20 van 
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vorige eeuw zijn er nog veel paviljoensystemen gebouwd. Het aantal specialismen in het ziekenhuis 

groeide fors en het paviljoenziekenhuis is geschikt om uit te breiden. Het type wordt echter zo 

kostbaar en inefficiënt dat men op zoek gaat naar een nieuwe manier van ziekenhuisbouw. Er is een 

groot vertrouwen in de techniek en men gaat op zoek naar een geconcentreerde bouwwijze. 

Al les-in-één-ziekenhuis 

In Amerika is door de hoge grondprijs, beper1<te perceelomvang en nieuwe bouwtechnische 

ontwikkelingen een nieuwe economisch interessantere manier van bouwen ontstaan. De eerste 

hoogbouwziekenhuizen ontstaan daar. Tot aan de Tweede Wereldoorlog wordt hier in Europa nog niet 

in meegegaan. Alleen in Frankrijk is een enkel experiment, waar Amerikaanse architecten het initiatief 

in nemen. De Zweden H. Cedertröm en B. Lindgren zijn de eerste architecten die de verpleegeenheid 

introduceren. Zij voorspellen dat verpleging altijd in het ziekenhuis aanwezig zal zijn, en koppelen 

deze los van de behandeling. Zo ontstaat het beddenhuis, met een losgekoppeld behandelhuis. Het 

Södersjukhuset in Stockholm, ontworpen door H. Cedertröm is een voorbeeld voor ziekenhuisbouw 

naWOII. 

Voor WO 11 blijft de invloed van de architect bij het bouwen van ziekenhuizen beperkt. Er zijn geen 

multidisciplinaire teams rondom de bouw van ziekenhuizen. De medicus geeft een opzet van een 

plattegrond, en de architect mag deze verder uitwerken. In de wederopbouw wordt dit anders. Het 

ontwerpen van ziekenhuizen wordt een sociale opgave, een gemeenschappelijke voorziening voor 

iedereen. De vormgeving van ziekenhuizen, voor de oorlog vaak nog als representatief monument, 

zal anders benaderd moeten worden. Er wordt een ziekenhuisbouwcentrum opgericht, waarin een 

multidisciplinairteam onderzoek doet naar de bouw van ziekenhuizen. Zij stellen documentatie op voor 

de bouw van ziekenhuizen, zodat projecten met elkaar vergeleken kunnen worden. De functie bepaalt 

de manier van denken. Het loskoppelen van de verpleging, en het ontstaan van het beddenhuis, zorgt 

voor de eerste hoofdstroming in het ziekenhuis. Daarnaast ontstaan twee andere hoofdstromen in 

het ziekenhuis: de polikliniek en de behandelafdeling. Behalve deze drie hoofdstromen maken de 

keuken, een kapel of klooster, administratieve afdelingen en een verpleegstershuis onderdeel uit van 

het ziekenhuis als alles in één gebouw. Om loopafstanden zo klein mogelijk te maken, worden routes 

zo veel mogelijk gescheiden. Het ziekenhuis wordt hiermee een uitdrukking van de interne structuur. 

4 1 11111111111111 



De materiaalkeuze is afhankelijk van budgetten en leverbaarheid van materialen. 

In de zestiger jaren worden ziekenhuizen geplaatst in snel groeiende buitenwijken. De 

opkomst van de auto, zorgt voor een nieuw netwerk van hoofd en snelwegen, waarop de 

locatie van het ziekenhuis goed aansluit. Door het ontstaan van de verzorgingsstaat is er een 

enorme toename aan aantal patiënten. De gebouwen moeten dat kunnen faciliteren. Samen 

met de revolutie in de medische technologie vraagt dat een grote aanpasbaarheid van de 

gebouwen, welke al snel achterhaald zijn wanneer nieuwe technieken zich aandienen. Na de 

oplevering begint men meteen met verbouwen, aanbouwen of slopen van gebouwgedeeltes. 

Ziekenhuizen worden vooral in het T- en H- type gebouwd (zie afbeelding 19). Daarnaast ontstaat 

het Breitfuss ziekenhuis, wat het kenmerkende beddenhuis als hoogbouw heeft (zie afbeelding 20). 

Hoogbouw wordt de nieuwe vormentaal. De behandel- en poliklinische afdelingen bevinden zich in 

een laag bouwvolume daaronder. Hoogbouw is minder flexibel en aanpasbaar, de urgentie ligt ook 

niet bij het aanpassen van het behandelhuis, de grootste veranderingen treden op in de overige 

stromingen. Dit maakt het Breitfuss ziekenhuis zo geschikt. Scheiding van drager en inbouw is één 

van de middelen die wordt ingezet om het gebouw flexibeler te maken. Daarnaast wordt gebruik 

gemaakt van vaste maatsystemen en geprefabriceerde elementen. Ritmische gevels zijn typerend 

voor de ziekenhuisbouw van deze tijd. De huidige ziekenhuizen in Eindhoven worden ook in deze tijd 

gebouwd. 

afbeelding 19: M.F. Duintjer en O.J. lstra, Diaconessenhuis Breda, T-Type (1960) 
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afbeelding 20: W.F.Lugthart Diaconessenhuis Eindhoven, Breitfuss (1956) 

In de jaren zeventig komen er al kritische geluiden over deze ziekenhuizen. Er is kritiek op de moderne 

samenleving. Het ziekenhuis is in zijn massale, technische, autoritaire, klinische, kille en autonome 

voorkomen een weerspiegeling van deze maatschappij. Wat eerder gezien werd als vooruitgang, 

wordt nu gezien als het tonen van het inhumane. Het welzijn van de patiënt wordt steeds vaker 

benadrukt. 'Behandeling moest zich niet beperken tot de te bestrijden ziekte, maar zich richten 

op de 'who/e man'. 17 Termen als 'gelijkwaardigheid', 'persoonlijk leefpatroon doorzetten' en 

7 Noor Mens, Gor Wagenaar, Architectuur voor de gezondheidszorg in Nederland (Rotterdam 201 0), p. 163. 
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'menselijke schaal' worden genoemd als aandachtspunten voor de architect. Er wordt weer gepleit 

voor laagbouw. De lange afstanden in het paviljoenziekenhuis kunnen overbrugd worden omdat er 

nieuwe mechanische transportvoorzieningen, zoals de buizenpost, zijn uitgevonden. Toch wordt er 

niet in laagbouw gebouwd, de dubbele kamstructuur wordt vooral toegepast (zie afbeelding 21 ). 

Deze structuur is optimaal uitbreidbaar, en de opdeling in kleinere gebouwdelen geeft een menselijke 

maat. De Stichting architectenonderzoek gebouwen gezondheidszorg (STAGG) wordt opgericht. Zij 

proberen het ziekenhuisprogramma te optimaliseren. Er wordt gekeken naar geografische spreiding, 

en gebruik van dure apparatuur, wat beperkt wordt tot de grote instellingen. Er is een toenemende 

standaardisatie en er worden normen en richtlijnen opgesteld. Het gebruik van het ziekenhuis wordt 

aan banden gelegd mede doordat de huisarts als poortwachter van het ziekenhuis wordt ingesteld. 

afbeelding 21: kamstructuur 

Ook in de jaren tachtig is er geen antwoord vanuit de architect op eerder geleverde kritieken. 

Ziekenhuizen worden gebouwd als structuren die goed aanpasbaar en uitbreidbaar zijn. Flexibiliteit kan 

de levensduur van deze gebouwen verlengen. Omdat alles draait om de aanpas- en uitbreidbaarheid 

zijn verkeersstructuren dragend. Het kruis, het carré en de lineaire structuur worden ontwikkeld (zie 

afbeelding 22). Er wordt nauwelijks gekeken naar de directe omgeving van het ziekenhuis, maar er 

wordt zo gebouwd op het kavel, dat uitbreiding mogelijk is. Nieuw in de ziekenhuisarchitectuur is 

het integreren van stedelijke ruimtes als patio's (pleinen), soms met openbare voorzieningen als een 



restaurant en winkels, grote entrees (straten) en binnenhoven. Er ontstaat een stad binnen de stad. 

Hier wordt het karakter van het ziekenhuis wat vrijer. Het ontstaan van deze centrale plaatsen wordt 

als positief gezien, er komt weer menselijkheid en openheid in het gebouw. Het ziekenhuis wordt 

dicht bij de snelweg, en goed bereikbaar voor het openbaar vervoer geplaatst . 

.()()()· 

afbeelding 22: kruisstructuur 

In de jaren '90 wordt door de hoge kosten van gezondheidszorg het aantal bedden per inwoner 

verminderd. Toch worden er in verband met schaalvoordelen steeds grotere ziekenhuizen gebouwd. 

Flexibiliteit is nog altijd erg belangrijk. Die wordt echter niet per definitie gezocht in uitbreiding, maar 

vaak in het uitwisselen van functies. Beddenhuis en polikliniek zijn niet meer strikt gescheiden, 

en krijgen een universeel karakter. Over de wetenschappelijke benadering van architectuur: hoe 

specifieker hoe beter, lijkt men hier anders te gaan denken. Het toevoegen van openbare functies aan 

het ziekenhuis gaat door en de grens tussen ziekenhuis en winkelcentrum vervaagt. De constante 

stroom aan publiek is voor bedrijven aantrekkelijk en verhuur van ruimte zorgt voor extra inkomsten 

voor het ziekenhuis. De eerste zorgboulevard wordt in 2001 in het Elisabeth ziekenhuis in Tilburg 

geopend. Er worden wel vraagtekens gezet bij de verzorgingsstaat, er wordt rond het millennium 

een bouwstop voor ziekenhuizen gegeven, zodat er nieuwe concepten ontwikkeld kunnen worden. 

Er worden twijfels uitgesproken of de grote gebouwen met hun lange ontwerptrajecten nog in staat 
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zijn zich aan te passen aan verschuivingen in de medische technologie. Al in 1997 wordt er een 

prijstraag uitgeschreven door STAGG met als uitgangspunt de volgende visie over de toekomst: 'de 

verwachting was dat ten gevolge van de ontwikkelingen in de medische technologie een verkleind 

high-tech kernziekenhuis over zou blijven. Na een kort verblijf werden de patienten overgebracht 

naar andere voorzieningen. Voor poliklinische hulp en dagbehandeling zouden in de stad of regio 

behandelcentra (satellieten) komen. '8 Het blijft echter bij niet uitgevoerde ontwerpen en gedachtes; 

de ziekenhuiswereld blijkt star en traag. 

afbeelding 23: Duintjer lstha Kramer Van Willingen, AM( Amsterdam (1966-1981) - een stad in de stad 

De laatste jaren heeft de marktwer1<ing zijn intrede gedaan in de zorg. Er is concurrentie en vraag 

en aanbod gaan een rol spelen. Door gebouwen verhandelbaar te maken, kan een zorgaanbieder 

zich kosten besparen. Er wordt steeds meer gesproken over het ziekenhuis verspreid over de 

stad, meer generieke gebouwen doen het beter op de vastgoedmarkt. Door de nieuwe media is 

a Noor Mens, Cor Wagenaar, Architectuur voor de gezondheidszorg in Nederland (Rotterdam 201 0), p. 236. 
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communicatie op grote afstand mogelijk, voor de beleving van zorg heeft het een groot voordeel. 

Bovendien blijkt het ziekenhuisprogramma zich niet specifiek af te tekenen ten opzichte van andere 

gebouwfuncties. Alleen worden ze in dat grote ziekenhuis met elkaar gecombineerd. De relatie tussen 

functie en gebouw staat ter. discussie. Er zitten natuurlijk wel organisatorische consequenties aan 

het decentraliseren van het ziekenhuis en er is veel onzekerheid over de financiering. Architectuur 

wordt nog steeds gezien als noodzakelijk kwaad, en de zorg blijft hangen in het geijkte concept. Toch 

is er steeds meer aandacht voor de invloed die architectuur heeft op de bedrijfsvoering. Het heeft 

gevolgen voor de (interne) logistiek en de beleving van de organisatie. Er komt ook steeds meer 

aandacht voor healing environment en evidence based design. 

Bij het ontwikkelen van de grote moderne ziekenhuizen zijn architecten met de tijd de kwaliteit van 

de paviljoenziekenhuizen vergeten. Nu is het natuurlijke aspect in het ziekenhuis gereduceerd tot het 

uitzicht door de ramen. Wetenschap en technologie zijn de belangrijkste pijlers in grote moderne 

ziekenhuizen. 

Healing environment 

Het ziekenhuis is van oorsprong een gezonde omgeving, met schone lucht, waar de plaats 

en architectuur belangrijker waren dan de behandeling, maar het is getransformeerd naar een 

medisch imperium. Healing environment is een term die steeds belangrijker wordt binnen de 

zorg-architectuur: 'deze kentering wordt gevoed door het besef dat de eigenschappen van de 

omgeving, de perceptie daarvan en de interactie daarmee voor patiënten een belangrijke rol spelen 

bij het welbevinden en het genezingsproces. 09 

In de Asclepia van de oude Grieken was er het geloof in de natuur wat het belangrijk maakte dat 

er natuur, of in ieder geval water in de buurt aanwezig is. Ook in de middeleeuwen lagen zieken 

met hun bed aan een raam om te kunnen profiteren van de helende krachten van de kloostertuin. 

Het contact met god zou gemaakt worden via de natuur. Al vroeg weten mensen naast hun geloof 

9 College bouw ziekenhuisvoorzieningen, Future hospita/s, competitive and healing (verslag van een 
prijsvraag in 2005], p. 39. 
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ook verbanden te leggen tussen omgevingsfactoren en gezondheid. Eerst wordt het gezocht 

in de gezonde plattelandslucht en het isoleren van zieke mensen zodat ze geen anderen kunnen 

besmetten. Vers water in de omgeving, en verse lucht zijn belangrijke pijlers. Het rioleringssysteem 

en voldoende groen in de (woon)omgeving zijn hiervoor de oplossingen. Natuur wordt dan ook al 

lange tijd gebruikt in zorggebouwen. Gebouwspecifiek wordt er nog weinig gezegd over gezondheid 

en omgeving. Met het oprichten van de woningwet worden er wel eisen gesteld aan licht, lucht en 

zon. Na WOII zijn geborgenheid, herbergzaamheid en kleine schaal factoren die de leefomgeving 

positief zouden beïnvloeden. Nieuwe stedenbouwkundige structuren zoals de bloemkoolwijk zijn 

hieruit voortgekomen. De strategie hierachter is het in elkaar laten vloeien van openbare ruimte en 

gebouwen, en de multifunctionaliteit van de wijk. 

Met het ontstaan van de medische wetenschap is deze professie jarenlang maatgevend geweest 

in het ontwerp van ziekenhuizen. Meer en meer komt men toch weer terug bij het belang van 

de omgeving. Healing environment is vanaf de jaren tachtig geïntroduceerd in Nederland. De 

term is afkomstig uit Amerika, men probeert met zo'n omgeving een klimaat te scheppen 

dat bijdraagt aan het herstel van de patiënt. Angelica Thieriot ontwikkelt in de jaren '70 na 

een onaangenaam verblijf in het ziekenhuis haar eigen concept, Planetree, waarbij healing 

environment hoog in het vaandel staat. De gedachte is dat het gebouw huiselijk moet voelen 

voor patiënt, personeel en bezoeker. Er moet ook veel groen aanwezig zijn in de gebouwen. 

STAGG geeft in 1983 aan dat de oorzaken van ziekte en aandoeningen ook wel eens psychisch 

of afhankelijk van de leefomgeving zou kunnen zijn. Het precieze verband tussen ziekte en 

omgevingsfactoren is echter moeilijk te achterhalen, en daarom zijn er ook geen doelgerichte 

maatregelen. Er zijn verschillende wetenschappelijke domeinen die de omgeving evalueren, 

denk bijvoorbeeld aan geografie, psychiatrie, psychologie en sociologie. Dit zijn echter geen 

ontwerpende disciplines. Wetenschappelijk onderzoek richt zich op één geïsoleerde variabele, 

waar in de architectuur al die constanten samen moeten komen. Ze kunnen gewoonweg niet 

los van elkaar gezien worden. 
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In de tachtiger jaren ontstaat de stroming evidence based design, welke de gevolgen van het 

verbeteren van de leefomgeving meetbaar wil maken. Tot deze tijd wordt er wel gesproken over 

healing environment, maar het wetenschappelijke bewijs achter deze theorie is er nog niet. 

Roger Ulrich is de grondlegger van deze stroming. Zowel medische resultaten als subjectieve 

gegevens (waardering, mate waarin klachten worden geuit) worden onderzocht. Het blijft echter 

beperkt. Er wordt niet gekeken naar symboliek en representatie en de plek in de geschiedenis 

van de zorg wordt niet besproken. De stroming komt met enkele concrete uitkomsten op het 

gebied van onder andere privacy, manipuleren van de sociale omgeving, groen en akoestiek. 

Ook op grotere schaal worden adviezen gegeven; een ontwerp kan er bijvoorbeeld toe bijdragen 

mensen meer te laten bewegen en de auto te laten staan. 

In navolging van de drang naar wetenschappelijk bewijs voor effecten die de omgeving op ons heeft, 

is veel onderzoek gedaan. Toch zijn er bij veel van deze onderzoeken, ook bij die van Roger Ulrich 

en zijn volgers, vraagtekens te zetten. Agnes van den Berg, omgevingspsychologe, zet een kritische 

noot bij de uitvoering van die onderzoeken, en de daarbij getrokken conclusies.10 De conclusie dat 

studies niet gedegen onderbouwd zijn werd ook getrokken in andere onderzoeken (K.· Dijkstra, M. 

Pieterseen A. Pruyn, 2006). Bovendien zijn de conclusies vaak psychologisch of medisch van aard, 

en geven dus nauwelijks concrete designtools. Agnes van den Berg zegt in haar publicatie, waarin ze 

verschillende wetenschappelijke onderzoeken met elkaar vergelijkt, het volgende: 

• Er is sterk bewijs dat kijken naar natuur, hetzij door een raam of naar een scherm, een positieve 

invloed heeft op de stress en pijnbeleving van de patiënt. 

• Er is weinig of zwak bewijs dat het bezoeken van een park of tuin positieve effecten zou hebben. 

• Er is zwak bewijs dat de aanwezigheid van planten een positief effect zou hebben. Er is onderzocht 

dat planten ziektes kunnen overdragen, dus hier moet voorzichtig mee omgesprongen worden. 

• Daglicht en frisse lucht zijn factoren waarvan bewezen is dat het goed is voor het herstel van 

de patiënt. 

10 Agnes E. van den Berg, Health Impacts of Healing Environments (Groningen 2005). 
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• Naar de effecten van een gehorige omgeving is nauwelijks onderzoek gedaan. Hier zijn nog 

geen uitspraken over te doen. 

De publicatie beperkt zich tot de grootste pijlers binnen evidence based design: groen, licht, lucht, 

geluid. Andere termen als social support en privacy zijn buiten beschouwing gelaten. 

Verschillende bronnen geven toch, ondanks de zwakke wetenschappelijke verantwoording van 

healing environment, meerdere tips over het ontwerpen of indelen van zorginstellingen. College Bouw 

Zorginstellingen11 heeft meerdere publicaties uitgegeven waarin de architect inspiratie op kan doen 

voor het creëren van een healing environment. Stagg heeft in 2009 een publicatie uitgegeven over 

healing environment met daarin zowel theorie als ontwerpstudies. Hierin worden meerdere facetten 

die belangrijk zouden zijn bij het ontwerpen van een healing environment besproken. Karin Dijkstra, 

universitair docent aan de technische universiteit Twente, stelt een aantal belangrijke onderwerpen 

aan de orde, die ik met aanvullingen in het onderstaande zal bespreken: 

Type kamers; ondanks dat het verschil tussen één- of tweepersoonskamers geen bewezen 

invloed heeft op medicijngebruik of ligduur wordt er gepleit voor eenpersoons kamers. Uit 

een onderzoek bleek dat meer mensen kiezen voor een tweepersoons kamer. Het advies voor 

een éénpersoonskamer is medisch: mensen hoeven dan niet steeds verplaatst te worden, en 

de kans op infectie is kleiner. Bovendien bieden ze meer privacy, en er kan gekozen worden 

voor verschillende soorten kamers, waardoor de patiënt wat meer zeggenschap heeft. Uit 

onderzoek bleek dat mensen die zelf voor een kamer mogen kiezen minder stress en meer 

controle ervaren, ze vinden de kamer dan aantrekkelijker. 

Privacy; bij de receptie of een gesprek met de arts wordt privacy op prijs gesteld. In het gebouw 

moeten plekken zijn waar men privacy kan opzoeken, dit geldt ook zeker voor de patiëntenkamers. 

11 College Bouw zorginstellingen is per 1 januari 2010 opgeheven. Het kennisplein watzij heeft opgericht 
wordt onderhouden door TNO centrum zorg en bouw. 
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Ramen en uitzicht; kwaliteit van veel ziekenhuiskamers wordt door het uitzicht bepaald. Daarnaast 

helpen ramen en uitzichten bij de oriëntatie ten opzichte van de omgeving. Aangetoond is dat zicht op 

natuur en de aanwezigheid van ramen op een IC-afdeling bijdragen aan het herstel van de patiënten. 

Een raam met uitzicht creëert echter ook inkijk, hier dient in verband met privacy rekening mee 

gehouden te worden. In een onderzoek naar het gewenste uitzicht van patiënten bleek dat de meeste 

mensen de voorkeur hebben op een stedelijk uitzicht boven een landelijk uitzicht. Hieruit kun je 

concluderen dat de stedelijke omgeving belangrijk is voor de meeste mensen. Dit is zeer opvallend, 

en sluit aan bij mijn eerdere uitspraken over het normaliseren van het ziekenhuis; het plaatsen van 

zorg *gewoon* in de straat, net als ieder ander gebouw, en niet verbijzonderd in de natuur. 

afbeelding 24: Patiëntenkamer met stedelijk uitzicht 

afbeelding 25: Patiëntenkamer met landelijk uitzicht 
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Oriëntatie en routing; de aanwezigheid van een duidelijke ingang, en goede bewegwijzering voorkomt 

dat mensen verdwalen. De architectonische vormgeving kan per gebouwdeel afwijken, waardoor elk 

deel beter herkenbaar is. Er moeten voldoende orii!ntatiepunten zijn in het gebouw. Nog beter zou het 

zijn te decentraliseren, en functies uit elkaar te halen die niet bij elkaar hoeven. 

Inrichting; door ruimtes verschillend in te richten ontstaat er differentiatie. Er moet voldoende variatie 

zijn in ruimtes, zodat er iets te zien is. Vooral tijdens het wachten is dit gewenst. Verveling bestrijden 

doe je niet alleen door het aanbieden van verschillende activiteiten als tv of internet. De toepassing 

van kunst is gewenst. 

Klimaat; een goed klimaatbeheersing is belangrijk. Het is prettig als patiënten zelf de temperatuur en 

ventilatie op hun kamer in kunnen stellen. 

Getuid en akoestiek; er dient gezorgd te worden voor een goede akoestiek. Hierdoor zal ook het 

geluid van de (medische) machines minder op de voorgrond aanwezig zijn, patiënten in kamers 

met een goede isolatie blijken minder medicijnen te gebruiken. Uit onderzoek blijkt dat muziek een 

positieve invloed kan hebben op stress, angst en pijnbeleving. 

Social support; steun van je naaste omgeving is in moeilijke tijden ontzettend belangrijk. Het moet 

mogelijk zijn op verschillende manieren bezoek te kunnen ontvangen, en een stoel te kunnen bieden. 

Het gebruik van eenpersoonskamers is hiervoor prettig. Ook semi-openbare ruimtes in een gebouw 

zouden hiervoor geschikt kunnen zijn. 

Normalisering; de grenzen tussen de maatschappij en het ziekenhuis moeten zoveel mogelijk 

opgeheven worden. Dit kan door het gebouw in de wijk te integreren, of door het aantrekken van 

openbare voorzieningen. 

Materialisering; de keuze voor (duurzame) materialen is van grote invloed op de beleving van de 

ruimte. Op de langere termijn blijken (duurdere) duurzame materialen vaak toch te lonen. 

Geur; in de detailhandel wordt geur al ingezet om een bepaalde sfeer in een omgeving te creëren. Er 

zijn enkele onderzoeken gedaan waaruit is gebleken dat mensen bij bepaalde geuren kalmer werden, 

en in een positievere stemming geraakten. 

ll lllllllflln 5 2 



Opvallend is dat er in deze lijst niet gesproken wordt over schaal, terwijl door college bouw 

ziekenhuisvoorzieningen gesproken werd over het vermijden van institutionele grootschaligheid. 

Ook komt het stimuleren van bewegen, waar in evidence based design over gesproken wordt, 

niet naar voren in deze lijst. Het blijft puur op gebouwniveau. 

TNO heeft OAZIS ontwikkeld. Dit staat voor Onderzoek Aantrekkelijkheid van de Zorgomgeving met 

behulp van de Impact Scan. Hier wordt ook voorzichtig over de positieve effecten van de omgeving, 

en niet over een helende omgeving gesproken. Deze scan is toe te passen voor de ziekenhuissector, 

of in de zorg die vergoed wordt vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), 

bijvoorbeeld ouderenzorg en gehandicaptenzorg. De scan is als hulpmiddel voor het ontwerp, als 

evaluatie of vergelijking toe te passen. Er zijn echter aspecten waarover valt te discussiêren; zo 

worden er bijvoorbeeld veel punten toegekend aan (levend) groen in de binnenruimtes, terwijl eerder 

al aangegeven is dat hier voorzichtig mee omgegaan moet worden en er wordt niet gekeken naar 

verschillende doelgroepen. Het is zeker een hulpmiddel voor ontwerpers, maar men kan er niet 

blindelings van uitgaan. 

Kortom, de fysieke omgeving heeft invloed op de mens. Gezondheidseffecten zijn echter nog 

nauwelijks aangetoond. Daarom zijn er ook geen concrete regels voor het bouwen van omgevingen 

die zo goed mogelijk zijn voor de gezondheid. De tips die hierboven genoemd worden zijn ook niet 

schokkend, spannend of vernieuwend te noemen, en in die zin geen rijke bron of tooi voor ontwerpers, 

meer dan gezond verstand. Elke architect zou rekening moeten houden met deze aspecten, en het 

lijkt me dan ook de subtiliteit en expertise van de architect welke gebouwen wel of niet de goede 

uitstraling hebben. De behoefte aan (on)afhankelijkheid, daglicht, muziek en dergelijke, zalgroeps-of 

zelfs persoonsafhankelijk zijn. Al met al is er dus nog geen waterdicht concept. 

'Healing' is ook een ongelukkige term. Het gaat niet om het genezen. Niet voor niets heeft TNO in 

haar OAZIS gekozen voor 'aantrekkelijkheid' in plaats van healing. Ik denk ook dat het creëren van 

een aantrekkelijke omgeving verder gaat dan het letten op een rijtje aandachtspunten waarbij de 

focus gelegd wordt binnen de grenzen van het gebouw. Het is zeker zo belangrijk om ook op grotere 

schaal dan die van het ziekenhuis te gaan kijken. In welke omgeving plaats je het ziekenhuis? Ik bliff 

het begrip healing environment toch hanteren, echter met een ander accent dan het groene en het 
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genezende zoals dat in de oorspronkelijke introductie aanwezig was, zoals hierboven omschreven. De 

vraag waarop ik een antwoord probeer te vinden wordt dan: hoe creëren we een healing envrionment 

in een stedelijke context? Of hoe kan de stad zelf als aantrekkelijke omgeving een positieve rol spelen 

in zorgarchitectuur? 
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H o o f d s t u k 0 3 

DECENlR ALISAliE 

de architectonische voordelen voor een ziekenhuis met als voorbeeld een kliniek voor chronische 
patiënten 

Al sinds de jaren '90 van vorige eeuw wordt er gesproken over een kleiner. gedecentraliseerd 

ziekenhuis. Waarom eigenlijk? Hoe zal dit er organisatorisch en architectonisch uit kunnen of 

moeten zien? Waarom willen we het ziekenhuis verspreiden over de stad? Komt dit het imago van 

de zorg ten goede? Naar aanleiding van de uitkomsten heb ik mijzeff als opdracht gesteld een kliniek 

voor chronische patiënten te ontwerpen. 

cc afbeelding 26: Model ziekenhuis, kleine eenheden staan in verbinding met een groot (technisch) 
ziekenhuis 
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D e p l a a t s v a n h e t ( g r o t e ) z i e k e n h u i s 

We hebben gezien dat de Byzantijnen en Islamieten zorgen voor een locatie waar vers water 

verzekerd was. Vandaag de dag hebben we daar voorzieningen voor. Ook de theorie van Niftrink, 

dat slachtoffers vallen in de dichtbevolktste gebieden met smerig water gaat in deze tijd niet meer 

op. Ziekenhuizen hoeven om die rede niet meer buiten de stad geplaatst te worden. Wat is dan wel 

belangrijk voor de locatie van het hedendaagse ziekenhuis? 

Ziekenhuizen gebouwd aan de rand van de stad omstreeks de jaren 60, zijn nu door de uitbreiding 

van de stad vaak ingebouwd. De positie is destijds gekozen doordat de locaties buiten de stad relatief 

goedkoop zijn, en de locatie lag gunstig ten opzichte van grote wegen. De samenhang met deze 

stad ontbreekt echter, het grote ziekenhuis past niet in de korrel van de stad. Om deze autonome 

positie tegen te gaan, trekken ziekenhuizen nevenfuncties zoals restaurantjes en winkels aan. Deze 

schaalvergroting komt de inbedding in de stad niet ten goede. Zoals eerder vermeld gaat men anders 

denken over het specifieke ziekenhuisgebouw, en staat de relatie tussen functie en gebouw ter 

discussie. Dit vergt een andere kijk op het plaatsen van het ziekenhuis of de gezondheidszorg in de 

stad. 

De ruimte die we per persoon innemen blijkt door de jaren heen fors toegenomen te zijn. In 

ogenschouw nemend dat Nederland te maken heeft met een toenemende verstedelijking - ten 

koste van het traditionele buiten-stedelijke vestigingsdomein van het ziekenhuis - zou het de moeite 

waard zijn om de mogelijkheden voor een healing environment binnen de stad te onderzoeken. 

Om te voorkomen dat Nederland dicht zal slibben zal de stad compacter moeten worden, stedelijk 

verdichten in plaats van uitbreiden. 

Eindhoven is ook fors uitgebreid. Het Maxima Medisch Centrum, waar we met UNzipped01 naar 

gekeken hebben, is zo'n ziekenhuizen dat oorspronkelijk gebouwd is aan de rand van de stad. Het is 

gebouwd ten noorden van de campus van de Technische Universiteit. Qua schaal komen zij redelijk 

overeen. Bebouwing aan de Noord- en Westzijde van het ziekenhuis is al aanwezig als het ziekenhuis 

opgeleverd wordt, deze bebouwing is veel kleiner van schaal. Ten oosten van het ziekenhuis vinden 

we nu een sportpark, waar eerder de natuur rondom de Dommel al begon. Waar oorspronkelijk 
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het ziekenhuis in een groene omgeving geplaatst is, wordt het nu toch omgeven door bedrijven. 

Zo vormt het ziekenhuis ook hier een eiland in de stad. Een overtuigender voorbeeld is wellicht het 

Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Dit is ook gebouwd aan de rand van de stad, maar de stad heeft 

haar vandaag de dag volledig omsloten. 

afbeelding 27: Catharinaziekenhuis te Eindhoven, omringd door de stad 

Waarom decentralisat i e? 

In 2006 is er een belangrijke verandering opgetreden in het ziekenhuiswezen. Met het invoeren 

van een nieuw zorgstelsel doet de marktwerking zijn intrede. Ziekenhuizen zullen hun diensten 

moeten verkopen aan de klant. In 2009 is de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) opgeheven. 

Hierdoor worden de instellingen zelf verantwoordelijk voor hun vastgoed en financiën. Er komen 

nieuwe zorgconcepten, zorginstellingen zullen moeten concurreren. Tot nu toe is het ziekenhuis een 

monopolist op de markt. De keuze van een ziekenhuis wordt gemaakt door de stad waar je woont, of 

door de huisarts die je doorverwijst. Door het introduceren van een decentraal model zullen mensen 
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gaan kijken waar ze moeten zijn, en op welke plek ze het best behandeld kunnen worden, iets dat nu 

vaak alleen gebeurt in ernstige gevallen waar specialisatie bij nodig is. 

Het traject met onderzoeken in atelier UNzipped01 bij Bas Molenaar is erop gericht geweest het 

programma van het ziekenhuis te begrijpen. Dit is niet gek gezien de programmatische complexiteit 

van ziekenhuizen. Wat zit er allemaal in dit ziekenhuis, en wat blijft er van over als je zo veel mogelijk 

gaat decentraliseren? Vandaag de dag zijn er al enkele poliklinieken gedecentraliseerd (oog, 

dermatologie, plastische chirurgie), al blijkt dat in veel gevallen bepaald niet eenvoudig. Toch wordt 

de verwachting uitgesproken dat met het opleveren van het Orbis ziekenhuis in Sittard in 2009 het 

laatste alles-in-één-ziekenhuis is gebouwd. 

In het ziekenhuis heb je verschillende soorten zorg, planbare zorg en acute zorg; de verhouding 

tussen die twee is 80% planbaar en 20% acuut. Een groot gedeelte van de planbare zorg zou in een 

gedecentraliseerd model buiten een top klinisch ziekenhuis plaats kunnen vinden. Bovendien hebben 

veel functies binnen het huidige ziekenhuis geen interne relatie. Daar waar geen interne relatie is, 

hoeven deze functies ook niet onder één dak plaats te vinden. Daar waar eerder een onderscheid 

gemaakt werd in een behandel-, poliklinische en verpleegafdeling, is het ziekenhuis gegroeid met 

veel andere functies die je in verschillende afdelingen zou kunnen plaatsen. Zo zijn er bijvoorbeeld 

laboratoria, kantoren, restaurants, enzovoorts. De concentratie van verschillende functies die niets 

met elkaar te maken hebben leidt tot logistieke problemen. Ton Venhoeven heeft in de prijsvraag 

Future hospitals, competitive and healing een voorstel voor een decentraal ziekenhuis. Hij reduceert 

het topklinisch ziekenhuis tot 50% van wat het nu is en noemt dat het core-hospital. De rest van het 

programma dat niet fysiek gekoppeld hoeft te zijn, zijn gelegen als losse eenheden in de stad (zie 

afbeelding 28). Dit model speelt in op de technologische ontwikkeling, waarbij communicatie en 

zelfs behandeling op afstand mogelijk zijn. Door functies van elkaar te scheiden ontstaan kleinere 

eendheden, en is de grote institutionele setting minder aanwezig. De verschillen in bouwwetgeving, 

voor verschillende functies die nu binnen één gebouw plaatsvinden, kunnen verspreid worden over 

losse gebouwen. Interne logistieke problemen, die er nu zijn door het grote volume dat het ziekenhuis 

bedraagt, kunnen worden getackeld, de interne organisatie is overzichtelijker. 
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Oe invloed op het welbevinden van de mens door zorggebouwen kun je op twee manieren uitleggen. 

Als omgeving heeft het gebouw invloed, maar ook de medische professie dient goed gefaciliteerd 

te worden. Het huidige ziekenhuis is ontworpen met functionaliteit als belangrijkste pijler. Oe 

organisatiestructuur van het ziekenhuis is bepalend voor de interne logistiek. Oe lange tijd die nodig 

is voor het ontwerp van zo een complex gebouw maakt dat het ontwerp vaak al verouderd Is bij de 

oplevering. Door veranderingen in deze structuur is er regelmatig verbouwd, gesloopt en aangepast 

wat het ziekenhuis tot een onoverzichtelijk kolossaal gebouw heeft gemaakt. Kleinere onderdelen 

van het ziekenhuis kunnen sneller worden ontworpen en opgeleverd, waarmee dit probleem voor 

een gedeelte opgelost wordt. Het huidige grote ziekenhuis zal niet snel een nieuwe functie krijgen, 

het is niet generiek. Een gedecentraliseerde kliniek zal eerder geschikt zijn voor andere doeleinden, 

daarmee wordt de vastgoedwaarde verhoogd. 

afbeelding 28: Decentraal model; core hospital van Venhoeven C.S. 
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Met de ontwikkelingen in de maatschappij komt er ook een nieuwe vraag naar zorg. Nedertand heeft 

te kamen met vergrijzing en daardoor met een toename van de vraag naar zorg. De zorg zal op 

een andere manier gefaciliteerd moeten worden om daaraan te kunnen voldoen. Met het nieuwe 

zorgstelsel hebben ook zorgverzekeraars een grote invloed gekregen. Meer een meer komt de nadruk 

te liggen bij preventie. In de moderne maatschappij wordt veel aandacht besteed aan gezond leven. 

Dit wordt gretig gestimuleerd door de zorgverzekeraars. Zorg voorkomen is immers goedkoper dan 

zorg leveren. Als zorg dichter bij huis wordt aangeboden, kan men de mensen beter voorlichten, 

door direct in te springen op de vraag. In wijken waar veel ouderen wonen is een andere zorgvraag 

dan in wijken met jonge gezinnen of veel allochtonen. Toch kan de zorg ook in een gedecentraliseerd 

model geen volledig maatwerk zijn voor alle zorgbehoevenden. Een oudere met hartproblemen zal 

bijvoorbeeld niet altijd om de deur terecht kunnen voor zorg, dat wordt afhankelijk van de vraag naar 

zorg In bepaalde gebieden, de zorg zal daarop In kunnen springen. 

Het ziekenhuis als eenduidig (centraal) icoon zal verdwijnen. Per zorggebouw zal gekeken moeten 

worden naar de uistraling die het dient te hebben. Er komen veel verschillende mensen in het 

ziekenhuis om verschillende redenen. ledere doelgroep heeft andere eisen met betrekking tot het 

gebouw, door deze doelgroepen te splitsen kan ook het gebouw hier beter op inspelen. Voor patiënten 

die acute zorg nodig hebben, of voor een eenmalige bezoeker is het belangrijk dat duidelijk herkenbaar 

is waar ze heen kunnen gaan. Voor chronische patiënten - regelmatige bezoekers - zal het minder 

belangrijk zijn om het zorggebouw er als zodanig uit te laten zien, zij weten toch wel waar ze moeten 

zijn. Wat echter belangrijk is, is het vertrouwen dat mensen hebben in de zorg. Het icoon dat ook een 

bepaald vertrouwen wekt zal er niet altijd meer zijn, hooguit in de care-hospitals. Het vertrouwen in 

de zorg mag natuurtijk niet afnemen, in de vormgeving kan daar rekening mee gehouden worden. Een 

consument zal na een keuze voor een kliniek ook kritischer gaan kijken, er is vergelijkingsmateriaal. 

Straks hebben mensen nog meer keuze uit zorgaanbieders, dit is vergelijkbaar met de keuze tussen 

zorgverzekeraars. Dit zou een trigger moeten zijn voor verschillende klinieken om de beste te willen 

zijn, en zo meer mensen binnen te halen. Een gebouw waar het fijn is om te verblijven en dat voldoet 

aan de vraag van de patiënten, kan hier zeker aan bijdragen. 
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De zorgsector blijkt tot nu toe te star om aan deze ontwikkelingen vorm te geven, of misschien zijn 

de concepten en onderzoeken nog niet ver genoeg ontwikkeld. Er ontstaan wel gezondheidscentra, 

waar bijvoorbeeld de huisarts, fysiotherapeut en psycholoog hun krachten bundelen. Zij kunnen al 

een klein gedeelte van de zorg van het ziekenhuis overnemen. Waar echter voor gevreesd wordt, is 

dat als de zorg dichter bij huis wordt aangeboden, er meer gebruik zal worden gemaakt van de zorg 

en zo de zorgkosten alsnog zullen stijgen. 

afbeelding 29: Krill Architecten, Moerbeke Medicare, onopvallend in de wijk 

afbeelding 30: RAU, UMC Groningen (faculteit) opvallend aanwezig, geen typische zorgarchitectuur 
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V e r s c h i l l e n d e m a n i e r e n v a n d e c e n t r a l i s a t i e 

afbeelding 31: Drie manieren van decentraliseren 

Er zijn drie ordeningsmodellen denkbaar op basis waarvan decentralisatie vorm kan krijgen, te 

weten een ordening naar aanleiding van zorgthema's, naar aanleiding van proceskenmerken of naar 

aanleiding van produkt-markt combinaties. In alle gevallen zal er sprake zijn van een top-klinisch 

ziekenhuis, met verschillende klinieken, hotels en kantoren. Ook zal er altijd een aantal grotere 

ziekenhuizen blijven bestaan, in verband met opleidingen. Het ordeningsmodel naar aanleiding 

van zorgthema's is gebaseerd op de verschillende afdelingen op het ziekenhuis. Ziektebeelden zijn 

hierin de leidraad. Voorbeelden van zorgthema's zijn: hersenen en zintuigen, oncologie, afweer, 

stofwisseling en veroudering, acute opvang en bewegingsapparaat, circulatie, en groei, ontwikkeling 

en voortplanting. Dit model heeft echter een draagvlak van meer dan 240.000 mensen nodig12, 

wat voor Eindhoven met twee ziekenhuis-aanbieders niet haalbaar is. De produkt-markt combinaties 

berusten in essentie op branding; het ziekenhuis profileert zich met 'maatwerk', procesoptimalisatie 

of als technologische pionier. Het model dat uitgaat van proceskenmerken en pati!!ntenstromen 

biedt meer gelegenheid om het belevingsaspeet van de patiënt te integreren. Binnen dit model wordt 

gedecentraliseerd op basis van de volgende proceskenmerken: acute of electleve (planbare) zorg. 

12 College bouw zorginstelling en, Rapport nummer 606, Patiëntstromen en zorglogistiek in het 
ziekenhuisgebouw (2007) 
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Deze twee zijn weer onderverdeeld in eenvoudig acuut, complex acuut, eenvoudig electief, complex 

electlef en chronische zorg (deze valt ook onder electleve zorg). Omdat de patiëntgroepen als 

structureel verschillend kunnen worden beschouwd in termen van sfeer, organisatie, planbaarheid, 

positie van de professionals, de relatie met verwijzers en de vervolgzorg, ligt daar bij uitstek een 

aanknopingspunt voor een specifieke architectuur. 

Het wezen van de stad 

Ons woordenboek der Nederlandse taal geeft een omschrijving van de stad, namelijk als volgt, die 

me in alle eenvoud aanspreekt: 

stad (de; meervoud: steden): grote plaats met een centrum en samenhangende bebouwing, 

ingedeeld in straten en wijken. 

Met name het woord 'samenhangend' is van cruciaal belang; ondanks de continue, niet (volledig) 

beheersbare ontwikkeling is de stad geen willekeurig samenstel van onderdelen. Aldo Rossi haalt 

Lewis Mumford aan om de werkzame krachten in de ontwikkeling van de stad te duiden: 

'De stad is een natuurlijk feit net als een grot, een nest of een mierenhoop. Maar 

tegelijk is ze een van zichzelf bewust kunstwerk, dat binnen zijn gemeenschappelijke 

kader vele eenvoudigere en persoonlijkere kunstvannen bevat. Het denken krijgt vorm 

in de stad en de stadsvormen bepalen op hun beurt het denken. Want net als de ruimte 

wordt ook de tijd in de stad op ingenieuze wijze gereorganiseerd: door de omtrek en 

contouren van haar muren, door het vastleggen van horizontale vlakken en verticale 

pieken, door haar natuurlijke ligging uit te buiten of te ontkennen[. .. ]. De stad is zowel 

een fysieke voorziening ten behoeve van het collectieve leven als een symbool van 

die gemeenschappelijke doelen en eensgezindheid die ontstaan in dergelijke gunstige 

omstandigheden. Tezamen met de taal blijft de stad het grootste kunstwerk van de 

mens. '~3 

13 Aldo Rossi, De architectuur van de stad (citaat Lewis Mumford] (Amsterdam 2009), p. 26. 
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Een stad kan veel in zich opnemen zonder 'vernietigd' te worden. Maar als een gebouw niet 

ingepast wordt, komt het op zichzelf te staan, het creêert een eigen omgeving ten opzichte van de 

omliggende stad. In de prijsvraag Future hospitals, waarin speciale aandacht wordt gevraagd voor de 

stedenbouwkundige inpassing van het ziekenhuis, wordt hier het volgende over gezegd: 

'Ook in stedenbouwkundige zin valt er niet veel te beleven. De binnensteden, met hun 

historische en maatschappelijke context, kunnen de moderne ziekenhuizen met hun 

enorme vloeroppervlak niet meer herbergen. Heden ten dage is het ziekenhuis dan ook 

veelal te vinden als mastodont in een uitbreidingswijk, waar veel meer ruimte voorhanden 

is. Architecten worden op deze nieuwbouwlocaties nauwelijks geprikkeld door een 

interessante maatschappelijke en cultuur-historische context; vaak is de locatie slechts 

een abstracte vlek in een nog uit te voeren stedenbouwkundig ontwerp. '~ 4 

Al do Rossi praat in zijn boek /'architectturra del/a città over 'het karakter van een stad'. Volgens 

hem wordt dat bepaald door monumentale gebouwen en andere permanente elementen, denk hierbij 

aan wegenstructuur en zonering. Ook hij stelt ter discussie dat architectuur louter met functies 

te maken heeft. De stad vormt een basis, deze wordt door de eeuwen heen op verschillende 

manieren gebuikt. De vorm zou volgens hem daarin hetzelfde moeten blijven, en de functie, het 

gebruik, veranderen. Het huidige ziekenhuis is hier door zijn specifieke gebouweigenschappen niet 

geschikt voor. Er zal nooit een andere functie dan ziekenhuis in dat gebouw plaats nemen. 

14 College bouw ziekenhuisvoorzieningen, Future hospita/s, competftive and healing [verslag van een 
prijsvraag in 2005]. p. 25. 
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afbeelding 32: Het ziekenhuis als mastodont buiten de stad 

afbeelding 33: Het ziekenhuis als mastodont in de st ad 

afbeelding 34: Het ziekenhuis in kleine eenheden in de stad 

Het (kleine) ziekenhuis in de stad 

Een nieuwe ontwikkeling in de ziekenhuiswereld is zoals al eerder genoemd de afsplitsing van 

bepaalde onderdelen van het ziekenhuis. Gebouwen worden dan beter geschikt voor generiek 

gebruik. Door decentralisatie zal beter ingespeeld kunnen worden op de belangen per patiëntgroep. 

Deze trend geeft bovendien ook stedenbouwkundige mogelijkheden: publieke (stedelijke) functies 

zullen niet naar de centrale zorginstelling worden gehaald, zoals in de zogenaamde zorgboulevards, 

maar de zorginstelling wordt in kleinere eenheden in de stad geïmplementeerd. De gebouwen zullen 

beter in de stedelijke context te passen zijn, en de uitstraling kan per gebouw aangepast worden. 

Het huidige ziekenhuis wordt mede getypeerd door de overvolle parkeerplaatsen die je eerst moet 

passeren om bij het gebouw te komen. De grote stroom aan verkeer en goederen bij het ziekenhuis 

wordt opgedeeld, waardoor de entree en de weg naar het zorggebouw anders ontworpen kan worden. 
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Bij het opnemen van bepaalde delen van het ziekenhuis in de stad, worden niet het ziekenhuis en 

de zorgboulevard, maar de stad ingezet als healing environment. Waar healing environment voor 

een groot gedeelte gaat over het gebouw, zijn er ook enkele elementen aan te wijzen die al dan 

niet in de stad voorkomen. Ik zal niet ontkennen dat rust een belangrijke factor kan zijn in het 

genezingsproces. Die zal binnen een stedelijk karakter expliciet moeten worden gecreëerd. Door 

bijvoorbeeld het creëren van binnenhoven zijn rustige en ook groene zones in de stad te maken, 

waardoor het uitzicht op groen ook gerealiseerd kan worden. Als je in het ziekenhuis de stad buiten 

witt houden zullen vele mensen die zich dagelijks door de stad bewegen zich hier ontheemd voelen. 

In het eerste hoofdstuk heb ik hier ook al over gesproken. Ik zoek naar normalisering en die Is mijns 

inziens beter te bereiken in de stad met haar diversiteit, dan daarbuiten, of erger nog, als stad in een 

stad. Ook moet het sociaal-maatschappelijk netwerk van zieke mensen niet in één keer doorbroken 

worden, en het stadsleven maakt hier voor een grote groep mensen een belangrijk onderdeel van uit. 

Social support zal niet per definitie voor ledereen sterker zijn binnen de stad dan daarbuiten, maar een 

goed bereikbare locatie is onontbeerlijk. Daar moet dus ook in een gedecentraliseerd gedeelte van het 

ziekenhuis rekening mee gehouden worden. 

Bij decentralisatie kan in tegenstelling tot in het traditionele ziekenhuis gekeken worden naar een 

specifieke doelgroep. Er kan gekeken worden naar het ritme van de patiënten, de mate van mobiliteit, 

levendigheid enzovoorts. Dit geldt niet alleen voor de patiënten, ook de locatie kan per gebouw en 

doelgroep een andere benadering krijgen. Daar waar een geschikte plek wordt gevonden voor een 

gedeelte van het ziekenhuis, kan worden gekeken naar schaal, bereikbaarheid, karakter/Imago en 

de toekomst van het gebied. 'In plaats van algemene recepten, die al dan niet samenhangen met 

geconstateerde algemene toekomsttrends, moet per wijk naar een specifieke stedenbouwkundige 

therapie worden gestreefd, die aansluit bij de ruimtelijke mogelijkheden van de fysieke opbouw en 

geprogrammeerd wordt door een concrete sociaal-economische en functionele analyse. '15 

15 www.noonnens.nl 
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Kliniek voor chronische patiënten 

Het aantal mensen met een chronische aandoening stijgt, dus door deze zorg op een andere manier 

aan te bieden kan de druk op het grote ziekenhuis voor een groot deel verlicht worden. Deze groep 

mensen zien gezondheidszorg als een normaal deel van hun leven en daarom zou het prettig zijn de 

zorg in de lokale setting aan te kunnen bieden. Dit gegeven sluit naadloos aan bij mijn intentie om 

zorgarchitectuur sterker in de stad in te bedden. De groep chronische patiënten is niet zo makkelijk te 

begrenzen. De term wordt vaak gebruikt maar welke mensen nu wel en niet onder deze groep vallen 

is vaag. Ik kan hier dus beter niet uitweiden over de precieze duiding van het begrip, maar zeggen 

welke groep gebruikers ik voor ogen heb voor een toekomstige kliniek. 

Bij mijn onderzoek naar deze patiëntgroep heb ik getracht te bekijken wat voor zorg zij nodig hebben. 

Hierop bleek geen eenduidig antwoord te bestaan. Elke ziekte vraagt zijn eigen behandeling. Wel 

heb ik enkele overeenkomsten gevonden tussen verschillende chronisch zieken en hun behandeling. 

Chronisch zieke mensen hebben vaak comorbiditeit. Dit wil zeggen dat zij meerdere ziektes onder de 

leden hebben. Een hartpatiënt kan bijvoorbeeld ook last hebben van de longen, of een darmpatiënt 

ook last van zijn maag. Er zijn veel voorkomende combinaties, waarmee bij de opzet van een 

programma van eisen rekening gehouden kan worden. Ook krijgen chronisch zieke mensen vaak last 

van depressies zonder dat hier goed op gereageerd wordt. Op dit tekort zou een gespecialiseerde 

kliniek voor langdurig zieke mensen kunnen inspringen. 

Ondanks dat de klachten verschillend zijn, hebben de behandelingen van de verschillende chronische 

ziekten wel een overlap. Psychische begeleiding, ergotherapie, bewegingsadvies, dieetadvies, rust, 

en medicatie zijn in veel behandelingen aanwezig. Wat in ieder geval opvalt, is dat er in de meeste 

gevallen geen operatie en geen langdurig verblijf nodig is. Vaak komen zij alleen voor een gesprek, 

advies of controle. Veel van deze dingen zouden (zoals eerder aan bod kwam in dit hoofdstuk) 

prima buiten het ziekenhuis plaats kunnen vinden. Onder de chronische ziektes moet 20% acuut 

en 80% electlef behandeld worden. De kliniek zal zich voornamelijk richten op de electieve gevallen 

waarbij geen operaties voorkomen: controles en adviezen. Er zal echter ook plaats zijn voor mensen 

die onverwacht een wat langere tijd onder toezicht moeten staan. Denk hierbij aan darmpatiënt die 

medicijnen via een infuus krijgt. Voor de echt heftige gevallen, waarbij operaties te verwachten zijn 
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zullen de patiënten naar een andere locatie gaan. Operaties worden er niet uitgevoerd; transplantaties, 

chirurgische verwijdering van organen, tumoren, leggen van omleidingen zullen plaats vinden in 

een zogenaamd hightech of core ziekenhuis. De kliniek is als het ware een stap tussen de 

gezondheidscentra - waar de huisarts, apotheek, maatschappelijk werk, thuiszorg, tandarts en 

eventueel paramedici zich bevinden -en het ziekenhuis. In deze kliniek kan dus niet alles behandeld 

worden, er wordt gefocust op de volgende onderdelen: planbare zorg en een opnamemogelijkheid 

(ook voor meer dan 24 uur). 

Helaas is er nog geen onderzoek gedaan naar de groepen zorgbehoevenden met verschillende 

procesken merken. Het structurele verschil in termen van sfeer, organisatie, planbaarheid, positie van 

de professionals, de relatie met verwijzers en de vervolgzorg, is dus ook voor de groep chronische 

patiênten niet benoemd. Wel is er in 2005 door NIVEL een rapport uitgegeven waaruit blijkt dat 

chronisch zieken vooral veel behoefte hebben aan advies. Het ziekenhuis is voor het grootste 

gedeelte ingericht voor behandeling, dus hier valt verbetering te behalen. Het probleem bij chronische 

patiënten is dat ze veel contact hebben met verschillende instanties en specialisten, vaak is hierbij 

niet duidelijk wie het zorgproces coördineert. Ook hierop kan de kliniek inspringen. 

'Bijna vier op de vijf mensen met een chronische ziekte of handicap had in 2004 poliklinisch 

contact met een medisch specialist ( ... ). Van de mensen met een chronische ziekte of handicap 

rapporteerde bijna één op de vijf een opname in het ziekenhuis. ( ..• ) ruim een derde had contact met 

een fysiotherapeut ( ... ). Er wordt vaak ingegaan op gebruik van gespecialiseerde verpleegkundige 

zorg. Immers, deze zorg is gericht op het (leren) omgaan met de ziekte en beperkingen in het 

dagelijks leven, op zelfmanagement en op de zelfredzaamheid van met name mensen met een 

chronische ziekte. '16 

De kliniek zal onderdeel zijn van een grotere ziekenhuisorganisatie. Voor operaties kunnen de patiênten 

terecht binnen dezelfde organisatie, en misschien ook nog wel bij dezelfde artsen of specialisten. 

Het zal dan wel plaatsvinden op een andere locatie. Mogelijk is dus ook dat het personeel werkzaam 

is binnen meerdere vestigingen van de organisatie. Mocht een specialist in de kliniek werkzaam zijn, 

16 NIVEL, Kerngegevens Zorg 2005 (2006). 
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is het dus niet gezegd dat hij geen operaties zal uitvoeren in een high-tech ziekenhuis. Zo blijven 

doorgroeimogelijkheden voor het personeel gegarandeerd, en hoeft de pati~nt niet bang te zijn 

steeds met een andere organisatie te maken te hebben. Ik zie voor me dat een organisatie meerdere 

klinieken onder zich zal hebben. Misschien zelfs wel meerdere klinieken voor hetzelfde zorgproces, 

waardoor een daadwerkelijke keuze voor de patiênt wordt gecreëerd binnen de eigen organisatie. 

Dat is nu al het geval bij bijvoorbeeld seniorencomplexen en verpleeghuizen. In Eindhoven, met 

twee ziekenhuizen, zullen naar alle waarschijnlijkheid ook minimaal twee zorgorganisaties gaan 

opereren. Zowel het Maxima Medisch Centrum, als het Catharina ziekenhuis zullen dependances 

gaan oprichten. Wellicht komt er met de huidige marktwerking nog wel een derde, of meerdere 

zorgaanbieders, dit zal afhankelijk zijn van de zorgvraag en de concurrentiepositie van de andere 

aanbieders. 

Programma 

Voor het bepalen van het programma van de kliniek heb ik verschillende rapporten bekeken. College 

bouw zorginstellingen heeft rapporten waarin de minimale eisen voor een klein ziekenhuis gegeven 

worden. Dit gecombineerd met de eerder genoemde kenmerken van behandeling voor chronische 

patiênten heeft geleid tot het opstellen van een programma van eisen voor de kliniek. 

Het programma is gebaseerd op een schatting van de concrete zorgvraag van chronische patiënten 

binnen Eindhoven, al is het lastig om die te maken. Hierbij spelen de inwoners van Eindhoven, 

percentage chronisch zieke mensen, de schattingen over hun zorgbezoek en een aanname dat er 

minimaal 2 klinieken in Eindhoven zouden komen meegenomen. Ik heb me hierbij gebaseerd op 

gegevens van www.eindhoven.nl en het rapport kerngegevens zorg 2005. 

Ik maak gebruik van een decentraal model op basis van proceskenmerken, in dit geval de chronisch 

zieken. Er zijn tal van mogelijkheden om het programma te organiseren. Een van de manieren om het 

programma in te delen, is het opdelen in zorgprocessen: 

• screening/diagnostiek 

• spreekuren 

• behandelingen 

• verpleging 
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• kennisoverdracht 

• logistiek 

Bijgevolg zullen de volgende afdelingen in de kliniek aanwezig zijn: 

• spreekurenafdeling 

• polikliniek: hier zal de screening en diagnostiek plaatsvinden 

• verpleegafdeling 

• dialysekliniek 

• personeelsafdeling 

Verschillende stromen mensen maken gebruik van de kliniek. Elke groep mensen zal een eigen plek 

hebben, en gebruik maken van verschillende afdelingen. Om ook de wijkbewoners of passanten in 

het plan te betrekken, is er gekozen om een restaurant fysiek los, maar op hetzelfde kavel te plaatsen. 

Dit is publiek toegankelijk, dus ook als je geen zorg nodig hebt. De stromen die onderscheiden 

worden zijn personeel, patiênten, bezoekers en wijkbewoners. Al deze mensen moeten hun eigen 

plek kunnen vinden binnen het plan. Daarnaast vormen de goederen een vijfde stroom. 
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afbeelding 34: Verschillende afdelingen, ver schillende gebruikers 
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Spreekurenafdeling 

In een spreekurenafdeling maakt men in rapport nummer 0.116 van college bouw zorgvoorzieningen 

onderscheid tussen verschillende voorzieningen: 

• Patiëntgebonden voorzieningen, welke algemeen toegankelijk zijn: verpleging, onderzoek, 

behandeling, spreken. 

• Patiëntgebonden voorzieningen waar alleen het personeel mag komen: balie, kantoren 

• Faciliterende voorzieningen 

Deze opdeling is interessant, en wordt in de rapporten alleen gebruikt voor de spreekurenafdeling. In 

de keuze voor de afdelingen, en de onderlinge relaties is rekening gehouden met wel en niet patiënt

toegankelijke ruimtes. Dit in verband met de mate waarin zelfredzaamheid wordt ervaren. Front

en backoffice (zie hoofdstuk 01) kunnen geïntegreerd of gescheiden worden. Als ze gescheiden 

worden is de mate van zichtbaarheid belangrijk. In dit geval zal er getracht worden zo veel mogelijk 

toegankelijke voorzieningen te maken. Oe voorzieningen die niet toegankelijk zijn, worden zo veel 

mogelijk buiten het zicht van de patiënt of bezoeker gehouden. De spreekurenafdeling zal alleen 

overdag toegankelijk zijn. Personeel en patiënten zijn de hoofdstromen in deze afdeling. 

Polikliniek 

In een polikliniek zijn de volgende voorzieningen aanwezig: 

• behandelkamers 

• scopiekamers 

• orgaanfunctieonderzoek 

• rustkamers 

• gipskamer 

In hetzelfde rapport staan deze voorzieningen omschreven met bijbehorende oppervlakten. Ook 

mogelijke specialisaties en overige voorzieningen staan hierin omschreven, in de kliniek heb ik een 

keuze gemaakt uit deze voorzieningen, op basis van wat volgens het rapport aanwezig moet zijn 

met enkele aanvullingen. Deze polikliniek zal hoofdzakelijk overdag toegankelijk zijn. 's Avonds en 

's nachts is er beperkte toegang. Voor de polikliniek geldt ook dat vooral personeel en patiënten hier 

zullen komen. 
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Verpleegafdeling 

De verpleegafdeling bestaat hoofdzakelijk uit kamers waar de mensen verblijven: 

• éénpersoonskamers 

• balie voor verplegend personeel 

• faciliterende voorzieningen 

Personeel, pati!!nt en bezoeker komen op deze afdeling, zowel overdag als 's nachts. De afdeling 

moet dus toegankelijk zijn wanneer andere afdelingen gesloten zijn. De patiënten die hier komen 

zullen een aanzienlijk lagere frequentie van bezoek hebben. Als ze er aanwezig moeten zijn, is dat wel 

van langere duur. Mede voor de bezoekers dient de ingang van de verpleegafdeling goed zichtbaar 

en herkenbaar te zijn. 

Dialysekliniek 

Naast een spreekurenafdeling en polikliniek zal in de kliniek een klein dialysecentrum komen. 

De functies die hiervoor gekozen zijn, zijn gebaseerd op rapport nummer 0.1 01. De volgende 

voorzieningen zullen in het centrum aanwezig zijn: 

• dialyseruimte 

• trainingsruimte 

• onderzoeksruimte 

• faciliterende voorzieningen 

Deze afdeling zal door de patiënten op zeer regelmatige basis bezocht worden. Dialyse patiënten 

moeten meerdere malen per week naar de kliniek komen om hier behandeld te worden. Ook in deze 

afdeling komen voornamelijk personeel en patiënten. 

Personeelsafdeling 

Het personeel heeft een eigen afdeling: 

• kantoorruimte 

• voorbereidingkamers 

• opslagruimte 
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Hier heeft het personeel een eigen ruimte waar ongestoord gewerkt kan worden. Patiënten hoeven 

hier niet aanwezig te zijn, dus het is ook beter dat deze afdeling niet zichtbaar is. De afdeling zal dag 

en nacht toegankelijk zijn. 

Een eetgelegenheid is niet binnen de kliniek opgenomen, maar wordt als losse voorziening op 

hetze~de kavel geplaatst. Een restaurant, waarboven ook gelegenheid is voor vergaderingen of 

bijeenkomsten, is ook toegankelijk voor wijkbewoners of passanten. De sportfaciliteiten die aanwezig 

zijn kunnen ook openbaar gemaakt worden. 

Er dient voldoende parkeergelegenheid te zijn in de directe nabijheid van de kliniek. Deze kan onder 

het gebouw plaatsvinden en mag ook geen obstakel zijn voor de ingang van het gebouw. 

Uitstraling 

Door het ontbreken van onderzoek naar de wensen en eisen van chronisch zieke mensen heb ik 

geprobeerd d~ zo veel mogelijk zelf in te vullen. Omdat de kliniek voor chronische patiënten is die 

regelmatig in dit gebouw aanwezig zullen zijn, is het niet belangrijk dat het de typische uitstraling van 

een zorggebouw heeft. Het is belangrijker dat het gebouw goed bereikbaar is voor de patiënt, dicht 

bij de woon- of werkomgeving. Het gebouw moet opgaan in de omgeving. De herkenbare uitstraling 

die het ziekenhuis als zodanig normaliter heeft, heeft deze kliniek niet nodig. 

De meeste zorggebouwen hebben een prominente centrale ingang. Hier kunnen gasten ontvangen 

worden, en doorgestuurd worden naar de plek waar ze moeten zijn, waar vervolgens weer een 

ontvangst bij een balie is. Een centrale balie is voor deze mensen niet nodig, ze zijn bekend met 

het gebouw en kunnen direct naar de juiste plek lopen. De ingang voor deze kliniek hoeft ook niet 

prominent aan de straat te liggen, maar mag ook iets minder evident zijn. Door een andere functie te 

introduceren en die open te stellen voor algemeen publiek kan de ziekenhuissfeer vermeden worden. 
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Stedenbouwkundige bedoelingen 

Zoals eerder aangegeven zijn zorggebouwen vooral naar binnen gericht. Ik vind echter dat het 

gebouw een actievere wisselwerking met de context, en in het bijzonder het buiten, de openbare 

ruimte, zou moeten initiëren. Een ontwerpend onderzoek van + Architecture en Serio Architacts 

(lay out 07, december 2008) richt zich daar ook op, door op 5 verschillende schaalniveaus 

zorg in de stad te brengen. Er wordt gesproken van een zorgmodule die verplaatsbaar is 

naar goed te bereiken locaties, een klein ziekenhuis op een plek waar het als katalysator voor 

bedrijvigheid kan werken omdat andere voorzieningen wegtrekken, en een polikliniek in een 

detailhandelgebied. Bij elk ontwerp is gekeken naar de gebruiker en de stad of het dorp, waarna 

er een geschikte plek is gezocht. 

Bij een decentraal deel van het ziekenhuis ontkom je er niet aan om op een groter schaalniveau te 

kijken. Door te decentraliseren kan voor elke zorgeenheid een geschikte locatie gevonden worden. 

Verschillende doelgroepen stellen verschillende eisen aan de locatie; dit is afhankelijk van de soort 

zorg die gevraagd wordt. Daarnaast moet goed gekeken worden naar de schaal: een relatief klein 

ziekenhuis heeft bijvoorbeeld nog een relatief groot oppervlak, en zal niet zomaar in een woonwijk 

gesitueerd kunnen worden. In het geval van mijn kliniek voor chronische patiënten zijn de volgende 

aspecten belangrijk geweest: 

• De locatie moet in de gemeente Eindhoven liggen. 

• De nabijheid van een centrumstedelijke locatie is gewenst. 

• De locatie moet in een gemengd gebied liggen, waar gewoond en gewerkt wordt. 

• Het gebied moet een relatief grote schaal kunnen verdragen of liever kunnen opnemen. 

• De locatie moet goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer, fiets en auto. 

• Het zorggebouw moet een meerwaarde hebben in de ontwikkeling van het gebied op een 

grotere schaal. 

Bouwcollege geeft een aantal algemene aandachtspunten voor de stedelijke inpassing van 

zorggebouwen. 

• Heeft het ontwerp een bij de zorgvisie passende uitstraling? 

• Ondersteunt het ontwerp de veiligheid van de gebruikers (voetgangers, fietsers, gebruikers 
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par1<eerplaatsen)? 

• Is het gebouw maatschappelijk goed ingepast in de omgeving? 

• Heeft het gebouw een menselijke maat, is het rustgevend en niet overrompelend? 

• Kan de stedelijke inpassing van zorg- of zorggerelateerde instellingen als instrument worden 

ingezet om de directe omgeving (buurt, wijk, stadsdeel) en haar bewoners positief te 

beïnvloeden? Zo ja, voor welke doeleinden? 
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H o o f d s t u k 0 4 

RAPENLA ND EINDHOVEN 

een gemengde wijk op een strategische locatie 

Met Eindhoven als onderzoeksgebied is gekozen voor een locatie in de wijk Rapenland. Deze 

gemengde wijk heeft een goede bereikbaarheid. In de wijk bevindt zich een bedrijventerrein waar de 

kliniek onderdeel van uit zal gaan maken. 

•• afbeelding 35: Eindhoven. Rapenland is gemarkeerd 
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E i n d h o v e n 

Binnen Eindhoven als onderzoeksgebied is gekozen voor een stedelijk gebied waar wonen en werken 

samengaan, en bewust niet voor een locatie in het buitengebied. Het gaat om de wijk Rapenland 

gelegen in het noorden van Eindhoven, in het stadsdeel Woensel. Deze wijk ligt ten zuiden van het 

Catharina ziekenhuis. Dit ziekenhuis is in de jaren '60 gebouwd, aan toen nog de rand van de stad, 

gunstig gelegen ten opzichte van meerdere uitvalswegen. Deze wijk is goed bereikbaar voor auto's. 

De Winsten Churchillaan en de Veldmaarschalk Montgomerylaan zijn belangrijke verkeersassen 

voor Eindhoven. De doctor Cuyperslaan heeft in mindere mate een doorgaande functie, maar is wel 

belangrijk voor de ontsluiting van Rapenland. Ook ligt er een hoogwaardige openbaar vervoer-as 

ten oosten van deze wijk aan de Veldmaarschalk Montgomerylaan. Bovendien ligt de wijk tussen 

de Woenselse markt, en het Weensels winkelcentrum, twee centrum stedelijke locaties met veel 

detailhandel. Een heldere doorgaande route tussen deze twee locaties is er momenteel niet, er liggen 

wel kansen in de wijk om deze twee locaties te verbinden. 

_ .. 

afbeelding 36: De wijk Rapenland, straatnamen 
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afbeelding 37: Bereikbaarheid. Trein, bus, auto 
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afbeelding 38: Ligging tussen centrumstedelijke locaties, aanwezigheid van zorg 
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afbeelding 39: Hoofd- en zijstraten 

,. 
'\.\ 

~e~r- -
cJ:=ê."ir::o1[:~ ::< :\i(-

8 5 11111111111111 



-y~~·:~~ ............. l 
ll ca ~~~~-~- toag l 
ll • Middel-~ l 
~ • 9'"'* 1 
': .................................. : 

afbeelding 40: Korrelgrootte 

11111111111111 B 6 



1 • -
~ : ==.. :t·~.-_"=_=_= --""'--' -- '::::::::;.=::;::;ii~ 

L ... ~ .. -~ ......... JI?~i 
afbeelding 41: Functies 

8 1 11111111111111 



P r o f i e l s c h e t s 

Het plan voor Rapenland is in de jaren '50 vastgelegd. Langs drukke verteersroutes vinden we 

appartementen en daartussen vooral grondgebonden (eengezins)woningen. Overige voorzieningen 

moeten deze functie ondersteunen: basisscholen, kelten en winkels. Hoewel Rapenland dus 

voornamelijk woonprogramma huisvest is hierop in de Woenselsestraat een uitzondering zichtbaar: 

hier is een aantal bedrijven en kantoren gevestigd, die als het ware een aangezicht vormen van 

een industrieterreintje dat er achter schuilgaat. Een dergelijke menging van functies is hier al van 

oudsher aanwezig. Dit industrieterrein heeft zonder winkels geen echt openbaar karakter, huisvest 

geen collectieve functie op wijkniveau en is ook niet direct ondersteunend voor het wonen te noemen. 

Daarnaast komt het terrein wat schaal betreft ook niet overeen met de rest van de wijk. Aan de 

Veldmaarschalk Montgomerylaan vinden we voomarnelijk bebouwing van tussen de vier en tien 

verdiepingen. Tussen de Pisanostraat en de Doctor Guyperslaan vinden we twee- en drielaags 

bebouwing, klein van stuk, met een enkel hoger gebouw. De industrie heeft hooguit 2 lagen, maar 

heeft een grotere kavelmaat Ook is het grote gebouw van het Catharina ziekenhuis opvallend in 

de wijk. De wijk heeft door de ruime aanwezigheid van grondgebonden woningen toch een dorps 

karakter, ondanks wat hogere bebouwing aan de rand. 

Industrie 

Eindhoven heeft meerdere industriegebieden binnen de stadsgrenzen. Deze hebben niet altijd meer 

de oorspronkelijke functie, denk hierbij bijvoorbeeld aan strijp S, het voormalige Philips-terrein. Deze 

gebieden worden wel hergebruikt. Hoe hier mee om gegaan kan worden is afhankelijk van de ligging 

en de grootte van de gebieden. In Eindhoven kunnen drie soorten industrieterreinen onderscheiden 

worden:17 

Categorie A: 

Categorie B: 

terreinen met een (nog te ontwikkelen) specifiek bedrijfsprofiel, afgestemd op 

de economische structuur van Eindhoven. 

terreinen die een belangrijke rol spelen in het faciliteren van gemengde MKB 

17 Gemeente Eindhoven, Profilering en samenwerking [nota bedrijventerreinen gemeente Eindhoven) 
(Eindhoven 2009). 
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Categorie C: 

bedrijven, met onder meer een hogere milieucategorie. 

terreinen, veelal centraal stedelijk gelegen, waarvan het huidige profiel onder 

invloed staat van brede ruimtelijk-economische ontwikkelingen in de stad. 
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afbeelding 42: industriegebieden in Eindhoven 

Rapenland valt in categorie C. Om diversiteit in de stad te waarborgen is het belangrijk deze centraal 

gelegen stedelijke terreinen te behouden. Rapenland heeft deels een consument gerichte functie. 

Voor een groot gedeelte van het bedrijventerrein geldt dit echter niet. De grenzen van het terrein zijn 

bepaald, het zal niet uitgebreid worden. Binnen het bedrijventerrein is wel ruimte voor ontwikkeling. 

In het gebied bestaat een parkeerprobleem, en er is veel overlast in de vorm van graffiti. Momenteel 

is het beleid van de gemeente Eindhoven dat er geen detailhandel in het gebied mag plaatsvinden. 

Wellicht dat een verandering in het bestemmingsplan de levendigheid van dit gebied goed kan doen. 
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Hierdoor kan het terrein beter aansluiten bij de woonfunctie. Als er meer levendigheid is op straat, 

zal het veiliger voelen. Bovendien krijgt het gebied, wanneer er meer plubliek komt waarschijnlijk een 

hogere urgentie als het gaat om opwaarderen van het openbaar gebied. Door het niet publieke karaker 

van het industriegebied, en het verschil in schaalgrootte ten opzichte van de omliggende woningen, 

komt het terrein als een losstaand gebied binnen deze wijk te liggen. Aan de Raedeckerstraat en 

de Rapenlandstraat bevinden zich nauwelijks publieke functies en In de Daumierstraat zijn voor het 

grootste gedeene alleen achterzijdes van bedrijven aanwezig, welke met hun voorgevels gelegen 

zijn aan de Piasnostraat. Hetzelfde lot is weggelegd voor de Harnatstraat, waar de achterdeuren van 

bedrijven in de dr. Cuyperslaan en de Joris Minnestraat op uitkomen. 

afbeelding 43: Raedeckerstraat 

afbeelding 44: Daumierstraat 
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afbeelding 45: Grenzen industrieterrein Rapenland 
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afbeelding 46: Geen voorzijdes, geen zicht op daumierstraat 

Zorg 

Eindhoven beschikt als stad over twee middelgrote ziekenhuizen. Dat één van deze ziekenhuizen in de 

nabijheid van de gekozen locatie ligt heeft echter op de keuze van de locatie geen invloed gehad. Als 

we kijken naar het ziekenhuis dat in het noorden van Rapenland is gelegen, het Gatharina ziekenhuis, 

zien we ruimtelijke problemen. Oe schaal komt niet overeen met de tegenoverliggende bebouwing. 

Daarnaast is het ziekenhuis aan alle kanten door een weg afgescheiden, en omringd door hekken 

en slagbomen. Ook versterkt het grote parkeerterrein, wat nodig is om de toestroom van de vele 

auto's te kunnen parkeren, de afstand met de wijk. Het stedenbouwkundig probleem dat zich hier 

voordoet - en bij veel grote ziekenhuizen - is een geïsoleerde ligging zonder stedenbouwkundige 

samenhang. Dit speelt zich (weliswaar in mindere mate) ook af in Rapenland, tussen de industrie 

en het omliggende wonen. In de wijk zijn meerdere zorgfuncties reeds aanwezig. Je zou kunnen 

zeggen dat een zekere zorg-thematiek in deze wijk ook al aanwezig is. Deze zorgfuncties zijn echter 

allemaal gelegen aan de rand van de wijk, aan de dr. Guyperslaan, net zoals andere wat meer publieke 

industrie, en niet daar waar de (stedenbouwkundige) schaalverschillen overbrugd dienen te worden. 

De Woenselse straat 

Het gebied rapenland is gebouwd In de jaren '60 en '70. Een uitzondering daarop is de Woenselse 

straat. Hier vind je nog woningen uit de jaren '30 en '40. Oe straat zelf Is echter al veel ouder. Van 

oudsher is de Woenselse straat de doorgaande weg naar Vlokhoven. Rapenland ligt in wat vroeger 

de gemeente Woensel was. Oe oudste tekenen van Woensel dateren uit de 12e eeuw. In 1920 

is Woensel pas onderdeel geworden van Eindhoven. De Woenselse straat vormde een belangrijke 
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locatie in operation market garden van het Britse leger in WO 11. De oorspronkelijke bebouwing 

rond deze straat was voor een groot gedeelte in de oorlog al verwoest. De Woenselse straat is van 

oudsher, mede door de belangrijke doorgaande functie, een gemengde straat geweest. In de straat 

waren verschillende winkels gehuisvest als een bakker en een slager. Ook een aantal café's, een 

schuilkerk, en enkele fabrieken maakten deel uit van het straatbeeld. Er is echter maar een klein 

gedeelte van de Woenselse straat behouden gebleven. De van oudsher gemengde functie wordt wel 

gehandhaafd in de plannen van de gemeente. 

De Woenselse straat vormt een verbinding tussen de dr. Guyperslaan en de Veldmaarschalk 

Montgomerylaan. Deze twee grote verkeersassen komen beide uit op een winkelgebied. Aan 

het zuiden van de dr. Guyperslaan bevindt zich de Woenselse markt, en ten noorden van de 

Veldmaarschalk Montgomerylaan bevindt zich het Woensels winkelcentrum. Tussen deze twee 

centra is nog geen logische verbinding. Voor een verbinding te voet liggen deze twee centra ook wat 

ver uit elkaar. Fietsend zou hier wel een verbetering te behalen zijn. Huidige fietsroutes liggen aan de 

grote wegen, om Rapenland heen. De ontwikkeling van het Industriegebied rondom de Woenselse 

straat zou een mooie aanleiding zijn om deze straat aan te pakken, en in te zetten als verbindend 

element voor fietsverkeer. Met een hoofdzakelijke woonfunctie aan deze straat ligt bij het zuidelijke 

gedeelte, daar waar industrie en wonen elkaar raken, een kans om wat meer publieke functies te 

ontwikkelen. Daarnaast kan het straatproflel aangepast worden opdat dat aantrekkelijker wordt voor 

fietsers en voetgangers. 

Dat de korrelgrootte in Rapenland divers is komt vooral tot uiting aan de Woenselse straat. Die begint 

en eindigt met een toren waarin wordt gewoond. Voor het grootste gedeelte vindt men er wonen, in 2-

of 3-laags bebouwing. Daartussen bevinden zich enkele bedrijven. Hier valt een gat in de straatwand 

omdat die bebouwing minder hoog is. 

Juist op die plaats zou een ingreep kunnen worden gedaan. Voor de kliniek ben ik op zoek naar een 

locatie waar zowel wonen als werken aanwezig is. Er mag best wat levendigheid rond de kliniek 

zijn. De Woenselse straat is een belangrijke as in Rapenland, en het is daarom interessant om de 

kliniek aan deze straat te vestigen. Door verderop in het bedrijventerrein een tweede locatie aan te 

pakken, wordt er een stroom van publiek door het terrein gestuurd. Het wordt dan interessant voor 
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commerciële bedrijven, zoals een apotheek een bloemenwinkel, een zorgverzekeraar of bijvoorbeeld 

een makelaarskantoor om zich hier te vestigen. Hiermee worden twee voordelen gecreëerd: 

levendigheid in de straten, en het stimuleren tot bewegen voor de bezoeker van de kliniek. Het 

programma van de kliniek heeft een redelijk oppervlak nodig, dat op dit bedrijventerrein beschikbaar 

is. Daarnaast kan in de architectuur van het gebouw een ritme gezocht worden, waarmee aansluiting 

met de overige bebouwing kan worden gevonden. 
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afbeelding 47: Woenselse straat 
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afbeelding 48: bebouwing Woenselse straat 

afbeelding 49: bebouwing Woenselse straat 
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afbeelding 50: De twee locaties. Ze zijn met elkaar verbonden door de Raedeckers traat. 

Loca ti e 

De eerste locatie bevindt zich op de hoek van de Woenselse straat met de Raedeckerstraat. Aan de 

Radeckerstraat grenst dit perceel aan een gebouw, met daartussen een pad. Hier wordt door beide 

percelen gebruik van gemaakt. In de Woenselse straat grenst het perceel aan een twee-onder-één

kap huis, dat nu als bedri"spand wordt gebruikt. De huidige bebouwing op dit perceel is plat en 

laag. Hogere bebouwing zou beter passen in de Woenselse straat, met woningen van drie lagen, 

en tegenoverliggende bebouwing die hoger is dan de huidige bebouwing. Het is een groot perceel, 

in de Woenselse straat een uitzondering. Er zou visueel een breking in de nieuwe gevel op mogen 

treden, zodat het ritme van de woningen door kan gaan in het te plaatsen gebouw. Aan de Woenselse 

straat wordt een publieke functie toegevoegd, in de vorm van een restauranVcafe/vergaderruimte. 

Deze functies worden fysiek uit de kliniek gehaald, en zo ook toegankelijk voor buurtbewoners en 

passanten. Onder de kliniek zal een parkeerkelder komen. Deze kan echter niet voorzien in de totale 

parkeerbehoefte; een tweede locatie zal daarop een aanvulling geven. 
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afbeelding 51: Boven: huidige situatie. Midden en onder: door het toegoegen van een hoger volume aan 
de Woenselse straat ontstaat een krachtigere straatwand. 
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L o c a t i e 2 

Met een ingreep op de tweede locatie wordt een voorgevel aan de Daumierstraat gegeven. Het kavel 

bevindt zicht tussen de Daumierstraat en de Pisanostraat, en is van beide zijdes bereikbaar. Hier 

komt een grote parkeergarage, waar de meeste bezoekers van de kliniek zullen parkeren. Deze is 

per auto toegankelijk vanuit de grote verkeersader aan de Vermaarschalk Montgomerylaan, via de 

Pisancstraat Aan de zijde van de Daumierstraat is deze alleen toegankelijk voor voetgangers. De 

winkel die zich nu op dit perceel bevindt zal deels behouden blijven; de bestaande gevel aan de 

Pisancstraat geeft een prettig beeld. Naast parkeren zal hier een fitnessgelegenheid en ruimte voor 

therapeuten komen. 

afbeelding 52: Zicht op locatie 2 vanuit de Veldmaarschalk Montgomerylaan. Links van de boom in het 
midden bevindt zich locatie 2. Een deel van het pand met de grijze gevel blijft behouden. 
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H o o f d s t u k 0 5 

KLINIEK VOOR CHRONI SCHE PAllENTEN 

een zorggebouw als volwaardig onderdeel van de stad 

De kliniek voor chronische patiënten is gelegen op de hoek van de Woenselse straat met 

de Raedeckerstraat. Met in het achterhoofd de termen oriëntatie, zelfredzaamheid en 

(klinisch) uiterfijk die ook in het eerste hoofdstuk aan bod kwamen, is de kliniek ontworpen. 

cc afbeelding 53: Één van de eers te plattegrondstudies voor de kliniek 
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Verdeling programma over \ocat i es 

De focus van het ontwerp zalliggen op de hoek van de Woenselsestraat met de Raedeckerstraat. 

De kliniek vormt zich deels naar de korrelgrootte van de industrie, gezien het oppervlak van het 

perceel. Toch luistert ze ook naar het ritme van de Woenselsestraat, en wordt het ritme van de 

woonhuizen die daar gelegen zijn niet verstoord. Dit komt vooral tot uiting in de gevel. Door de 

bouwblokken hoogte te geven (3 en 4 lagen) wordt het gat dat ter hoogte van de industrie in 

de Woenselsestraat valt, opgevuld. Zo wordt de straatwand krachtiger, en zal die een duidelijke 

geleider worden door de wijk. Daarnaast zijn juist alle functies die niet met de zorg te maken 

hebben uit het gebouw gelaten. Een eetcafé is gelegen op hetzelfde kavel, maar zal zelfstandig 

opereren. Ook buurtbewoners en passanten kunnen hier terecht voor een etentje of borrel. 

Daarnaast kan er op de verdiepingen ook vergaderd worden door bijvoorbeeld het personeel uit 

de kliniek, maar ook door externe partijen. 

afbeelding 54: Het toegevoegde volume op locatie 1 
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afbeelding 55: Door ritmiek en diepteverschillen in de gevel wordt het volume minder massief , en p 
het zich aan aan de kleinschalige omgeving. 

Niet alle faciliteiten zijn gelegen op hetzelfde kavel. In het industriegebied aan het einde van 

de Raedeckerstraat is een tweede locatie geselecteerd. Hier zal een grote parkeergelegenheid 

komen, als ook sportfaciliteiten, ruimtes voor therapeuten en woningen. De sportfaciliteiten en als 

vanzelfsprekend de woonfunctie worden ook weer gedeeld met de wijkbewoners. Voor dit kavel 

is geen ontwerp gemaakt, enkel de volumes zijn aangegeven. Belangrijk in het ontwerp is dat het 

gericht is op zowel de Daumierstraat als de Pisanostraat. De twee locaties zijn echter los van elkaar 

te ontwerpen. Het feit dat de functies elkaar ondersteunen wil niet zeggen niet dat ze qua architectuur 

hetzelfde moeten zijn. 

Het tussengelegen industriegebied is zoals eerder vermeld niet ondersteunend voor het wonen. 

Wonen en werken mogen wat mij betreft samengaan in de stad. Het is echter zo dat er nu in het 

gebied veel opslagplaatsen voor grotere bedrijven zijn. Als dit gebied levendiger wordt door de 

toevoeging van deze over twee locaties verdeelde ingreep, zullen de aanliggende bedrijven daarop 

gaan reageren. Dit wordt niet gereguleerd in dit plan, maar mijn plan bedoelt wel een katalysator te 

zijn voor toekomstige (commerciële) ontwikkeling. 
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St r aat-gebouw-publieke ruimte 

Bij het ontwerp van de kliniek is uitgegaan van een leeg kavel. Omliggende bebouwing blijft echter 

bestaan. Het gebouw moet zichzelf aanpassen aan de bestaande bebouwing. Door het inzetten van 

een hofstructuur kunnen er rustige groene plekken binnen de drukke stad gecrel!erd worden. Na een 

studie waarbij verschillende hof -typologieen op het kavel zijn geprojecteerd, heb ik gekozen voor een 

hypothetisch volledig bebouwd kavel, om vervolgens daarin te gaan snijden. In afbeelding 56a tot en 

met 56c zijn de stappen van dit proces te zien. Ik zal ze kort toelichten: 

1: Het gehele kavel is bebouwd 

11: Het naastgelegen kavel wordt ontzien door het gebouw terug te leggen van de perceelgrens. 

Op de hoek van de Woenselse straat en de Raedeckerstraat wordt een apart volume 

geplaatst voor de eet- en vergadergelegenheid. 

111: Door de lange gevel aan de noordzijde haaks op de westgevel te plaatsen ontstaat een 

groter hof. Er moet zo veel mogelijk ruimte grenzen aan de gevel, zodat er altijd daglicht 

binnenkomt. Daarom wordt aan de zuidzijde een extra inham gemaakt. 

IV: Omdat de oostgevel nu ook bestaat uit een blinde gevel, wordt deze zijde weer helemaal 

bebouwd. Er wordt een patio gemaakt in het grote dichte volume. Deze brengt licht en 

lucht in de kern van het gebouw, en geeft mogelijkheden tot uitzicht. 

V: Het grote buitenhof wordt toegankelijk en zichtbaar gemaakt. Er wordt een kleine patio aan 

de oostzijde gemaakt, achter een blinde gevel. 

VI: Het gebouw wordt een halve meter opgetild. Hierdoor ontstaat er een verhoogd pleintje 

bij de horeca op de hoek, het is de bedoeling dat deze op de begane grond zo transparant 

mogelijk blijft om dit te benadrukken. Aan de ene zijde van het restaurant zorgt een 

helingbaan voor de toegankelijkheid van het kavel, aan de andere zijde een trap. Er wordt 

een extra vleugel geplaatst aan de noordzijde. Deze wordt opgetild tot de eerste verdieping. 

Hierdoor ontstaan er twee wat intiemere hoven. 

11111111111111 1 0 8 



afbeelding 56a: stap I en 11 

afbeelding 56b: stap 111 en IV 

afbeelding 56c stap V en VI 
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Zorgarchitectuur klijgt vaak de kritiek een gestold programma van eisen te zijn. Het is als ontwerper 

lastig hieraan te ontkomen door de complexiteit van het programma. Eerst wordt een relatieschema 

gemaakt en het is al een hele klus dat om te zetten in een ruimtelijk model waarbij toch alle relaties 

gunstig uitkomen. In dit ontwerp is geen gebruik gemaakt van standaard afmetingen die vaak gebruikt 

worden in de zorg. Naast dat het gebouw vorm gekregen heeft naar aanleiding van de omgeving, 

is het stramien bepaald op basis van onderliggende parl<eerl<elder. Door dit stramien over de (zorg) 

schema's te leggen, dwing je hiermee het zorgprogramma te passen binnen deze vorm en stramien, 

en niet een gevel rond het zorgprogramma te plaatsen. Hierdoor is er een heldere structuur in het 

ontwerp gekomen. De duurzaamheid van het gebouw zit hem in de mate van gebruiksflexibiliteit; het 

gebouw zou met overzichtelijke aanpassingen bruikbaar zijn voor andere bestemmingen en heeft om 

die reden ook waarde op de vastgoedmarl<t. Het is duidelijk niet gebouwd op uitbreiding, daarom kan 

het zich helemaal nestelen in de omgeving. In een decentraal model zou kan uitbreiding beter gezocht 

worden in het openen van een nieuwe vestiging. 

Het gebouw wordt op verschillende manieren benaderd: per auto, per fiets of te voet. Met al deze 

vormen van benadering, vanuit alle richtingen, wil ik rekening houden. Hoe je ook naar de kliniek 

komt, vanuit elke richting is het gebouw gemakkelijk te betreden. Als je echter via de ondergrondse 

parl<eergarage (waar ook ruimte is voor fietsenstalling) komt is het ook belangrijk dat je nog weet 

waar je bent. Er is namelijk geen interne toegang tot de kliniek vanuit de parl<eergarage. Door 

middel van vides en daklichten wordt het eenvoudiger gemaakt je te oriënteren ten opzichte van 

het (bovengrondse) gebouw- en ten opzichte van deze daklichten en vides zelf, die uitkomen op 

buitenruimtes in het plan. Het gros van de mensen zal echter moeten parl<eren op de parkeerplaats 

gelegen tussen de Pisanostraat en de Daumierstraat; zij bereiken ook al wandelend de kliniek, vanuit 

de Raedeckerstraat. Mensen die per fiets of te voet komen zullen over het algemeen vanuit de 

Woenselse straat komen. Door deze verschillende benaderingsrichtingen is gekozen om de toegang 

tot het perceel te situeren op de hoek. Vanuit de Woenselse straat is er al een zichtrelatie met de tuin. 

Vanuit de Raececkerstraat is een deel van het gebouw transparanter vormgegeven, zodat men nog 

een blik op de patio kan werpen. 
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afbeelding 57: aankomst vanuit verschillende richtingen 
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afbeelding 58: Oe Woenselse straat gezien vanuit de dr. Cuypersweg. Het nieuwe plan is in kleur 
toegevoegd. 

1111111111111 1 1 4 

\ 
\ 



1 1 5 111111111111111 



afbeelding 59: Binnentuin met verschillende verblijfsplaatsen, zichtbaar op een bank, of intiemer in 
de hoge schoeien (hier felgekleurd weergegeven!. 
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afbeelding 60: Het gebouw is vanuit de Raedeckerstraat 
toegankelijk via een hellingbaan. Je hebt hier een doorzicht naar 
de binnen tuin. Bij de ingang aan de Woenselse straat wordt het 

hoogteverschil overbrugd met een trap. >> 
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Ik heb besloten om de eetgelegenheid prominent op de hoek van het kavel te plaatsen zodat deze 

een zo openbaar mogelijk karakter heeft. Het terras en de ingang van de kliniek zijn openbaar en 

voor iedereen goed zichtbaar. Door de ingang van de kliniek en de eetgelegenheid tegenover elkaar 

te plaatsen wordt geen onderscheid gemaakt tussen de zieke en gezonde mensen. ledereen betreed 

de gebouwen op hetzelfde punt in het kavel. De binnentuin is openbaar toegankelijk, maar heeft een 

wat intiemer karakter, omdat men eerst onder het gebouw door moet lopen wil men het hof bereiken. 

In de tuin zijn verschillende verbli~splaatsen, zichtbaar op een bank, of wat verscholen in een hoge 

stoel. Men kan zelf de mate van privacy bepalen. 

Om de overgang van de beschermde omgeving naar de collectieve ruimte zo prettig mogelijk te 

maken is ervoor gekozen in ingangen niet direct aan de straat te situeren. Na een bezoek aan de arts 

komt men eerst in de collectieve wacht- en verkeersruimte. Je komt door of langs de binnentuin, dan 

heb je nog het verhoogde plein alvorens je de auto bereikt of de straat op gaat. 

Orilintatie 

Mede door het wegstrepen van verschillende functies in de kliniek kan deze kleiner en overzichtelijker 

opgebouwd worden. Dit zal een positieve invloed hebben op de ruimtelijke oriëntatie in het gebouw, 

en daarmee heeft het een positieve invloed op de stressbeleving en het welbevinden van patiënten. 

Kenmerk van chronische pati!!nten is dat frequentie van bezoek aan de kliniek hoger ligt dan dat die 

zou zijn bij andersoortige patiënten. Deze patiênten zijn bekend met het gebouw, en één gezamenlijke 

hoofdingang is niet nodig. De afdelingen hebben elk een eigen ingang, en een eigen ruimtelijke 

structuur. Daarmee voorkomen we eindeloze gangen en liften naar de ingang van de afdeling waar 

we moeten zijn. De vorm van het gebouw geeft een duidelijke structuur voor plaatsen van de 

verschillende afdelingen in de kliniek. 

Aan de binnentuin bevindt zich de ingang voor de dialysekliniek. De mensen die hier komen, komen 

hier dagelijks of wekelijks. De ingang is daarom ook niet prominent in het straatbeeld aanwezig, 

maar zelfs verscholen in de binnentuin. Een andere ingang die niet een prominente plaats heeft aan 

de straat is de ingang voor het personeel. Zij kunnen als het ware door de achterdeur binnenkomen. 

Zo hebben zij een eigen plek, afgezonderd van de patiênten. Zo heeft het personeel een duidelijk 

eigen territorium en heeft de patiênt daar minder notie van. Naast die voor de dialysepatiënten en het 
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personeel zijn er nog 2 ingangen te onderscheiden. De polikliniek en het spreekurencentrum delen 

gezamenlijk een ingang. Bij binnenkomst moet meteen een keuze gemaakt worden voor een van de 

afdelingen die meteen duidelijk staat aangegeven. Dan rest nog te vertellen over de ingang van de 

verpleegafdeling. Deze vormt een uitzondering op de rest. Hier zullen niet alleen patiênten, maar ook 

bezoek komen. Voor deze mensen is een wat grotere mate van herkenbaarheid gewenst, zodat ze 

niet hoeven zoeken naar de ingang. Hun frequentie van bezoek zal immers aanzienlijk lager zijn dan 

de bezoeken die de patiënten zeH afleggen. Deze ingang is dan ook samen met de ingang voor de 

poli-spreekuren afdeling beter zichtbaar. Ze bevinden zich op dezeHde hoogte als de ingang van de 

horecagelegenheid, gelegen op de hoek van het kavel. Doordat zij opgetild zijn ten opzichte van het 

straatniveau ontstaat hier een plein met de onderste verdieping van de horeca, die open vormgegeven 

is. 

afbeelding 61: Ingangen kliniek; 1: verpleegafdeling 2: polikliniek en spreekurencentrum 3: dialysecentrum 
4: personeelsingang 5: uitgang lift parkeerkelder 6: ingang parkeerkelder 
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De kliniek heeft ruim opgezette plattegronden, eenmaal binnen in het gebouw ervaar je een grote 

openheid. Op elk punt in het gebouw is een zichtrelatie met een van de buitenruimtes. Hierdoor kan 

men zich makkelijker oriënteren in het gebouw. De verhouding van de verkeersruimte tot de rest van 

de plattegrond is groot. Deze ruimte wordt echter tevens gebruikt als wachtruimte. De gangstructuur 

wordt vermeden en door deze openheld Is het mogelijk zichtlijnen naar buiten, en naar andere delen 

van het gebouw te creêren. De verkeersruimte kronkett niet door het gebouw als een interne slang, 

die je naar een willekeurig punt in het gebouw brengt, maar is zichtbaar van buiten naar binnen en 

andersom. Ook tijdens je weg naar je afspraak bevind je je in een prettige lichte ruimte met uitzicht. 

afbeelding 62: zichtlijnen naar en van buitenruimtes en andere delen van het gebouw. 
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Zelfredzaamheid 

Veel ruimte is gereserveerd voor de wachtende patiënt. Er is keuzevrijheid in verblijfsruimte. Gekozen 

kan worden om te wachten aan een patio, met zich op het personeel zodat je zeker niet vergeten 

wordt, of aan de straat of voor wie dat wil in een grotere mate van afzondering. Elke afdeling heeft 

zijn eigen structuur, en daarmee zijn eigen uitstraling. In de open opzet van de plattegronden zijn 

meerdere hoeken gecreëerd. De behandelafdelingen zijn bewust aan de wat rustiger gelegen 

binnentuin gesitueerd. De enige afdeling waar patiënten komen die niet aan de binnentuin ligt is de 

spreekurenafdeling. Deze beschikt daarom over een volledig glazen gevel gericht naar de watertuin. 

Voor spreekkamers is een meubel bedacht waar men ongestoord kan praten. Door het inzetten van 

deze meubels worden in de grote ruimte wat intiemere ruimtes gecreëerd, zonder dat je afbreuk doet 

aan de openheid van het geheel. Met behulp van losse elementen worden ruimtes gecreëerd voor 

wachten, wer1<en, drinken, praten waardoor veel activiteiten in de (grote) publieke ruimte kunnen 

plaatsvinden. 

Voor de patiënten die langere tijd verblijven zijn er verschillende keuzemogelijkheden. Er is een 

groot aantal eenpersoons kamers, hier kan men zelf kiezen of een raam wel of niet open gezet 

wordt. Elke kamer heeft een eigen karakter. Er zijn kamers met en zonder buitenruimte, er is keuze 

uit uitzicht op de rustige binnentuin (weliswaar wordt door de meeste mensen gekozen voor een 

stedelijk uitzicht vanuit de pati!!ntenkamer, ik wil echter niet voorbijgaan aan het feit dat uitzocht op 

groen positieve effecten heeft), of op de wat levendiger straatkant. De situering van deze afdeling 

is dan ook bewust aan de Woenselse straat. Alle kamers beschikken over eigen sanitair. Er zijn 

een- en tweepersoonskamers en kamers waar plaats is voor een extra logeerbed. Ook hier wordt 

meer keuzevrijheid aan de patiënt geschonken. Deze patiënten die hier langer aanwezig zijn en 

bezoek willen ontvangen kunnen kiezen om hun bezoek op hun kamer te ontvangen. Er zijn echter 

ook mogelijkheden om elkaar te ontmoeten in de tuin, in de ontmoetingsruimte of in de daarvoor 

bestemde zitjes. 
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afbeelding 63a : interieur spreekurencentrum 

afbeelding 63: interieur polikliniek, zicht op binnenthuin 
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afbeelding 64: watertuin 
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Uitstraling 

Oe grote openverkeers-en wachtrulmte, waar de zorg nog niet expliciet aanwezig Is, heeft een ander 

karakter dan de ruimtes waar onderzoeken worden gedaan, of waar men een behandeling ondergaat. 

Oe grote publieke ruimte wordt als een soort van semi-buiten behandeld. Het zijn hoge ruimtes en de 

gebruikte materialen zijn niet standaard in de zorgarchitectuur (zie abeelding 65). Oe binnenwanden 

zullen bijvoorbeeld worden gemetseld, en krijgen hierdoor een robuust uiterlijk. Op het moment dat 

de daadwerkelijke zorgruimte betreden wordt, wordt pas het klinische uiterlijk ervaren. Oe materialen 

die vertrouwd zijn in de zorgarchitectuur omdat ze hygii!nisch, duurzaam en praktisch zijn vinden we 

hier terug. De installaties worden zo veel mogelijk weggewerkt. Het klinische uiterlijk zit hem vooral 

in de materialen, en niet in de techniek. Het vertrouwen dat we hebben in de uitstraling van de huidige 

zorg wordt hier overgenomen. Het klinische laat ons toch zien dat het allemaal schoon en *goed* is. 

afbeelding 65: materialisering interieur publieke ruimte 

Naast het trekken van andere bezoekers naar het kavel is getracht In de architectuur een vorm 

van normaliteit te vinden. Het gebouw straalt niet uit dat het een zorggebouw is. Er Is gekozen 

voor een bakstenen gevel. In de wijk is veel woningbouw, waar hoofdzakelijk baksteen toe wordt 

gepast. Binnen het bedrijventerrein wordt hier nauwelijks voor gekozen. Er worden veel verschillende 

materialen toegepast, waarin weinig eenheid terug te vinden is. Een mengelmoes van kleuren, en 

vooral harde materialen zien we hier terug. Om toch ook in de architectuur van het gebouw een link te 

leggen met het bedrijventerrein is gekozen de kozijnen uit te voeren in gegalvaniseerd staal. 

Oe gevel is eenduidig en sober opgezet. Aan de westzijde van het gebouw zijn grote glasoppervlakten 

gewenst voor voldoende lichtinval. Door de daadwerkelijke glasgevel wat terug te leggen, krijgt men 

wat meer privacy. Aan de Woenselse straat is daarom gekozen voor balkons. Dit geeft de uitstraling 

IIIIIIUIII 11 1 3 6 



van een woongebouw, wat overeenkomt met de langere periode gedurende welke de patiënten hier 

aanwezig zijn. Door de balkonhekken door te laten steken onder de verdieping wordt aansluiting 

gezocht met de lagere verdiepingshoogte van de aanliggende bebouwing. Uitstekende bakstenen 

penanten geven een duidelijk ritme aan in de gevel en breken het grote oppervlak van de gevel. De 

verticaliteit van deze penanten wordt verstekt door de stenen verticaal te metselen. De tussenliggende 

baksteengevel ligt iets terug - de dakrand ook - en is uitgevoerd in afwisselend een halfsteens en 

blokverband. Aan de zuidzijde van het gebouw, de Raedeckerstraat zijn deze penanten ook aanwezig. 

In deze gevel zien we drie verschillende Invullingen. Daar waar zicht de spreekkamers bevinden zijn 

ramen geplaatst. Het wat meer openbare gedeelte heeft een glasgevel. Ook in deze gevel steken de 

hekken die geplaatst zijn voor de raamopeningen onder de verdiepingsvloer door. Bij het laden en 

lossen is gekozen voor een overhead deur. Daarmee wordt aansluiting gevonden met de industrie 

die aan deze gevel grenst. 

afbeelding 66: materialisering gevels 

Voor de gevels aan de binnentuin is gekozen voor een strak ritme. De bakstenen penanten hebben 

hier een kleinere onderlinge afstand. De penanten worden hier ook niet verticaal maar horizontaal 

gemetseld. In dit gevalligt de dakrand juist in het vlak met de voorzijde van de penanten, en wordt 

de gehele gevel meer een vlak, in tegenstelling tot de gearticuleerde segmentering aan de straatzijde. 

Achter deze gevels bevinden zich voor een groot gedeelte wachtruimtes. Er is bewust niet gekozen 

voor een volledig glazen gevel, waarbij binnen en buiten met elkaar verbonden worden. Er is gekozen 

voor een duidelijke wand, met diepte verschillen waartussen licht en schaduw een spel kunnen 

spelen, met voldoende uitzicht op de aanliggende tuin. Daar waar zich de deuren bevinden die 

toegang verschaffen tot deze tuin zet zich het ritme van de penanten door, door middel van de 

vormgeving en draairichting van de deuren. 
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( o n c l u s i e 

Met het ontwerp van deze kliniek is in het bijzonder gekeken naar de chronische patiênten. Onderzoek 

naar de beleving van deze mensen zou nog meer toe kunnen voegen aan ontwerpen voor deze 

doelgroep. 

De kliniek gaat op In de omgeving, en vormt geen icoon. Dit komt overeen met de manier waarop de 

ziekte ook gewoon deel uit maakt van het dagelijks leven van chronische patiënten. Het ontwerp geeft 

iets aan de plek, zowel qua programma, wat levendigheid met zich meebrengt, als ruimtelijk: door het 

creëren van meer hoogte aan de Woenselse straat zal deze straat een duidelijker profiel krijgen. Het 

gebouw heeft een redelijk grote oppervlakte, maar is door het gevelontwerp en de structuur toch niet 

overrompelend. Het past binnen de korrelgrootte van de industrie, maar vormt zich in de gevel naar 

een kleinere schaal. Bovendien is er een echt publieke functie aan deze straat toegevoegd, wat dit 

gebied in de toekomst een levendiger karakter kan geven. Aan de Daumierstraat, waar straatwanden 

nu slechts uit achterzijdes van industrie bestaan worden voorkanten gemaakt. Het klimaat van de wijk 

zal veranderen en het wordt interessanter voor meer commerciële bedrijven om zich er te vestigen. 

Ook is er een extra parkeervoorziening in de wijk, waar zowel de kliniek als andere bedrijven gebruik 

van kunnen maken. 

Door de opdeling in afdelingen -letterlijk door het geven van meerdere ingangen- met een eigen 

structuur zullen de gebruikers zich niet snel in het gebouwdeel begeven waar zij niet hoeven zijn. 

Het maken van meerdere ingangen kan expliciet gedaan worden voor chronische patil!nten. Voor 

mensen die niet regelmatig in het ziekenhuis of de toekomstige decentrale klinieken komen is een 

(goed zichtbare) hoofdingang gewenst. Andere middelen die zijn ingezet om het gebouw leesbaarder 

te maken voor de bezoeker zijn niet per definitie voor de chronische patiënt; duidelijke zichtlijnen, 

verschillende structuren en patio's zouden in iedere andere gedecentraliseerde kliniek ook ingezet 

kunnen worden. Voor elke kliniek lijken me oril!ntatie, zelfredzaamheid en uiter1ijk belangrijk, echter 

zal iedere kliniek een eigen visie moeten maken, om op zijn doelgroep te kunnen anticiperen. 
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Er zijn ook mensen die niet in de stad wonen, en ook als ze ziek zijn daar liever niet zijn. Daar ben 

ik mij wel degelijk van bewust. Ik denk daarom dat er met het decentraliseren van het ziekenhuis 

meerdere klinieken met verschillende concepten gebouwd kunnen worden. Voor elke patii!nt gelden 

andere voorkeuren. Ik kan mij voorstellen dat er in een dorp in de omgeving een dergelijke kliniek 

opgebouwd kan worden. Onderzocht moet worden of de vraag in die gebieden groot genoeg is. 

Ik ben zo ver mogelijk in de rol van programmamaker gekropen om het ontwerp zo realistisch 

mogelijk te maken. Het blijft echter een naar eigen inzicht samengesteld programma. Het is goed 

mogelijk dat er vanuit de medische vakwereld commentaar zou komen. Dit project is tenslotte een 

architectonische onderneming om decentralisatie van ziekenhuizen te onderzoeken. De fascinaties 

of eerste concepten waar je vaak een ontwerp mee begint worden verdrongen door de complexiteit 

van het programma. Het is lastig om je fascinaties daar niet door te laten overschaduwen. Misschien 

Is het daarom ook wel prettig dat ik halverwege mijn proces, weliswaar noodgedwongen, over ben 

gestapt naar een deels nieuwe commissie. Ik werd hier weer gewezen op architectuur van gebouwen 

die niet per definitie iets met zorg te maken hebben. Al met al denk ik met deze kliniek een passend 

gebouw voor deze groep mensen en voor deze plek te hebben ontworpen; een gebouw als integraal 

onderdeel van de stad, voor een (voor deze mensen) alledaagse activiteit. 
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Nawoord 

EEN BEDANKJE IS OP ZIJN PLAAlS 

Meerdere mensen hebben mij tijdens de lange periode dat ik met dit project bezig ben geweest 

begeleid. Ik wil hen allemaal bedanken: Bas Molenaar en Mark van der Poll voor de start van het 

project; Sophie Rousseau voor de begeleiding en de aanmoedigingen om verschillende werkmethodes 

te proberen; Jos Bosman en Ralph Brodruck voor het inspringen tijdens een lopend proces, en voor 

de begeleiding die daar bij hoort. Ik heb jullie kritieken niet altijd makkelijk gevonden, maar zeker 

gewaardeerd. 

Wie had gedacht dat het gekozen onderwerp uiteindelijk zo dicht bij mezelf ligt? Gedurende het 

afstudeertraject heb ik te kampen gehad met RSI; geen aandoening waarmee je per definitie naar het 

ziekenhuis moet. Je wordt wel van arts naar therapeut en weer naar arts naar therapeut gestuurd. 

Telkens op een andere plaats, telkens een ander verhaal. Ik wil de mensen die mij behandeld hebben 

enorm bedanken hiervoor. 

Doordat ik van huisarts naar ergotherapeut, naar reumatoloog, radioloog, caesartherapeut, masseur, 

manueel therapeut, psycholoog, fysiotherapeut, en tot slot naar een behandelaar fang zhi ben 

gehobbeld, ben ik mij erg bewust geworden van het feit dat het krijgen van advies heel erg belangrijk 

is. Steeds een afspraak maken bij een nieuwe persoon, op een andere plaats, daar je verhaal uitleggen, 

hopen dat je dat goed doet, hopen dat de arts het begrijpt, hopen dat jij zijn informatie weer goed 

oppikt enzovoorts kost enorm veel energie. Het zou heerlijk geweest zijn om een deskundige coach 

aan mijn zijde te hebben die me zou helpen met het maken van afspraken en het overbrengen van 

informatie. Die keer dat ik in behandeling ben geweest op een plaats waar 3 deskundigen zich over 

mijn situatie gebogen hebben was dan ook erg prettig. Wetende dat de informatie direct overgebracht 

wordt is een geruststelling. Daarnaast wordt die plek waar je komt ook een bee~e 'van jou' (net zoals 

mijn school, mijn bibliotheek, mijn sporthal); het zijn de plaatsen waar je bekend bent, en waar je je 

meer op je gemak gaat voelen. 
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Als geen ander ben ik er dan ook achter gekomen dat de mensen, familie en vrienden om je heen 

zeer belangrijk zijn. Veel mensen hebben mij aangemoedigd en geholpen. Het zijn te veel namen om 

iedereen te noemen, maar ik wil er toch een paar uitlichten. Als eerste wil ik Olga bedanken, zelfs 

vanuit Bolivia kijkt ze nog teksten voor me na. Ik heb haar hier op de universiteit leren kennen, en het 

is een dierbare vriendin voor me geworden. Datzelfde geldt voor Hanneke. Zij heeft me misschien niet 

vakinhoudelijk kunnen steunen, maar de lange telefoongesprekken met aanmoedigingen doen daar 

zeker niet voor onder. Eefje is mijn partner in crime geweest gedurende bijna mijn hele opleiding. Het 

is jammer dat we het afstuderen dit keer niet samen hebben kunnen doen, zoals op de HTS. Maar 

degene die ik toch het meest wil bedankten is mijn Joost. Voor de vele uren die je me geholpen hebt, 

door de rust die je me gegeven hebt wanneer ik weer eens kwaad werd en voor er gewoon voor me 

te zijn . Jullie moeten allemaal weten dat ik echt ontzettend blij met jullie ben. 
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