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Voor u ligt mijn afstudeerverslag dat 
geschreven is als onderdeel van mijn 
afstudeerproject 'Consuming Care' 
aan de Technische Universiteit Eind
hoven, Faculteit Bouwkunde, Unit 
Architectural Design & Engineering. 

Door het lange ziekbed van mijn 
moeder heb ik persoonlijk ervaren 
hoe de zorgverlening in Nederland 
is. In mijn eigen beleving van de zorg 
heb ik dan ook meegemaakt dat het 
beter kan en moet. Vanaf mijn derde 
masterproject "Turks Fruit", waarbij 
ik een uitbreiding voor een oncolo
gisch centrum ontworpen heb, ben 
ik bewust geworden van de moge
lijkheden die de architectuur biedt 
om de zorgbeleving te verbeteren . 
Daarom heb ik juist dit onderwerp 
gekozen voor mijn afstuderen. 

In september 2008 ben ik begon
nen aan mijn afstuderen, waarbij ik 
mij door middel van literatuur, ge
sprekken met mijn begeleiders en 
het bezoeken van symposia en lezin-

gen een steeds beter beeld vormde 
van de wereld van de zorg en waar 
de uitdagingen lagen voor een ont
werpvraag. 

In december 2008 ontstond de mo
gelijkheid om mee te helpen een af
studeeratelier op te zetten over dit 
onderwerp, wat leidde tot de start 
van het atelier UNzippedOl in febru
ari 2009. In groepsverband werd hier 
de toekomst van de zorg besproken, 
waarbij we workshops organiseer
den en gastsprekers uitnodigden om 
mee te discussieren. Hiermee werd 
mijn kennis, maar ook de complexi
teit van het onderwerp steeds ver
der vergroot. 

Met mijn tussencolloquium heb ik 
de keuze gemaakt voor het uitwer
ken van een scenario waarin zorg 
geshopt gaat worden, waarbjj al vrij 
snel de Lijnbaan als locatie helder 
werd. Mijn ontwerpvraag werd door 
de bijeenkomsten van het atelier 
aangescherpt tot het creeren van 



een goed onderbouwd zorgconcept. 
Mijn stedenbouwkundige aanpak 
van de locatie leidde ertoe dat ik 
vorm gaf aan een geheel nieuwe Lijn
baan, een groats antwerp van meer 
dan een kilometer lang. Daarom heb 
ik moeten besluiten om binnen dit 
stedenbouwkundige massamodel 
enkele uitwerkingen van het con
cept te ontwerpen. lk vond het lastig 
dat ik vanwege de schaal niet de ge
hele Lijnbaan heb kunnen uitwerken 
tot in detail, maar ik ben uiteindelijk 
zeer tevreden met het resultaat. 

In de afgelopen maanden zijn er een 
aantal mensen om mij heen geweest 
waaraan ik veel gehad heb. Sommi
ge als inhoudelijke sparringspartner, 
anderen als steun. 

lk wil allereerst mijn begeleiders, Bas 
Molenaar, Mark van der Poll en Pie
ter van Wesemael, bedanken voor 
hun begeleiding en inzet. Zander hun 
sturing en begeleiding was het niet 

gelukt. Het enthousiasme waarmee 
over de zorg werd gediscussieerd, 
was voor mij een enorme stimulans 
en motivator om verder te gaan. 

Naast de begeleiders wil ik ook de 
andere afstudeerders in mijn atelier 
bedanken voor de vele uren sa men. 

In het bijzonder ook dank aan een 
tweetal zeer inspirerende gastspre
kers, Joram Nauta van TNO Centrum 
Zorg en Bouw en Joost Willems van 
PTG-Advies, waarmee ik na de work
shops nog contact heb gehouden. 

Ook dank aan Jan-Willem voor het 
helpen met mijn maquettes. 

Als laatste, maar zeker niet minder 
belangrijk, wil ik mijn vriendin, Ani
que, en mijn vader, Carel, bedanken 
voor aile tijd en steun (en getoonde 
geduld) die ze mij hebben gegeven 
tijdens mijn hele afstudeerperiode. 

Bedankt! Menno Geenen 
VOORWOORD 17 
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Het gezondheidszorgstelsel in Neder
land staat sinds enige jaren ter dis
cussie. Ontwikkelingen in het zorg
stelsel hebben met name invloed op 
de positie van de patient, want met 
de invoering van het nieuwe zorg
stelsel in 2006 deed de marktwer
king zijn intrede op de zorgmarkt. 

Met de intrede van marktwerking is 
oak de deur opengezet naar concur
rentie op de zorgmarkt. Zorginstellin
gen zijn als dienstverlener niet Ianger 
monopolist en zullen zich moeten 
gaan inspannen om patienten bin
nen te halen. Hiermee verandert er 
is iets fundamenteels, immers de pa
tient is klant geworden. 

Deze nieuwe consument, de zorg
consument, zal steeds kritischer 
worden en beter ge·lnformeerd zijn 
en is vrij om haar zorg te halen waar 
zij wil. Rem Koolhaas stelde in 2001 
al: "Not only is shopping melting into 
everything, but everything is melting 
into shopping." Shopping in de zorg 

is hiermee nu oak een feit gewor
den. Zeker nude hele op consumptie 
gerichte maatschappij wordt wakker 
geschud door een wereldwijde fi
nanciele crisis. 

Oak de rol van het ziekenhuis staat 
ter discussie. Haar rol in de samen
leving als instituut van de zorg lijkt 
steeds meer te wankelen. Het voor 
Nederland typische alles-onder-een
dak ziekenhuis blijkt uit vooronder
zoek niet erg effectief en efficient te 
werken, waarmee haar samenstel
ling niet Ianger is gewaarborgd. 

De kansen liggen er voor de zorg om 
haar rol te pakken in de samenleving 
door menselijker en toegankelijker 
te worden dan ze voorheen al was. 

In het afstudeeratelier UNzippedOl 
vormt een scenario de leidraad voor 
het verdere ontwerpproces. Dit toe
komstige scenario is die van decen
tralisatie van het ziekenhuis, waarin 
het huidige ziekenhuis ontmanteld 



wordt in haar verschillende zorgon
derdelen. 

Na analyse van de diverse zieken
huizen heeft een ieder in het afstu
deeratelier gekozen voor een eigen 
richting binnen het scenario van 
decentralisatie. De richting van de 
vercommercialisering van de zorg is 
hierin een erg interessante keuze, 
aangezien er door de intrede van de 
marktwerking typologische raakvlak
ken zijn ontstaan tussen commercie 
en zorg. Ook de mogelijkheden die 
het inpassen van de zorgonderde
len in het stedelijk weefsel met zich 
meebrengen met betrekking tot ste
delijke vernieuwing bieden veel per
spectieven. Daarbij zet deze gekozen 
richting aan tot een verder debat 
over de rol van zorgverlening in onze 
samenleving. 

Waar het in de toekomst van de 
zorg om draait, is de verandering 
van leefstijl. Een ieder is immers zelf 
verantwoordelijk voor zijn eigen ge-

zondheid. De focus zal dan ook voor
al komen te liggen op preventie. Oat 
dit niet over een nacht ijs zal gaan, 
zal voor iedereen duidelijk zijn. Dit 
zal een geleidelijk proces zijn, waar
bij de juiste stimulans moet worden 
gezocht. De juiste stimulans om dit 
doel te lbereiken, kan gevonden wor
den bij het zorgconcept dat aansluit 
bij deze leefstijl ofwel lifestyle. Juist 
het inpassen in de lifestyle van de 
huidige consumptieve maatschappij 
zal ervoor zorgen dat deze nieuwe 
wijze van kijken naar de zorg sneller 
geaccepteerd zal worden. 

De opgave die op deze manier is 
geformuleerd omvat het integreren 
van het planbare deel van de zorg 
van een regulier ziekenhuis in een 
commercieel antwerp. Dit planbare 
dee11 omvat ongeveer tachtig procent 
van de totaal aangeboden zorg van 
een ziekenhuis. Door deze zorgon
derdelen functioneel te koppelen 
met (niet-zorggerelateerde) com
merciele functies ontstaan nieuwe 

SAMENVATTING 19 
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shopping-typologieen waarin zorg 
verleend gaat worden. Deze nieuw 
gevormde combinaties zorgen voor 
overbrugging tussen zorg en maat
schappij, waarbij de zorg eindelijk 
haar rol kan pakken waar het voor
heen liet liggen. 

Met name op het gebied van pre
ventie, waar nog een veel te winnen 
valt, kan dit concept een stimulans 
vormen. Het antwerp omvat daarom 
ook een zeer breed programma van 
eisen. De nadruk ligt op het integrale 
geheel, waarbij op een aantal (zorg) 
facetten in detail wordt ingegaan. 

Voor het antwerp is een hoogste
delijke shoppinglocatie gekozen, na
melijk de Lijnbaan in Rotterdam. Het 
gebied kenmerkt zich door de veelal 
stedenbouwkundige problemen zo
als de sociale veiligheid en leefbaar
heid. Daarnaast spelen er nog meer 
randvoorwaarden een rol in dit cen
trumgebied, waarmee het zowel een 
grote architectonische als steden-

bouwkundige uitdaging vormt. 

In het antwerp worden deze uitda
gingen gebruikt om tot een goed 
architectonisch antwerp te komen, 
waarin zowel de zorg- als shopping
componenten helder ge'integreerd 
zijn, waarmee de zorg toegankelij
ker en zelfs bespreekbaarder wordt. 
De beleving van de zo,rg staat hierin 
centraal. Waar het ziekenhuis een 
homogene omgeving schept waarin 
zorg wordt verleend, creeert het 
antwerp de passende beleving bij 
elk zorgonderdeel. 

Het antwerp is vooral bedoelt als 
een blik in de toekomst van de zorg
verlening. Getracht wordt hiermee 
de discussie aan te zwengelen over 
de manier waarop de zorg op dit 
moment wordt verleend . Vooral het 
gebrek aan transparantie in de zorg 
en ontbreken van de juiste stimulans 
om de bevolking aan te spreken op 
hun eigen gezondheid vormen nog 
steeds een taboe. 



Het antwerp kenmerkt zich door de 
gelaagdheid, waarin winkels, zorg, 
horeca en wonen zorgen voor leven
digheid. Waar de plint zich kenmerkt 
in het recreatief winkelen, zal de eer
ste verdieping bezocht worden door 
de zorgconsument die behandeld wil 
worden. 

Door het aanleggen van het park 
wordt er meer openbaar groen in
gebracht in het centrum. Door de 
inbreng van woningen en horeca 
wordt de leefbaarheid in het cen
trum vergroot. 

De modulaire gebouwopzet is gen
reriek waar mogelijk en specifiek 
waar nodig, waarmee er altijd een 
courant aanbod aan winkels en zorg 
mogelijk is. 

SAMENVATTING Ill 
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IN LEIDING 
1.11 

De gezondheidszorg is de laatste 
jaren sterk in beweging door veran
derende visies op de zorgverlening. 
Mijn afstudeerproject richt zich op 
deze zorgverlening en dan met name 
op de richting waar deze vorm van 
dienstverlening naartoe gaat in de 
toekomst. Door middel van litera
tuurstudies en onderzoek naar de 
ontwikkelingen van gezondheidszorg 
in binnen- en buitenland en de bijbe
horende gebouwtypologieen, heb ik 
een persoonlijke visie gevormd. Deze 
visie kan gezien worden als een toe
komstscenario voor onze eigen ge
zondheidszorg. Om u, als lezer, mee 
te nemen in deze visie gebruik ik een 
essay als inleiding in deze complexe 
we reid . 

IN LEIDING 119 
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201 ESSAY 

Ziekenhuizen zijn de laatste decen
nia uitgegroeid tot onnodig grate, 
inefficiente monstercomplexen. Het 
is de hoogste tijd voor een revolu
tie. 

Het goede is dat jeer geneest, maar 
verder zijn ziekenhuizen vooral kli
nisch en onpersoonlijk, om niet te 
zeggen inhumaan. Zodra een patient 
'incheckt' in een ziekenhuis, moet 
hij zijn vrienden en familie gedag 
zeggen, beschikt hij niet Ianger over 
de vrijheid zijn eigen tijd in te delen, 
eten wat de pot schaft en slapen met 
totaal onbekenden in een kamer. Pri
vacy is er ver te zoe ken. 

Hoe komt het dat mensen genoegen 
nemen met zoveel onnodig ongerief? 
Van andere dienstverleners zouden 
mensen zo'n behandeling nooit tole
reren . Terwijl zij tenslotte ook voor 
medische verzorging beta len. 

Door historische reflectie wordt 
duidelijk dat ziekenhuizen zijn ver
worden tot in zichzelf gekeerde 
instituties die te midden van de 
moderne tijd en samenleving een 



geheel teruggetrokken bestaan lei
den, beheerst door de eigen, soms 
onnavolgbare en in aantal alsmaar 
toenemende wetten en regels. 

Het gevolg is zichtbaar aan de ge
bouwen. Die zijn in toenemende 
mate zelf besmet door de bureau
cratische rompslomp die de uitdij
ende verzorgingsstaat met zich heeft 
meegebracht. In tegenstelling tot de 
paviljoenachtige, door groen en fris
se Iucht omgeven machines a guerir 
van de 18de eeuw zijn de 20ste
eeuwse ziekenhuizen uitgegroeid tot 
onnodig grate, labyrintische, ineffici
ente monstercomplexen. 1 

Naar mijn mening is het de aller
hoogste tijd voor een revolutie. Het 
wordt tijd dat de architectuur zich 
weer gaat ontfermen over de zieken
huizen. En dat ook ziekenhuizen, in 
navolging van het zorgstelsel, zich 
toerusten voor de marktwerking, 
voor de individuele wensen van pati
enten die zich meer en meer gedra
gen als consumenten. Geen kamers, 
maar hotelkamers, in combinatie 

1 Wagenaar, C., 2006, p.ll 

met de servicegerichtheid van een 
winkelcentrum- dat heeft toekomst. 

De gezondheidszorg is klaar voor 
de consumptieve maatschappij. De 
stelling van Rem Koolhaas: Not only 
is shopping melting into everything, 
but everything is melting into shop
ping gaf al aan dat typologische 
grenzen worden doorbroken.2 Wat 
ontbreekt is het juiste zorgconcept 
om de stap te maken. Het concept 
waarvoor mensen bewust gaan kie
zen. 

2 Koolhaas, R., 2001, p.129 ESSAYI21 
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Wie kent ze niet? De raamloze ruim
tes met ellenlange rijen geschakelde 
stoelen zoals je ze aileen maar kent 
van de luchthavens. Her en der wat 
lage tafels met tijdschriften van jaren 
geleden. AI snel word het je duidelijk 
dat het comfort van het meubilair 
het heeft moeten afleggen tegen de 
duurzame robuustheid. 

Vaak zijn het de wachtkamers waar 
het oorspronkelijke architectonische 
concept het eerst wordt aangetast 
en de voor de ziekenhuizen ken
merkende collage van voorlopige 
oplossingen en noodvoorzieningen 
ontstaat, waaraan geen architect te 
pas komt. 3 Waarom investeren in de 
kwaliteit van het verblijf als dat tach 
maar kart duurt? 
Vroeg of laat moet iedereen er een 
keer aan geloven; een bezoek aan het 
ziekenhuis. Als je 'geluk' hebt, ben 
je aileen maar op bezoek en heb je 
geen directe behoefte aan zorg. Vaak 
zijn het dan oak de bezoekers en niet 
direct de patienten die de wachtka
mer ervaren zoals net beschreven. 
Een bezoek aan het ziekenhuis doet 

3 Mens, N., Wagenaar, C., 2007, p.lO 

men namelijk zelden aileen, waar
bij de bezoeker vaak moet wachten 
totdat de behandeling of het consult 
voorbij is. Weliswaar gaat dit op voor 
de polyklinische, planbare handelin
gen, maar zij, vormen dan ook bijna 
tachtig procent van het totale zie
kenhuisbezoek.4 

ledereen beleeft het ziekenhuis dan 
ook op zijn eigen manier. In mijn ei
gen herinnering aan een bezoek aan 
het ziekenhuis komt het gebouw 
zelfs nauwelijks voor. De gebeurte
nis is dan zo ingrijpend dat je de ge
bouwde omgeving aileen onbewust 
ervaart. Tach is het zo dat de omge
ving invloed op je heeft. Het schept 
een ruimte, een kader waarin je je 
beleving kunt vormen, misschien be
wust misschien onbewust. 

In het geval van een ziekenhuisopna
me geef je je letterlijk over in de han
den van het ziekenhuispersoneel. In 
de meeste ziekenhuizen kom je in 
zo'n geval op een meerpersoonska
mer te liggen, waarbij je het verlies 
van privacy aileen kan proberen te 

4 Derix, G., 2008, p.32 



compenseren door het dunne gor
dijn random je bedruimte. De vrij
heid om met je eigen tijd om te gaan 
houdt op en wordt vervangen door 
de klok van het ziekenhuis. Hoe in
grijpend dit ook is, de meeste men
sen nemen dit voor lief. 

De beleving lijkt soms wei op die van 
een achtbaan: je stapt in, waarbij je 
vertrouwt dat alles goed zal gaan. 
Dit vertrouwen is wellicht juist dat 
wat de beleving van het ziekenhuis 
zo uniek maakt. Het vertrouwen in 
het weer beter worden. Het vertrou
wen in de professionaliteit van de 
medici. Deze associatie zorgt ervoor 
dat mensen de ziekenhuisomgeving 
accepteren voor wat hij is . 

Als je het ziekenhuis rationeel be
schouwt, is het immers niks anders 
dan een grate anonieme fabr iek, 
waarin aan de lopende band men
sen worden behandeld . De beleving 
van het huidige ziekenhuis wordt 
dan ook gedomineerd door het da
gelijkse logistieke proces. Welis
waar beschikt ieder ziekenhuis over 

front- en backoffice zones5
·
6

, maar de 
vormgeving Ia at duidelijk zien datal
Ies zo is ontworpen om het een goed 
geoliede machine te Iaten zijn . 

Het is op zich tach wei merkwaardig 
te noemen dat de mens zich op haar 
meest kwetsbare moment - als pa
tient - laat helpen in een gebouwde 
omgeving die totaal niet is ingericht 
om haar lichamelijke en geestelijke 
welzijn te versterken. Men staat er 
domweg niet bij stil of men wei een 
keuze heeft. Een ziekenhuis is nu 
eenmaal de enige verstrekker van 
zorg. Een vrij unieke situatie waarin 
een dienstverlener een monopolist 
is. Een positie die het ziekenhuis zich 
echter niet Ianger kan veroorloven . 

5 
6 

Derix, G. , 2002, p.l5 
Derix, G., 2003, p.14 ESSAYI23 
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DE STAD 

Om goed te kunnen begrijpen waar
om de beleving van het hedendaagse 
ziekenhuis is zoals hij is, moet geke
ken worden naar de evolutie van dit 
instituut. lmmers de huidige vorm
geving valt te verklaren door haar 
geschiedenis. Hierbij speelt haar po
sitie in de stad en in de samenleving 
een belangrijke rol. 

Historisch gezien heeft het zieken
huis een wisselende relatie met de 
stad. Om deze beter te kunnen be
grijpen zijn de werken van Aldo Rossi 
en lewis Mumford erg bruikbaar. 

In L'Architetturra della Citta introdu
ceert Rossi een nieuwe wetenschap 
van de stad en het begrip 'architec
tonische tendens'. 7 Volgens Rossi 
zijn er twee manieren om naar de 
ontwikkeling van de stad te kijken : je 
kunt de stad zien als een verzameling 
van verschillende functies of als een 
verzameling van ruimtes . Het karak
ter van een stad wordt bepaald door 
monumentale gebouwen, de per-

7 Rossi, A., 1966, p.29 

manente elementen. Het ziekenhuis 
kun je ook zien als een permanent 
element. De korrelgrootte is echter 
groter geworden dan de stad op kan 
nemen. Hedendaagse ziekenhuizen 
zie je daarom dan ook vaak aan de 
periferie van de stad. In zichzelf ge
keerd met de rug naar de stad, trekt 
deze moloch zich niets aan van zijn 
directe omgeving. 

In The Culture of Cities zet lewis 
Mumford zijn kijk op de stad uiteen 
als dat de gebouwde omgeving een 
vertegenwoordiging is van de ge
schiedenis. Het laat duidelijk de evo
lutie van de alsmaar veranderende 
samenleving zien. Hij zegt dan ook: 
Fragments of culture continue to live 
long after the society that originally 
sustained them has passed away: of
ten long after they have ceased to 
be a rational response to a situation 
or the expression of a need. 8 

Zoals Rossi studie deed naar de ma
nier waarop de stad gegroeid is in de 
loop der tijd en hoe het denken over 
de stad veranderd is, en de manier 
waarop Mumford de stad verklaart 

8 Mumford, L., 1938, p.73 



als een vertegenwoordiging van Ie
ven, zo kan men ook kijken naar het 
ziekenhuis . Net zoals steden vormen 
ziekenhuizen namelijk een afspiege
ling van de samenleving. 

HET ZIEKENHUIS 

Een ziekenhuis bevat een represen
tatieve doorsnede van de bevolking 
van een stad, zeker als je naar de 
patienten kijkt. De ruimtelijke ver
deling van het ziekenhuis in afdelin
gen, samen met haar gangenstelsels 
als logistieke infrastructuur, lijkt veel 
op een stedelijke structuur met haar 
wijken, straten en pleinen. Geen 
wonder dat ziekenhuisarchitecten 
het ziekenhuis vaak uitleggen als 
een stad. Het zit hem dan ook in een 
fundamentele eigenschap van de 
stad wat het zo aantrekkelijk maakt 
om deze metafoor te gebruiken. Na
melijk de eigenschap om een goed 
functionerende en levende gemeen
schap vorm te geven, waarin al haar 
sociale, economische en culturele 
eigenschappen goed ge·integreerd 
zijn. 

Maar moet men dit echter wei wil
len; een stad in een stad? Het is juist 
het vervreemdende effect van deze 
stad in een stad waardoor mensen 
zich vaak onprettig voelen in een 
ziekenhuis.9 Moet het ziekenhuis 
niet simpelweg ontdaan worden van 
haar veel te zware lijf door haar te 
ontmantelen en terug te geven aan 
de stad. N'iks geen stad in een stad. 
Het is naar mijn mening tijd voor een 
hervorming of zelfs een revolutie in 
de ziekenhuisarchitectuur. 

Volgens architectuurhistoricus Cor 
Wagenaar is de geschiedenis van het 
ziekenhuis uiteen te zetten in een 
aantal revoluties. 10 Geschiedenis is 
vo l1gens hem niet zomaar een lineair 
proces. Lange periodes van langzame 
vooruitgang kunnen soms worden 
gevolgd door een snelle ingrijpende 
verandering; een revolutie. lk ga ook 
mee in deze redenering, waarbij ik 
echter een andere volgende revolu
tionaire stap voor me zie . 

Van oudsher is het ziekenhuis een 

9 
10 

Hansen, B.L., 2008, p.69 
Wagenaar, C., 2006, p.27 ESSAYI25 
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huis voor de zieken; de zorgbehoe
venden. Nog steeds zie je deze ter
minologie terug in de namen, zoals 
gasthuis11 en hospitaaP2

• Een gast
huis was in de Middeleeuwen een in
stelling waar zieken en ouderen ver
zorgd of verpleegd werden, meestal 
verbonden aan een kerk. Hospitaals 
waren oorspronkelijk kloosters waar 
ook zieken werden verzorgd. 

De geneeskunst wordt pas echt 
opgeschud door de revolutie die 
door de wetenschap en de filoso
fie teweeg wordt gebracht.B De in
trede van de medische wetenschap 
bevrijdt het ziekenhuis van geloof 
en bijgeloof en zorgt voor een ge
structureerde manier van werken. 
Ziekenhuizen uit die tijd zoals het 
Allgemeines Krankenhaus in Wenen 
worden in haar structuur nog vooral 
gedomineerd door het militairistisch 
denken. De brand in het Hotei-Dieu 
in Parijs vormde volgens Wagenaar 
het omslagpunt, waarbij de intelec
tuele revolutie zijn stempel had ge
dwkt 
11 
12 
13 

bijv. Sint-Franciscus Gasthuis 
bijv. Sint-Bonifatius Hospitaal 
Wagenaar, C., 2006, p.29 

Met de uitvinding van het Rontgen 
apparaat deed de tweede revolutie 
zich voor - die van de technologie.14 

Deze toevoeging aan de medische 
wetenschap zorgde voor een nieuwe 
vorm van diagnostiek, waardoor de 
ruimtelijke opzet van de gebouwen 
ingrijpend werd veranderd. Hoog
bouw deed zijn intrede, ook mede 
door de technologische vooruitgang, 
waarbij de bekende ziekenhuiscon
touren zich langzaam begonnen af 
te tekenen . 

De opkomst van de sociale beweging 
en de economische crisis zorgde in 
de jaren dertig voor de derde revolu
tie .15 Het ziekenhuis voor de massa. 
Niet aileen rijk maar ook arm had 
nu toegang tot degelijke medische 
zorg. Een goed voorbeeld hiervan is 
de Cite Hospitaliere in Lille . Het zie
kenhuis bewoog zich echter steeds 
verder uit de drukte van de stad naar 
een meer ge·isoleerde omgeving. 

Door de verbeterende economi
sche tijden kwam er in de jaren 'SO 

14 Wagenaar, C., 2006, p.31 
15 idem, p.35 



en '60 een beweging op gang die 
de patient meer zeggenschap wilde 
geven. 16 Deze vierde revolutionaire 
stap moest het denken over de ge
zondheidszorg radicaal omdraaien. 
De roep om meer architectonisch 
begrip voor de kwetsbare situatie 
van de patient vertaalde zich in een 
industrieel compromis waarin per
soneel en patient konden werken 
en Ieven. Ziekenhuizen werden uit
breidbaar opgezet, wat bijvoorbeeld 
goed zichtbaar is in het UMC in Gro
ningen. Met zijn lobbenstructuur 
is dit echter nog steeds een enorm 
monstercomplex. Het UMC is weder
om een stad in een stad. 

16 Mens,N., Tijhuis,A., 1999, p.39 

afb.1.3- Cite Haspitaliere, Lille, 1936 

afb.1.4- UMC, Graningen, 1997 
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Nu is de tijd aangebroken voor een 
vijfde revolutie, althans volgens Wa
genaar, waarin het ziekenhuis meer 
in de handen moet komen van de 
samenlevingY Naar mijn mening zal 
de hervorming nag heftiger zijn dan 
dat. 

De opkomst van de patient in de 
jaren '50 en '60 heeft te weinig ef
fect gehad op de architectuur van 
het ziekenhuis. Sterker nag, het ont
stane compromis verslechterde de 
positie van de patient en dat is nag 
steeds merkbaar. Het aanvankelijke 
industriele compromis leidde de 
weg in naar de institutionalisering 
van de onze gezondheidszorg. 18 De 
plan matige wijze waarmee onze 
samenleving alles probeert te con
troleren en te ordenen, heeft zijn 
sporen achtergelaten in de manier 
waarop ziekenhuizen te werk gaan . 
Patienten worden niet behandeld als 
mensen, maar worden geordend op 
ziektebeelden en -patronen. 19 Wa
genaar's vierde revolutie was dus 
eigenlijk een ongeslaagde revolutie 
17 Wagenaar, C., 2006, p.41 
18 Boxtel, E.van, Koreman,K., 2007, p.125 
19 Wagenaar, C., 2006, p.89 

maar bleef bij een roep om aandacht 
voor de positie van de patient. 

Een echte revolutie ontstaat vaak 
pas nadat een dieptepunt is bereikt, 
wanneer de mens letterlijk aan de 
afgrond staat. In het afgelopen jaar 
hebben. er een tweetal gebeurtenis
sen plaatsgevonden die nu werkelijk 
de deur naar een nieuwe revolutie 
hebben opgezet. 

Zoals eerder opgemerkt is het zie
kenhuis als dienstverlener een mo
nopolist. Aile ziekenhuizen worden 
immers vanuit de overheid geregu
leerd, waardoor concurrentie oak 
niet mogelijk is. Sinds januari 2008 
is deze regulering echter opgehe
ven, waarbij ziekenhuizen voor het 
eerst zelf verantwoordelijk zijn voor 
haar eigen financiele positie . Daarbij 
dient zij oak haar eigen huisvestings
beleid te organiseren, iets wat voor
heen door het College Bouw Zorgin
stellingen (CBZ) werd gereguleerd. 20 

Concreet houdt dit dus in dat vanaf 
die dag de marktwerking zijn intrede 
heeft gedaan en dat concurrentie 

20 leun, A. van der, 2008', p.3·4 



dus mogelijk is . 

Tien maanden later vond echter nog 
een invloedrijke gebeurtenis plaats 
welke tot op de dag van vandaag zijn 
sporen nog diep nalaat: de financiele 
crisis. Waarvoorheen financieel alles 
nog leek te kunnen, blijft er nu nog 
weinig van over. Een inmiddels be
kend voorbeeld van een slachtoffer 
hiervan is hetOrbis Medisch Centrum 
in Sittard. Het geneeshuis van de 21e 
eeuw volgens Veldhoen+company21, 
het innovatieve adviesbureau dat 
betrokken was bij het antwerp en 
bouw. Recente berichten spreken 
over dreigend faillisement, met nu al 
honderden ontslagen als gevolgY 
Het is jammer dat het Orbis MC zo 
getroffen is, want het heeft een 
evolutionaire stap gemaakt in de 
ziekenhuisarchitectuur: een per
soonskamers die voor een versnelde 
genezing zorgen . Dit is echter geen 
revolutionaire stap. 

De echte revolutie staat nog te ge
beuren, mede dankzij deze twee bo-

21 
22 

Derix, G , 2002, 2003, 2008 
Steen, P. vd, 2009, NRC Handelsblad 

venstaande gebeurtenissen. Door de 
marktwerking is er namelijk iets fun
damenteels veranderd. De patient is 
voortaan client, ofwel klant gewor
den. Wij zijn allemaal zorgconsument 
geworden, ook al hebben de meeste 
van ons dit nog niet door. De strijd 
om de client tussen de zorgaanbie
ders is begonnen, waarmee vernieu
wende zorgconcepten hun intrede 
zullen doen. Voor de architecten zal 
dit een mooie uitdaging zijn, want al 
deze zorgconcepten vragen ieder om 
hun eigen architectuur of architecto
nisch concept. 

Door onder meer de (huidige) finan
ciele crisis is het Nederlandse alles
onder-een-dak ziekenhuis opnieuw 
bestudeerd, waaruit blijkt dat de 
efficientie en leefbaarheid (de twee 
meest genoemde voordelen) ver te 
zoeken is.23 De belangen van de me
dische organisatie preveleren boven 
die van de patient en de kwaliteit 
van de publieke ruimte. 24 

Architectuur met een menselijke 

23 
24 

leun, A. van der, 2008', p.2 
leun, A. van der, 2008", p.2 

afb.l .S- Orbis Medisch Centrum, Sittard, 2009 
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maat. Deze zin zie je vaak terug in de 
architectuur van de zorg.25 Voor wie 
antwerp je nu werkelijk? Dit zou naar 
mijn mening ook de stap moeten zijn 
die de ziekenhuizen moeten maken. 
De klant centraal stellen, waarbij ze 
terug gaan de kern van hun dienst
verlening. De te grate concentratie 
van functies die te weinig met elkaar 
te maken hebben leiden af van hun 
werkelijk taak, het zorgverlenen zelf. 
In 2006 deed het architectenbureau 
VenhoevenCS al een oproep in die 
richting met haar inzending voor een 
ontwerpprijsvraag van het CBZ.26 

In mijn optiek dient het ziekenhuis 
zichzelf terug te geven aan de stad . 
Hiermee maakt het de zorg toegan
kelijker en transparanter dan het 
nu is. Door het ziekenhuis op een 
innovatieve manier te decentralise
ren en te integreren kunnen deze 
verschaalde zorgcomponenten hun 
rol innemen in de stedelijke vernieu
wing. 

Er zijn goede redenen om aan te ne-

25 
26 

Lichtenberg, C., 2006, p.ll9 
Boluijt, P., 2006, p.l3-15 

men dat belangrijke verbeteringen 
mogelijk zijn wanneer de gezond
heidszorg zich inderdaad als een 
'normale' vorm van dienstverlening 
zou gedragen. Een van de conse
quenties is een ander distributie
model: in plaats van weinig locaties 
met heel veel 'loketten' voor aller
lei medische voorzieningen ligt een 
veel grater aantal locaties met veel 
minder loketten voor de hand. 

Een van de grote problemen in de 
Nederlandse steden zijn op dit mo
ment de zogenaamde Vogelaarwij
ken, waar zich een hoge concentratie 
aan allochtone bevolkingsgroepen 
bevinden. Deze groeiende groep 
kent haar eigen gezondheidsproble
matiek. Met name zuigelingensterf
te27 en ziektes zoals TBC28 zijn hier, 
anders dan bij de autochtone bevel
king, een groot probleem. Door de
centrale zorgfuncties te integreren 
in deze wijken, bijvoorbeeld door 
het creeren van moeder-kind klinie
ken, kan men de drempel verlagen 
en zorgen voor meer begrip en ver-

27 
28 

Latten, J., 2009, CBS 
Erkens,C., Veen, J. , 2006, RIVM 



trouwen. 

Daarnaast speelt oak nag steeds het 
commerciele/bedrijfsmatige aspect 
een belangrijke rol. ledereen let op 
de 'kleintjes' in deze tijden van crisis, 
zo oak de verzekeraars en de zorg
aanbieders. Sommige verzekeraars 
bieden al kortingen aan op hun pre
mie als je bij een selectieve groep 
ziekenhuizen je zorg gaat halen. 29 

Gezondheidszorgplannen waarbij 
preventie een hoofdrol speelt, ver
schijnen bijna wekelijks in de kran
ten. Zo lang de bevolking maar geen 
'dure' zorg nodig heeft. 

Prijsstunters in de zorgmarkt is ove
rigens geen vraag meer, maar nag 
een kwestie van tijd. Waarom zou 
iemand die zich op termijn moet of 
willaten behandelen zich niet orien
teren op het aanbod aan medische 
voorzieningen zoals dat bij andere 
vormen van dienstverlening gebrui
kelijk is? De ooglaserklinieken zijn 
een voorbode van wat ons te wach
ten staat. Er zullen veel zorgonder
nemers sneuvelen op het commerci-

29 Baltesen, F., 2009', NRC Handelsblad 

ele slagveld, maar de marktwerking 
zal haar werk doen in deze nieuwe 
revolutie. 
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CONCLUSIE Het alles-onder-een-dak ziekenhuis 
dankt zijn ontstaan aan twee elkaar 
versterkende factoren, die beiden 
op de regelgeving teruggaan: de be
perking tot hardcore medische voor
zieningen, die maar een klein deel 
uitmaken van het parcours dat de 
patient door de medische wereld af
legt, en de samenballing daarvan in 
organisaties die dit alles niet aileen 
in een organisatie' maar zo mogelijk 
OOk in een gebOUW Willen COncentre
ren. Een functionele rechtvaardiging 
is er echter niet voor te vinden. 

Door de hardcore machine te ontle
den en de delen aan te vullen met 
medische en daaraan gerelateerde 
functies ontstaan complexen die 
niet aileen veel kleiner zijn, maar 
ook een compleet nieuw karakter 
hebben. Locatie-specifieke, generie
ke gebouwen die deel uit maken van 
het stedelijk weefsel. 

De uitdaging voor de ontwerper ligt 
bij het opzoeken van de grenzen van 
de referentiekaders en verwachtings
patronen. In dat grensgebied liggen 
de mogelijkheden om vernieuwend 

te zijn. Door het combineren van ty
pologien, zoals commercie en zorg, 
wordt het referentiekader vergroot. 
Je herkent immers altijd wei iets van 
de twee. Hierdoor worden de gren
zen nog verder verlegd, en is er nog 
meer ruimte voor vernieuwing. Het 
combineren be"lnvloedt mogelijk 
wei de verwachting van de gebrui
kers, vanwege dit nog onbekende, 
nieuwe decentrale aanbod. De com
municatie met de gebruiker, hen be
geleiden bij en informeren over deze 
onbekende situatie, is dan ook zeer 
belangrijk. Het verdwijnen van de 
grenzen tussen de typologien opent 
de deuren naar samensmelting; een 
fusie die lleidt tot compleet nieuwe 
typologien. 

Waar het in de toekomst van de zorg 
om draa it is de verandering van leef
stijl. Je bent zelf verantwoordelijk 
voor je eigen gezondheid. De focus 
zal dan ook vooral op preventie Jig
gen. Oat dit niet over een nacht ijs 
zal gaan, zal voor iedereen duidelijk 
zijn. Dit zal een geleidelijk proces 
zijn, waarbij de juiste stimulans moet 
worden gezocht. 



lk denk dat de juiste stimulans om dit 
doel te bereiken, gevonden kan wor
den bij het zorgconcept dat aansluit 
bij deze leefstijl ofwel'lifestyle'. Juist 
het inpassen in de lifestyle van de 
huidige consumptieve maatschappij 
zal ervoor zorgen dat deze nieuwe 
wijze van kijken naar de zorg sneller 
geaccepteerd zal worden. De zorg in
tegreren in het stedelijk weefsel en 
het op een meer consumptieve ma
nier aan te bieden is de verandering 
die de zorg vernieuwende typologien 
zal opleveren. 

Eerder gaf ik al aan dat revoluties 
nieuwe typologien kunnen opleve
ren. De tijd is nu rijp, nu de gehele 
consumptiegerichte maatschappij 
wordt wakker geschud door de we
reldwijde financiele crisis . De zorg
consument bepaalt straks zelf waar 
zij haar zorg gaat halen. Dat is wat 
ons te wachten staat op deze voor
avond van de omslag. 
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1.3.11 AANLEIDING 

Het gezondheidszorgstelsel in Neder
land staat sinds enige jaren ter dis
cussie. Ontwikkelingen in het zorg
stelsel hebben met name invloed op 
de rol van de patient. De patient is 
mondiger en kritischer geworden en 
is ook steeds beter ge·informeerd. 
Met de intrede van de marktwerking 
verandert zijn positie daarmee van 
patient in client. 

Ook de rol van het ziekenhuis staat 
ter discussie. Haar rol in de samen
leving als instituut van de zorg lijkt 
steeds meer te wankelen. Het voor 
Nederland typische alles-onder-een
dak ziekenhuis blijkt uit vooronder
zoek niet erg effectief en efficient te 
werken, waarmee haar samenstel
ling niet Ianger is gewaarborgd. 

De kansen liggen er voor de zorg om 
haar rol te pakken in de samenleving 
door menselijker en toegankelijker 
te worden dan ze voorheen al was. 

1.3.21 OPGAVE 

In het afstudeeratelier UNzippedOl 
vormt een scenario de leidraad voor 
het verdere ontwerpproces. Dit toe
komstige scenario is die van decen
tralisatie van het ziekenhuis, waarin 
het huidige ziekenhuis ontmanteld 
wordt in haar verschillende zorgon
derdelen. Hierbij kunnen weer di
verse strategieen gekozet'l worden, 
wat de uiteindelijke verdeling van de 
onderdelen zal bepalen. 

Na afronding van de analyse van de 
diverse ziekenhuizen heeft iedere 
deelnemer in het atelier gekozen 
voor een eigen richting binnen het 
scenario van decentralisatie. De rich
ting van de vercommercialisering 
van de zorg leek mij persoonlijk het 
meest interessant, aangezien er ty
pologische raakvlakken zijn ontstaan 
tussen commercie en zorg door de 
intrede van de marktwerking. Ook de 
mogelijkheden die het inpassen van 
de zorgonderdelen in het stedelijk 
weefsel met zich meebrengen met 



betrekking tot stedelijke vernieu
wing bieden veel perspectieven. 

De opgave die op deze manier is ge
formuleerd omvat het integreren van 
(onderdelen van) het planbare deel 
van de zorg van een regulier zieken
huis in een commercieel concept. 
Dit planbare deel omvat ongeveer 
tachtig procent van aile zorghan
delingen van het ziekenhuis . Door 
deze zorgonderdelen functioneel te 
koppelen met (niet direct zorggere
lateerde) commerciele functies ont
staan nieuwe shopping-typologieen 
waarbinnen zorg verleend gaat wor
den. Deze nieuw gevormde combina
ties zorgen voor een samensmelting 
van zorg en maatschappij, waarbij 
de zorg een decentrale rol verkrijgt, 
wordt ge·integreerd in het stedelijk 
weefsel en toegankelijker wordt. 

Met name op het gebied van preven
tie, waar nog een wereld te winnen 
valt, kan dit concept een stimulans 
vormen. Het concept omvat daarom 

ook een zeer breed programma van 
eisen, wat zoveel mogelijk zal wor
den uitgewerkt in mijn antwerp. De 
nadruk zal dan ook vooral liggen op 
het integrale geheel, waarbij op een 
aantal (zorg)facetten in detail zal 
worden ingegaan. 

Voor het uiteindelijke antwerp is 
een hoogstedelijke shopping-locatie 
gekozen, namelijk de Lijnbaan in Rot
terdam (zie ook 3.4). 
Het gebied kenmerkt zich, mede van
wege haar structuur en ligging, door 
problemen zoals sociale (on-)veilig
heid en leefbaarheid. Daarnaast spe
len er nog meer randvoorwaarden 
een rol in dit centrumgebied, waar
mee het zowel een grote architecto
nische als stedenbouwkundige uit
daging vormt. In mijn antwerp wordt 
getracht deze uitdagingen te gebrui
ken om tot een goed architectonisch 
antwerp te komen, waarin zowel 
de zorg- als shoppingcomponenten 
helder ge·integreerd zullen worden, 
waarmee de zorg toegankelijker en 
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zelfs bespreekbaarder wordt. Uitein
delijk zal het geheel voor een beter 
sociale cohesie zorgen. 

1.3.31 PROBlEEMSTELLING 
De probleemstelling voor het afstu
deerproject is dan ook als volgt ge
defineerd: 
Op welke manier kan het consume
ren van zorg, in een decentraa/ zorg
mode/, een positieve bijdrage /everen 
aan de beleving van de client? 

De beleving van de zorg staat hierin 
centraal. Waar het ziekenhuis een 
homogene omgeving schept waarin 
zorg wordt verleend, creeert het 
antwerp de passende beleving bij 
elk zorgonderdeel. De overgang van 
publiek naar prive vormt hierin de 
typologische focus. 

1.3.41 DOElSTElLING 
De doelstelling van de opgave is het 
ontwikkelen van een antwerp dat 
voldoet aan de door volgende toet-

singscriteria . Deze criteria bestaan 
uit: 
• de positieve bijdrage die het 

antwerp kan leveren aan de be
leving van de client, waarin de 
zorg op een toegankelijke ma
nier wordt aangeboden in een 
commerciele setting 

• de positieve bijdrage aan het 
functioneren van de directe om
geving 

• de rol als stedelijke vernieuwer 

Daarnaast is het antwerp vooral be
doelt als een blik in de toekomst van 
de zorgverlening. Getracht wordt 
hiermee de discussie aan te zwen
gelen over de manier waarop de 
zorg op dit moment wordt verleend. 
Vooral het gebrek aan transparantie 
in de zorg en ontbreken van de juiste 
stimulans om de bevolking aan te 
spreken op de verantwoordelijkheid 
voor haar eigen gezondheid vormen 
nog steeds een taboe. 

Zorgverlening passend bij ieders ei-



gen leefstijl, zoals oak genoemd in 
het inleidend essay, is wat het eigen
lijke standpunt is van het afstudeer
project. De marktwerking kan hierbij 
gebruikt worden, maar moet niet 
worden verward met de oplossing. 
Het antwerp moet dan oak gezien 
worden als een uitwerking waarin 
op een bij ieders leefstijl passende 
manier zorg wordt verleend . Hierbij 
speelt het in op de actuele ontwikke
lingen in de gezondheidszorg, welke 
in het volgende hoofdstuk bespro
ken zullen worden . 
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40 I ZORGONTWI KKELING EN 

De gezondheidszorg in Nederland 
staat niet stil. In dit hoofdstuk zal dan 
oak worden ingegaan op de ontwik
kelingen in de zorg en de mogelijke 
toekomstscenario's. Deze ontwik
kelingen komen deels voort uit de 
regelgeving van de overheid, maar 
oak zeker vanuit de veranderende 
tendensen in de maatschappij. Daar
naast krijgt de technologische ont
wikkeling een steeds grater effect op 
de zorg. 

2.11 ZORG EN OVERHEID 
De gezondheidszorg in Nederland 
is een collectieve voorziening, waar 
vanuit een geaccepteerd sociaal 
uitgangspunt iedereen toegang tot 
moet hebben. Om de kosten van 
dat zorgstelsel goed te kunnen be
heersen, heeft de overheid een sterk 
sturende rol hierin. Deze rol is echter 
al enige tijd een discussiepunt, om
dat er nogal wat kritiek geuit wordt 
over het zorgstelsel en met name 
de manier waarop het wordt aange
boden. Een vaak genoemd kritisch 

punt is het bestaan van de wacht
lijsten bij onze zorginstellingen. 30 

Mede hierdoor ontstond de roep om 
een hervorming van het zorgstelsel, 
waarbij de zorg meer geprivatiseerd 
moest worden. Kanttekeningen wer
den wei geplaatst over de mate van 
overheidsinvloed op de zorgmarkt, 
aangezien het totaal vrij maken van 
de markt dramatische gevolgen kon 
hebben. 

In 2006 werden we geconfronteerd 
met de invoering van dat nieuwe 
zorgstelsel. Met de invoering vonden 
ingrijpende veranderingen plaats, 
waaronder de invoering van het Di
agnose Behandeling Combinatie
systeem (DBC) en de invoering van 
een basisverzekering. 

De invoering van de DBC-systematiek 
(zie figuur 1.1) beoogt de vraagstu
ring te bevorderen en transparantie 
te brengen in het zorgaanbod en de 
daaraan verbonden kosten. Een DBC 

30 Rengers, M ., 2005, De Volkskrant 
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typeert het geheel van activiteiten 
(bijvoorbeeld vormen van therapie, 
activiteitenbegeleiding, etc.) en ver
richtingen (bijvoorbeeld vormen van 
lichamelijk onderzoek, medicatie, 
etc.) van de instelling en de (me
disch) specialist die voortkomen uit 
de zorgvraag van de patient/client. 
Door de zorgvragen te typeren met 
DBC's wordt de relatie tussen de ver
schillende typen zorgvragen en de 
direct patient/clientgebonden kos
ten helder gemaakt en daarmee dus 
transparant. De DBC-systematiek 
wordt ingezet om marktwerking en 
maatschappelijk ondernemerschap 
te bevorderen. 

In dit nieuwe zorgstelsel is elke bur
ger oak verplicht een basisverze
kering af te sluiten . Hiermee komt 
het 'oude' ziekenfonds te vervallen, 
waarbij iedereen voor een bepaalde 
basis aan zorg verzekerd is. Bij deze 
verplichting heeft de burger echter 
oak de vrijheid gekregen om ieder 
jaar een verzekeringsmaatschappij 

te kiezen waar hij of zij zich willaten 
verzekeren en oak om zich extra te 
Iaten verzekeren voor zorg die bui 
ten de basisverzekering valt. 

Deze vrijheid is een essentieel on
derdeel geworden van het zorgstel
sel, wat zich begin 2008 heeft door
gezet in de opheffing van de centrale 
regulering van de Nederlandse zie
kenhuizen. 

Sinds 1 januari 2009 is zelfs de totale 
regulering door de overheid, door 
middel van het bouwregime van 
de Wet Toelating Zorginstellingen 
(WTZi), opgeheven. Hiermee zijn aile 
zorginstellingen in Nederland (on
dermeer) verantwoordelijk gewor
den voor hun eigen vastgoedporte
feuille en eigen financien. 

Deze vrijheid vormt de eerste stap 
naar de intrede van marktwerking 
in de zorg. Vooralsnog worden vrij
heden zoals het maken van winst 
tegengehouden door de overheid, 



t.\IROFOR (LM 
a Medica l • 

JAARCONGRES 

Marktwerki g 
in de zorg 

i.s.m. le<:nwfnkel l(nntflof 1\.SOCIBIB 

www.marktwerkingindezorg.nl 

afb.2.1- Brochure congres 'Marktwerking in de Zorg; Euroforum Medical, 28 mei 2009 

ZORGONTWIKKELINGEN 143 



441 ZORGONTWIKKELING EN 

maar de eerste commerciele spelers 
hebben zich al gemeld.31 Nederland 
loopt hier niet mee voorop, voor
beelden van deze marktwerking zijn 
al te zien in het buitenlandY 

De invloed van de wereldwijde finan
ciele crisis is niet aileen merkbaar 
bij de zorginstellingen, maar ook 
bij de investeerders. De crisis heeft 
juist een versterkend effect op deze 
laatste groep. In een wereld waar ze
kerheden goud waard zijn, is de zorg 
met een toenemende stroom van 
gebruikers en dus met een zekere 
afname van deze dienst, een interes
sante investering geworden. 

2.2 1 LEEFSTIJL EN ZORGLANDSCHAP 
Een goede gezondheid vindt ieder
een belangrijk. We stemmen er dan 
ook graag mee in dat een belangrijk 
deel van het nationale inkomen be
steed wordt aan de hoog-ontwik
kelde gezondheidszorg die we in 
Nederland kennen . Bovendien doen 
31 Baltesen, F., 2009', NRC Handelsblad 
32 Meeus, T·J., 2009, NRC Handelsblad 

veel mensen dagelijks hun best om 
die gezondheid te bevorderen door 
bijvoorbeeld te kiezen voor een ge
zonde leefstijl. 

Oat de maatschappij deze gezonde 
leefstijl aanmoedigt, heeft te maken 
met de vermaatschappelijking van 
onze gezondheidszorg. Zelfredzaam
heid en eigen verantwoordelijkheid 
zijn de kernbegrippen, de manier 
waarop de samenleving om moet 
leren gaan met haar eigen gezond
heid. 

In de wereld waarin de vergrijzing 
de zorgvraag de komende jaren zal 
doen Iaten stijgen, zal de positie en 
ook de leefstijl van de patient steeds 
belangrijker worden. Door de intre
de van de marktwerking zal er een 
verschuiving plaatsvinden van een 
aanbodgestuurde naar een vraagge
stuurde zorgmarkt. De hiermee ver
kregen keuzevrijheid voor de client 
zal de kwaliteit van de aangeboden 
zorg grondig testen. Dit zal er mede 



voor zorgen dat er een wijziging zal 
plaatsvinden in het gehele zorgaan
bod. Marktwerking zal zorgen voor 
nieuwe (commerciele) zorgconcep
ten die een bepaalde zorgdoelgroep 
zal aanspreken. De huidige zorgaan
bieders kunnen dan ook niet anders 
dan meegaan in deze ontwikkeling. 
De kans dat ze namelijk hun markt
aandeel zullen verliezen door con
currentie is zeker aanwezig. 

Dit is een fundamentele verandering 
in het zorgstelsel. Patient wordt cli
ent, waarbij ze voortaan meebepaalt 
over haar eigen zorg. Op zich is dit 
niet vreemd. Zorgverlening is im
mers een vorm van dienstverlening, 
waarbij de huidige zorgaanbieders 
tot nu toe monopolist waren .Deze 
houding kunnen ze eenvoudigweg 
niet meer veroorloven. 

Een feit blijft wei dat ieders leefstijl 
bepalend zal zijn voor de zorgvraag 
van morgen. Het zou naief zijn te 
verwachten dat iedereen overstapt 

naar een gezonde leefstijl, zeker in 
deze welvaartsmaatschappij. Men 
bepaalt immers zelf welke leefstijl 
goed voor hem is. Voldoet het hui
dige ziekenhuis dan nog wei aan de 
zorgvraag van morgen? Met haar 
alles-onder-een-dak concept lijkt ze 
achterhaald te worden op een markt 
waarbij ze moet inspelen op de vraag 
in plaats van aileen het creeren van 
aanbod . 

2.31 DECENTRALISATIE 
Een oplossing kan gevonden worden 
in bedrijfsmodellen uit de commerci
ele sector. De toegankelijkheid en de 
bereikbaarheid van de zorg is waar 
het namelijk om draait. In plaats van 
weinig locaties met heel veel 'loket
ten' waar zorg wordt aangeboden, 
ligt een veel groter aantal locaties 
met veel minder loketten voor de 
hand. Spreidingsmodellen zoals de 
supermarktketen A'lbert Heijn toe
past om haar doelgroep te bereiken, 
zijn hierbij zeer geschikte bedrijfs-
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kundige oplossingen (zie figuur 2.2). 

Een dergelijk spreidingspatroon kan 
bereikt worden door middel van 
decentralisatie. De definitie van de
centralisatie is: het proces van het 
verschuiven van taken en verant
woordelijkheden naar lagere over
heden. Hiermee wordt getracht een 
grater geheel op te breken in een sa
tellietstructuur (zie figuur 2.3). 

In de jaren tachtig werd al nagedacht 
over de mogelijkheden om het zie
kenhuis te decentraliseren ofwel te 
ontmantelen. Er werden medische 
buurtcentra opgericht als satellieten 
van het ziekenhuis. Een deel van de 
zorg werd op deze manier opgeno
men in de samenleving waardoor 
het toegankelijker werd . Echter de 
ziekenhuizen van de jaren negentig 
vertoonden een tegengestelde ten
dens, waarbij werd gestreefd naar 
een hogere mate van concentratie 
met een alsmaar groeiende hoeveel
heid aan functies. Hiermee kwam er 

een voortijdig eind aan deze integra
tie van zorg in de samenleving. 

Het idee van decentralisatie leeft 
echter nog steeds. Met name de 
mammoetziekenhuizen uit de jaren 
negentig zorgen voor een opleving 
van dit idee. 

Er zijn een aantal belangrijke argu
menten voor en tegen decentralisa
tie op te noemen : 

Argumenten voor decentralisatie: 
• kostenbesparing door focus op 

kernactiviteiten 
• betere integratie mogelijk in de 

samenleving waardoor betere 
toegankelijkheid en bereikbaar
heid 

• flexibeler: megaziekenhuizen 
zijn niet flexibel en zijn boven
dien grote energieverbruikers 

• minder bedden nodig door ver
schuiving naar thuissituatie 

• de zorg wordt 'menseljjker' 
• totale kwaliteit van de zorg 

ftg.2.3 - organogram van decentralisatie 
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Argumenten tegen decentralisatie: 
• Medische kennis bundelen en 

vergaren wordt lastiger 
• Waarborging kwaliteit zorg 
• Het ziekenhuis als icoon 
• Grenzen tussen sectoren 
• Kostenoverwegingen 
• Verwachtingen zorgprofessio-

nals 

Met een decentrale strategie kunnen 
belangrijke kansen benut worden, 
zoals de argumenten 'voor' ook aan
geven. De tegenargumenten dienen 
hierbij ook als extra uitdaging gezien 
te worden door ze als criteria mee te 
nemen in de uiteindelijke strategie 
en het daarbij passende concept. 

Door zorg te organiseren rondom 
zorgpaden en/of zorgketens sluit 
het beter aan op de vraag. Succes
volle projecten uit het buitenland 
slaagden echter aileen doordat ze de 
steun van zorgprofessionals hadden, 
waarbij niet vergeten moet worden 
dat de financiering van zorg aile on-

derdelen van de keten ondersteunt. 
Met nieuwe zorgconcepten in com
binatie met commerciele functies is 
het denkbaar om deze kosten beter 
te spreiden over meer dan aileen de 
zorgsector. Bovendien brengt een 
decentrale zorg 'nieuwe zorgvragers' 
in beeld, omdat de bereikbaarheid 
en de toegankelijkheid de drempel 
zal verlagen. 

Het imago van het fenomeen 'zie
kenhuis' speelt hierbij een belang
rijke rol. Mensen hebben namelijk 
een (bijna) blind vertrouwen in het 
ziekenhuis. Als de zorg wordt gede
centraliseerd zal het vertrouwen in 
deze nieuwe zorgverlening van cruci
aal belang zijn. Imago is eigenlijk niks 
anders dan een vorm van branding, 
wat inspeelt op de verwachtingspa
tronen van mensen. Mensen ver
wachten te worden genezen in een 
ziekenhuis of op z'n minst geholpen 
te worden de klachten te verminde
ren. 

ZORGONTWIKKELINGEN 149 



50 I ZORGOI\lTWIKKELINGEN 

Het effect van branding in de com
merciele wereld is bij iedereen be
kend. In het decentrale concept 
dienen combinaties van branding 
uit de beide sectoren (medische en 
commerciele) een belangrijke rol te 
spelen om het imago van de nieuwe 
zorgconcepten bij de burgers te ver
sterken. Zo kan de commerciele naam 
'Philips' (hoogwaardige onderzoeks
technologie) gecombineerd worden 
met die van 'Daniel den Hoed' (een 
betrouwbaar oncologisch centrum). 

2.41 HET ZIEKENHUIS 
Ook al mag het huidige alles-onder
een-dak ziekenhuis achterhaald zijn, 
dater ook voordelen aan verbonden 
zijn is niet te ontkennen. Het bevor
dert namelijk multidisciplinaire sa
menwerking tussen de verschillende 
medische specialismen. Door de gra
te patientenstromen die een derge
lijk ziekenhuis genereert, wordt de 
voor wetenschappelijk onderzoek en 
onderwijs benodigde hoeveelheid 
patienten een voordeel. Bovendien 

is de kennis van topspecialisten bij 
een grote concentratie optimaal te 
benutten. Het meest gehoorde ar
gument echter is dat bij grote com
plexen kosten te delen zijn en ook 
het meest functioneel zou zijn. Uit 
het onderzoek Sneller Beter van het 
Ministerie van VWS blijkt echter dat 
die aanname niet klopt. 33 

Er kleven ook enkele grote nadelen 
aan dit grootse ziekenhuisconcept. 
Ondermeer het klantonvriendelij
ke karakter van het ziekenhuis. Dit 
wordt mede veroorzaakt door de 
opzet van de gebouwen, die bepaald 
worden door de onoverzichtelijkheid 
van haar eigen logistieke processen. 
Daarbij wordt de beleving als meest 
negatief bevonden, waarbij het ge
brek aan privacy soms schrijnende 
vormen aanneemt waarin de patient 
tot een object transformeert zodra 
hij het ziekenhuis binnenkomt. 

Functionele argumenten voor de al-

33 Bal, R., 2008, p.52-55 



les-onder-een-dak concentratie zijn 
vaak achterhaald. Bij het merendeel 
van de behandelingen wordt er nau
welijks gebruik gemaakt van het ge
concentreerde aanbod, omdat deze 
in de meeste gevallen standaard in
grepen betreffen. Bovendien is van 
intensieve samenwerking tussen 
meerdere medisch specialismen niet 
altijd sprake. Ziekenhuizen zijn dan 
oak voor het overgrote deel van de 
ingrepen onnodig complex van op
zet. 

Ziekenhuizen blijken dan oak vooral 
vanwege bureaucratische redenen 
zo enorm groat te zijn geworden. 
Het huidige concept is een gevolg 
van twee tegengestelde tenden
sen.34 Aan de ene kant het uitslui
ten van alles wat niet tot de zoge
naamde curatieve gezondheidszorg 
hoort. Wat resteert is dat deel van 
de zorg die op de behandeling van 
ziekte en ongemak is gericht. Hier
door bevatten ziekenhuizen aileen 

34 Leun, A. van der, 2008", p. 3 

medische voorzieningen, eventueel 
aangevuld met enkele op bezoekers 
gerichte winkeltjes. Aan de andere 
kant is er de tendens om medische 
voorzieningen bij elkaar te brengen 
in een groat complex. Beide tenden
sen vloeien voort uit het oude stelsel 
van aanbodregulering, dat bedoeld 
was om de kosten van de zorg te be
teugelen. 

De tot voor kart geldende Wet Zie
kenhuisvoorzieningen werkte con
centratie juist in de hand. Als een 
instelling haar vergunning voor 
nieuwbouw of uitbreiding had ge
kregen, dan waren aile kosten van 
de financiering daarmee gegaran
deerd. Hierdoor werden ziekenhui
zen onnodig groat ontworpen, vaak 
met het idee dat dit een ultieme 
vorm van flexibiliteit zou opleveren. 
De stimulans in de jaren negentig op 
te fuseren zorgden uiteindelijk voor 
ziekenhuizen met bruto vloeropper
vlaktes (BVO) van tegen de 400.000 
vierkante meter. 
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Door deze twee tendensen om te 
draaien, wordt het onderscheid tus
sen de voorzieningen binnen het 
stelsel vervaagd. Hierdoor ontstaat 
een decentraal model van het zie
kenhuis, waarbij andere functies 
kunnen integreren die niet direct tot 
de kernactiviteiten behoren, zoals 
bijvoorbeeld voorlichting en preven
tie. Het ziekenhuis wordt hiermee 
ontmanteld in functioneel samen
hangende elementen en verdeeld 
over de stad. De schaalverk ~eining 

voorkomt de grootste nadelen van 
het huidige ziekenhuis en zorgt voor 
een toegankerlijkere en betere be
reikbare aanbod van zorg. Dit zal een 
belangrijke stap zijn naar een nieuwe 
manier van zorgverlening en het mo
del vormen van het ziekenhuis van 
de toekomst. 

2.51 TOEKOMST VAN DE ZORG 
Door de intrede van de marktwer
king zullen meer en meer medische 
ondernemers de zorgmarkt betre
den, waarmee de manier waarop de 
zorg verleend wordt zal veranderen. 
De grootste verandering zal echter 
uit de technologische hoek te ver
wachten zijn . 

Ziekenhuizen, in hun huidige vorm, 
zullen ophouden te bestaan. Het ka
rakteristieke beddenhuis verdwijnt 
vanwege het simpele feit dat een 
hotel efficienter en goedkoper de 
rol op zich kan nemen. Polyklinie
ken zullen snel volgen en vinden hun 
weg naar een betere inbedding in de 
samenleving. 

Vanuit de wereld van de architec
tuur wordt al jaren kritisch gekeken 
naar zorginstellingen. Ondermeer 
het voormalige College Bouw Zor
ginstellingen (CBZ)35 en het Stimule-

35 Future Hospitals (2006). Healthcare 
2025: buildings for the future (2008) 

TOPKLINISCH 
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fig.2.5 - to tale zorgpiramide 

fig .2. 6- schema specialistennetwerk 
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rings fonds voor Architectuur36 deden 
onderzoek naar nieuwe architecto
nische oplossingen voor de toekom
stige zorgvraag. Door middel van het 
uitschrijven van ontwerpprijsvragen 
probeerden zij hiermee architecten 
te prikkelen nieuwe wegen te betre
den. 

Het Core Hospital, de winnende in
zending van architectenbureau Ven
hoevenCS (i.s.m. lttenBrechBuhl) 
voor de prijsvraag Future Hospitals 
van het CBZ is hieruit het bekendste 
voorbeeld (zie afb.2.2). Het antwerp 
gebruikt de strategie van decentrali
satie, waarbij 50% van het totale pro
gramma van het ziekenhuis wordt 
ontmanteld uit het ziekenhuis. Uit 
hun analyse blijkt dit deel efficienter 
te functioneren als netwerk om het 
overgebleven kernziekenhuis ofwel 
core hospital heen. 

Core hospital is een interessant con
cept wat in de toekomst beter zal 

36 Lay-Out 6 en 7 (2008) 

worden uitgewerkt in concrete ont
wikkelingsplannen, maar de tech
nologische ontwikkelingen zullen 
dit concept voorbij streven en zelfs 
compleet overbodig maken. Nano
technologische robots kunnen straks 
het lichaam van binnenuit opereren 
of medicatie toedienen waar nodig. 
De vraag is dan ook of er in de toe
komst nog gebouwen bestaan waar
in zorg wordt verleend. 

Uiteraard is dit beeld ver weg in de 
toekomst en zal tot die tijd een ge
schikte oplossing gevonden moeten 
worden om de toekomstige zorg
vraag te kunnen beantwoorden. Di
verse scenario's zijn dan ook denk
baar over hoe het zorglandschap van 
de toekomst eruit zal komen te zien. 
Naar verwachting zal het zorgland
schap in de nabije toekomst zich 
hebben verdeeld in topklinische zorg 
en planbare zorg. De topklinische 
zorg neemt de acute zorg voor haar 
rekening, waarbij het zich focust op 
specialistische behandelingen en in-



grepen, kennismanagement, onder
zoek en educatie. Deze instellingen 
zijn beperkt in schaal, omdat het 
maar 20% van de totaal benodigde 
zorg verleend (zie figuur 2.3). Deze 
instellingen functioneren dan ook 
internationaal, waarbij specialis
ten van over de hele wereld met de 
nieuwste technologie overal kunnen 
opereren door middel van robotchi
rurgie. Fysieke aanwezigheid is dan 
ook niet Ianger een vereiste, waar
bij connectiviteit in dit topklinisch 
netwerk de belangrijkste factor zal 
worden. 

Naast de acute (curatieve) zorg is er 
de planbare zorg, welke ongeveer 
80% uitmaakt van de totale zorg die 
het huidige ziekenhuis nu verleend. 
Deze zorg vormt het netwerk waarin 
het topklinische centrum zich be
vindt en vormt ook de bulk van de 
behandelingen en ingrepen van de 
verleende zorg. Deze bulk is dan ook 
zo gestandaardiseerd dat het inte
ressant is voor commerciele partijen 

deze diensten te gaan verlenen. Des
kundig personeel blijft uiteraard no
dig, maar deze zorgverlening heeft 
niet de topspecia'iisten nodig die de 
topklinische centra hebben. Er be
staan al voorbeelden hiervan zeals 
de artsen in ooglaser- en audiolo
gische centra, opticiens en apothe
kers. Vanuit het onderwijs zou hier 
eenvoudig op ingespeeld worden om 
deze nieuwe ondernemende artsen 
op te kunnen leiden, wellicht zelfs op 
HBO-niveau . 

2.61 ZORGCONSUMENT 
In dit nieuwe zorgsysteem heeft ie
dereen de vrijheid haar zorg te ha
len, ofte shop pen, waar men dat wil. 
Dit betekent dat zorg dan ook steeds 
meer gezien gaat worden als een 
consumptiegoed . De client neemt 
hierdoor een veel actievere rol in 
haar eigen gezondheid, in plaats van 
het passief ondergaan zeals nu het 
geval is. Deze actieve rol zorgt voor 
meer zelfregie en zelfredzaamheid, 
waarmee de focus wordt verlegd 
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naar actievere preventie. 

De zorgsector zal moeten inspelen 
op de wensen van de zorgconsument 
en met een passend aanbod moeten 
komen. De client zal zich gaalil ver
diepen in prijs en kwaliteit waarmee 
parallellen getrokken kunnen wor
den naar de huidige commerciele 
sector. Prijsstunters zullen ook op de 
zorgmarkt verschijnen . Waarborging 
van de kwaliteit zal dan ook goed 
gecontroleerd moeten worden door 
een overkoepelend orgaan. 

Naast prijsstunters zal een ander fe
nomeen wat zich de laatste jaren op 
kleine schaal voordoet, het zorgtoe
risme, naar verwachting een grote 
vaart nemen. Waarom zou je je Iaten 
opereren in eigen land, alsje dat voor 
minder geld in een tropisch resort in 
het buitenland kan Iaten doen? 

De zorgverzekeraars zijn gebaat bij 
gezondere clienten en kwalitatief 
goede zorg tegen lage kosten. Het 

stimuleren of zelfs verleiden van hun 
klanten om actief deel te nemen in 
hun eigen gezondheid kan voor bei
de partijen zeer gunstig zijn. In de 
huidige consumptieve maatschappij 
is het niet ongebruikelijk om op een 
dergelijke manier te werk te gaan, 
aileen is dit voor de zorgsector nog 
onbekend terrein . Deze stimulans 
moet aansluiten aan op ieders ma
nier van Ieven, waarvan winkelen 
het grootste deel uitmaakt. Winke
len of shopping is niet voor niets een 
van de belangrijkste bezigheden op 
dit momentY 

Door zorg en shopping te combine
ren in een concept kan er passend 
aansluiting gevonden worden bij ie
ders wens. Dit is iets wat voorheen 
niet lukte in het ziekenhuis. Het ligt 
dan ook voor de hand om dat deel 
van de zorg, het planbare deel, te 
integreren in een gecombineerd 
concept: een shoppinggebied. Door 
zoveel mogelijk aspecten van de 

37 Velthuis, 0 ., 2006, Dagblad Trouw 



ontwikkelingen mee te nemen in het 
ontwerpen hiervan, wordt dit ant
werp de uitwerking van de zorgverle
ning van de toekomst. Een waarin de 
zorgconsument bewuster en vrijer 
omgaat met haar eigen gezondheid. 
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De stad Rotterdam is als multicultu
rele hoofdstad van Nederland een 
zeer uitdagende locatie. Door de 
grote verscheidenheid aan nationa
liteiten kent de stad namelijk een 
enorm uiteenlopende gezondheids
zorg problematiek. Naast haar be
volking, kenmerkt de stad zich vooral 
door haar architectonische karakter. 
Haar vernieuwingsdrang lijkt soms 
onbegrenst, welke dan ook als een 
rode draad door haar geschiedenis 
loopt. 

3.11 STAD 
Rotterdam is gelegen aan de Nieuwe 
Maas, een van de rivieren in de delta 
die gevormd worden door de rivier 
de Rijn en de Maas. Met een inwo
neraantal van bijna 600.000 is het na 
Amsterdam de grootste stad van de 
Nederland. Als belangrijkste haven
stad van Europa is het een doorvoer
haven voor veel bulkgoederen zoals 
aardolie en andere grondstoffen. 

Als gemeente tigt Rotterdam in de 

provincie Zuid-Holland. Meer dan 
een derde van de totale oppervlakte 
van de gemeente, zo'n 320 km2, be
staat uit water. De rivier de Nieuwe 
Maas spl,itst de stad dan ook op in 
een Noorder- en Zuiderdeel, wat tot 
op de dag van vandaag een bepa
lende factor is in de cultuur van haar 
inwoners. 

De Rotterdamse haven is al sinds de 
stichting van de stad een belangrijke 
werkgever in de stad. In de vroege 
jaren trok dit vele gastarbeiders uit 
de omliggende Ianden zoals Bel
gie en Duitsland. Met de opening 
van de eerste containerterminal in 
1966 nam de stroom van gastarbei
ders sterk toe. Mede hierdoor kent 
de stad inmiddels zo'n 167 verschil
lende nationaliteiten . Hiermee heeft 
Rotterdam als enige stad in Neder
land een meerderheid aan alloch
tone bewoners (50,2%). 38 

38 Rotterdam Buurtmonitor 2009 
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3.21 BEVOLKING EN DEMOGRAFIE 
Als stad profileert Rotterdam zich 
oak graag als multicultureel, waar
bij het zomercarnaval het jaarlijkse 
hoogtepunt vormt. Van al haar be
volkingsgroepen zijn de Surinaamse, 
Turkse, Marokaanse en Antilliaanse 
bevolking de meest voorkomende. 

De Rotterdamse bevolking is ver
spreid over haar 13 deelgemeen
tes, met een grate concentratie 
direct om het centrumgebied . De 
bevolkingsdichtheid voor de hele 
gemeente Rotterdam is 2.900 inwo
ners per km2• Door de sterke concen
tratie rand het centrum loopt het 1in 
sommige deelgemeentes zelfs op tot 
12.000 inwoners per km2 (Delfsha
ven). Dit is de helft van de dichtheid 
van Manhattan in New York City.39 

Waar steden in Nederland aan het 
vergrijzen zijn is Rotterdam enorm 
aan het 'vergroenen'.40 Als stad 
heeft Rotterdam er dan oak voor ge-
39 
40 

U.S. Census Bureau, 2008 
Rotterdam Buurtmonitor 2009 
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kozen om haar stedenbouwkundig 
visie hierop aan te passen, waarbij 
het centrumgebied sterk wordt ver
dicht met woningen.41 Door deze 
verdichting en de vergroting van de 
toegestane bebouwingsenvelop, 
waarmee bouwhoogtes op sommige 
plaatsen ongelimiteerd (zie fig. 3.8) 
zullen zijn, zal het centrumgebied 
een steeds grotere bevolkingsdicht
heid krijgen . 

Verschillen in opleidingsniveau lopen 
sterk uiteen in de stad. Bewoners 
van de deelgemeentes Feyenoord, 
Charlois en ljsselmonde hebben een 
relatief laag opleidingsniveau, waar
bij het Stadscentrum, Noord en Hille
gersberg een relatief hoog opleiding
sniveau kent. Noord en Zuid kennen 
hierdoor hun eigen problematiek, 
waaronder ook de gezondheid van 
haar bevolking. 

41 Palmboom & Van den Bout, 2009, p.74 

3.31 GEZONDHEID 

De gezondheidsproblematiek in Rot
terdam kenmerkt zich door twee de
mografische factoren; enerzijds de 
vergroening van haar bevolking, an
derzijds de sterke aanwezigheid van 
haar allochtone bevolkingsgroepen. 

De vergroening zorgt voor een re
latief hoge groep jonge mensen. 
Het aantal geboortes oversteeg het 
aantal sterftes in 2008 met 28% (zie 
fig.3.3). Waar in andere steden in 
Nederland ziektebeelden als hart
en vaatziekten en kanker toenemen, 
loopt het in Rotterdam sterk terug. 
Dit zijn namelijk ziektebeelden die 
verbonden zijn aan een hogere leef
tijd. Welvaartsziektes als obesitas 
en suikerziekte nemen daarentegen 
sterk toe in Rotterdam en dan met 
name bij de jongere bevolking. Daar
naast is de zuigelingensterfte in de 
stad al jaren de hoogste in heel Ne
derland. Dit laatste heeft ook te rna
ken met een etniciteitskwestie . 
Bepaalde allochtone bevolkings-
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groepen kennen hun eigen ziek
tebeelden. De genoemde etnici
teitskwestie heeft te maken met de 
manier waarop allochtonen hun zorg 
verleend willen hebben. Zowel bij de 
Surinaamse als Turks/Marokaanse 
bevolking is het gebruikelijk hun eer
ste zorg binnen de eigen familie op 
te zoeken. Vooral bij de eerste gene
ratie allochtonen is dit heel gebrui
kelijk. De drempel om naar een zorg
voorziening te gaan dan ook vele 
malen groter dan bij de autochtone 
bevolking. Dit is de voornaamste re
den voor de hoge zuigelingensterfte 
in Rotterdam. 42 De invloed van de 
religie is echter ook een belangrijke 
oorzaak, zeker in het geval van zwan
gerschappen bij jonge vrouwen/ 
meisjes. Het maakt de problematiek 
vaak onbespreekbaar. 

Ziektebeelden als tuberculose ko
men veel voor bij allochtonen, dit 
terwijl bij de autochtone bevolking 
de ziekte nog maar weinig voor-

42 Bie, R. van der, 2002, CBS 

komt. Volgens een onderzoek naar 
ziekenhuisopnames van het Rijks 
lnstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) 43 komt in vergelijking 
met autochtonen maar de helft van 
de allochtonen voor dezelfde ziekte
beelden naar het ziekenhuis. Het Ex
pertisecentrum lnformele Zorg (EIZ)44 

meent dat de drempelwerking en de 
ontbrekende kennis hierbij vaak tot 
onnodige zorgproblematiek leidt. 

Bij sommige allochtone groepen is 
het vaak de plicht van de familie om 
hulp te bieden als familieleden zorg 
behoeven. In sommige gevallen is 
het niet eens toegestaan om hulp 
van buitenaf te accepteren . Door de 
zorg beter bereikbaar te maken en 
ook toegankelijker kan een enorme 
slag geslagen worden in de aanpak 
van de Rotterdamse zorgproblema
tiek. 
De gemeente is al gestart met het 
openen van moeder-kind-klinieken 
in bepaalde probleemwijken. Voor 
43 

44 

RIVM, 2008 
Jong, Y. de, 2004, p.35-36 



sommige doelgroepen werkt deze 
aanpak, maar voor anderen is het 
gezien worden als men een kliniek 
binnen gaat al een stap te ver. Deze 
en andere aspecten zullen dan ook 
worden aangepakt in het uiteinde
lijke antwerp. 

3.41 DE LOCATIE 
Als locatie van het antwerp is de 
Lijnbaan in Rotterdam gekozen. Als 
centrum van het winkelgebied in 
Rotterdam is het uitermate geschikt 
als locatie voor dit vernieuwende 
zorgconcept. In het winkelgebied 
bevindt zich namelijk al een divers 
programma aan winkels, woningen 
en kantoren. 

3.4.11 KORTE GESCHIEDENIS 
De Lijnbaan werd in 1953 geopend 
als lange winkelpromenade temid
den van de toen grotendeels lege 
binnenstadsru·ine. Als modernisti
sche ensemble van llosse winkel- en 
woonblokken en samenhangend 

afb.3.2 - De Lijnbaan, Rotterdam ROTTERDAM 167 
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'stedelijk interieur' staat het sym
bool voor de krachtige wederop
bouw van het, in de Tweede Wereld
oorlog, verwoeste stadshart. Met dit 
project gaf het in 1948 opgerichte 
bureau Van den Broek en Bakema in
ternationaal zijn visitekaartje af voor 
een ge'integreerde architectuur en 
stedenbouw. 

De Lijnbaan moest het gebied wor
den waar het 'Moderne Winkelen' 
kon plaatsvinden. Nieuwe ontwik
kelingen in verkooptechnieken van 
winkels hebben bijgedragen aan de 
ontwikkeling van het Lijnbaancon
cept. In de Verenigde Staten had Van 
den Broek met eigen ogen gezien 
hoe de architectuur zich steeds meer 
perfectioneerde in het faciliteren van 
de verkoop. Het stedenbouwkundige 
plan van de Lijnbaan sloot naadloos 
aan bij deze nieuwe inzichten. Door 
de wandelaar te verlossen van rij
dend verkeer kon deze zich geheel 
richten op de winkels en hun koop
waar en zich vrij van de ene naar de 

andere kant van de straat bewegen. 
(zie figuur 3.4) De wandelstraat is 
bovendien extra breed gemaakt (12 
tot 18 meter) zodat er ruimte is voor 
verfraaiing (in de vorm van bomen, 
bloembakken, etalage-eilanden en 
beeldende kunst) en voor extra pro
gramma, zoals terrasjes en banken. 
De straat werd daardoor een ver
blijfsruimte in plaats van slechts een 
verkeersader. 

Dit alles nodigt de wandelaar uit 
Ianger te slenteren en hem/haar 
te verleiden iets te kopen. In de ar
chitectuur wordt deze benadering 
doorgevoerd door de gevels zoveel 
mogelijk in glas uit te voeren, waar
door de grens tussen binnen en bui
ten, en daarmee de drempel die de 
passant moet overstappen om klant 
te worden, zoveel mogelijk wordt 
opgeheven. 

De expeditiestraten werden achter 
de winkelblokken gelegd om zo het 
winkelend publiek te ontzien. Om de 
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plint in de expeditiestraten identiteit 
te geven, werden onder de woon
blokken kantoren gehuisvest . Op 
deze wijze werd er een elegante pas
sage gecreeerd met een Amerikaan
se innovativiteit. De Lijnbaan werd in 
de jaren zestig uitgebreid in zuidelijke 
richting tot aan het Binnenwegplein, 
waarmee het zijn huidige vorm heeft 
gekregen. (zie figuur 3.5) 

Toen de Lijnbaan ontworpen werd 
werkten Van den Broek en Bakema 
gelijktijdig aan de ontwikkeling van 
een nieuw stadsconcept: de wijk
gedachte. Deze kwam voort uit het 
Garden City concept van Ebenezer 
Howard en de Neighbourhood Unit 
van Stein, Perry en Wright. Het Lijn
baan model werd in vele nieuwe 
wijken, eerst in Rotterdam en al snel 
daarbuiten, toegepast om als spil 
van de wijk te fungeren. De Lijnbaan 
kreeg daarmee aanvankelijk een di
recte relatie met de nieuwe wijken 
en satellietsteden, die in de weder
opbouw en daarna, rond Rotterdam 

zijn gebouwd, zoals Pendrecht en 
Hoogvliet. 

3.4 .. 21 HERBOUW MET HOOGBOUW 
De herbouw van het door bombarde
menten vernietigde centrum startle 
met de Lijnbaan . In de daarop vol
gende jaren werd het omliggende ge
bied volgebouwd, waarmee er lang
zaam aan steeds meer hoogbouw in 
het centrum verscheen. Het strakke 
ritme waarmee Van den Broek en 
Bakema het Lijnbaan-ensemble had
den opgezet, werd door de nieuwe 
bebouwing gehandhaafd. 

In 1956 werd gestart met de Bijenkorf 
van Marcel Breuer nadat het eerdere 
warenhuis van Dudok in 1940 door 
de bombardementen werd vernield . 
Het concertgebouw De Doelen van 
Kraaijvanger (1962) en het Hilton 
Hotel van Maaskant (1964) volgden 
snel als markante gebouwen in het 
centrum. 

De echte hoogbouw kwam er pas in 

L 

L- , I 
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fig.3.5- Het Lijnbaankwartier in 1965 
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1976 met de bouw van de 95 me
ter hoge Hofpoort door ZZDP, als 
het nieuwe hoofdkantoor van Shell. 
In 1987 volgde de 106 meter hoge 
Weenatoren van Klunder_ Deze toren 
staat prominent aan de Noordzijde 
van de Lijnbaan. In 1990 verrees 
daarnaast het Weenacenter (105m) 
van Cees Dam. 

Het letterlijke hoogtepuntvormde de 
Delftse Poort van Bonnema uit 1991, 
het hoofdkantoor van de Nationale 
Nederlanden. Met zijn 151 meter 
het hoogste gebouw van Nederland 
toentertijd. De eveneens hoge Mil
leniumtoren (131m) kwam in 2000 
niet boven dit hoogtepunt uit. 

Met deze hoogbouw ontstond het 
huidige beeld van het centrumge
bied van Rotterdam (zie afb.3.4) wat 
zo kenmerkend is geworden voor het 
gehele stadsbeeld. 



3.5 I ANAlYSE 
De gestelde opgave stelt bepaalde 
criteria aan het slagen van het zorg
concept. Door een analyse te maken 
van de locatie kan getoest worden of 
het gebied voldoet aan de gestelde 
criteria en waar er nog ingegrepen 
dient te worden. 

3.5. 1 \ OPZET liJNBAANKWARTIER 
Het lijnbaankwartier is in twee fasen 
gerealiseerd, namelijk de winkel
straat en de woonhoven. De steden
bouwkundige opzet was gebaseerd 
op een radicale scheiding van winke
len en wonen en een scheiding van 
verkeersstromen van voetgangers 
en auto's. Het destijds vernieuwen
de concept is karakteristiek voor het 
nieuwe denken over de stad en sa
menleving uit die periode. 

In de huidige situatie is de lijnbaan en 
het gehele gebied sterk veranderd. 
De filosofie van het functionalisme, 
de uiteengelegde stad gebaseerd 
op een rigoureuze functiescheiding, 

ritmiek van flats 

fig.3. 6 · Opzet Ujnbaankwartier 

Noord· Zuid bebouwing 
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wordt tegenwoordig gezien als een 
bijna antistedelijke houding. 

Binnenstedelijke kwaliteit wordt be
paald door intensieve stapeling en 
menging van functies en verblijfsmo
tieven. Een hoge dichtheid en een 
grate programmatische dynamiek 
gekoppeld aan een comfortabele 
verblijfskwaliteit zijn daarbij de ba
sisvoorwaarden voor een aantrek
kelijk stadscentrum. Hieraan zal met 
het sterk gemengde programma in 
mijn antwerp dan ook aan voldaan 
worden. 

3.5 .21 FUNCTIES 
Een sterk bepalende factor voor de 
belevingskwaliteit van het lijnbaan
kwartier is de programmering in de 
plint. Naast de bouwmassa's bepaalt 
het programma namelijk de identi
teit door de manier waarop het zich 
toont aan het openbaar gebied. 

De lijnbaan huisvest het belangrijk
ste dee I van het totale winkelaanbod 

in het centrumgebied van de stad. 
Het vormt hierdoor dan ook de rug
gengraat van het huidige Al-winkel
milieu. Deze vertakt zich ter hoogte 
van de Korte Lijnbaan, de Beurstra
verse en het Binnenwegplein. 

De Karel Doormanstraat en de Oude 
Binnenweg, Van Oldenbarnevelt
straat en Kruiskade hebben een 
meer divers gemengd stedelijk pro
gramma van winkels, horeca en cul
tuur. In figuur 3.7 is duidelijk te zien 
hoe de verdeling in deze straten is. 

De randen van het Lijnbaankwartier 
verschillen onderling ook van pro
grammering; kleinschaliger gemengd 
aan de Westersingel, grate kantoren 
met grootschaliger winkels in de 
plint aan de Blaak. Voorzieningen en 
winkels, warenhuizen, kantoren en 
horeca aan de Coolsingel en vooral 
kantoorlobby's aan het Weena met 
wat winkels en horeca in de plint. 

Culturele voorzieningen en uit-
ROTTERDAM 175 
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gaansgelegenheden bevinden zich 
meer in het Lijnbaankwartier rand 
het Schouwburgplein (De Doelen, 
Schouwburg, Bioscoop) en op de 
Kruiskade (Luxor, Thalia, Off Corso) . 

3.5.31 WINKELMILIEU 
Als het winkelmilieu bekeken wordt 
in het centrumgebied en daarom 
heen, wordt duidelijk hoe sterk de 
Lijnbaan als passage werkt. Een ster
ke concentratie van A-milieu winkels 
zorgt ervoor dat het merendeel van 
de bezoekers deze straat aandoen 
in tegenstelling tot de meer ge
fragmenteerde winkelmilieus in de 
stadsstraten, die haaks liggen op de 
Lijnbaan. 

De verweving met de meer gemeng
de stedelijke milieus (Ben C milieus) 
van deze stadsstraten is daardoor 
oak gering doordat de plint ter hoog
te van de expeditiestraten wordt on
derbroken. 

3.5.4IINFRASTRUCTUUR 
Een van de sterke punten van de 
locatie is de sterke aanwezigheid 
van infrastructurele netwerken. Het 
openbaar vervoer is sterk vertegen
woordigt door metro- en tramlijnen 
(zie figuur 3.9). Bovendien liggen 
het treinstation Rotterdam Centraal 
en Rotterdam Blaak op loopafstand 
van de Ljjnbaan. Onderling zijn de 
netwerken aan elkaar gekoppeld ter 
plaatse van de haltes. 

De wegenstructuur is zodanig ge
structureerd dat de Lijnbaan goed 
bereikbaar is (zie figuur 3.10). Van
wege de strikte scheiding van voet
gangers en autoverkeer is het win
kelgebied niet toegankelijk voor 
autoverkeer. Parkeergarage's in de 
omgeving vangen dit op (zie figuur 
3.11). De Lijnbaan zelf wordt op 
twee plaatsen doorkruist door de 
Kruiskade en de Aert van Nesstraat. 
Deze laatste vormt een barriere in 
het voetgangersgebied, waarbij er 
een onveilige situatie ontstaat. 

ROTTERDAIVII77 
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3.5.51 OPENBARE RUIMTE 
De openbare ruimte in het centrum
gebied wordt vooral bepaald door 
haar pleinen en hoven. Zij vormen 
naast verblijfsgebied oak de pun
ten waar de straten met de Ujnbaan 
kruisen (zie figuur 3.12). 

Het gebied kent verdere een aantal 
hybride ruimtes, waar de inrichting 
gericht is op meervoudig gebruik. 
Het gehele Lijnbaankwartier wordt 
omringd door boulevards (Coolsin
gel, het Ween a en Westblaak) en een 
singe! (Westersingei/Mauritsweg). 

Zowel het Stadhuisplein als het 
Schouwburgplein hebben een dui
delijk cultureel/horeca programma 
en zijn hierop ingericht. Echter de 
oostzijde van het schouwburgplein 
vormt een aandachtsgebied. Hier 
hebben enkele horecagelegenheden 
hun terrassen, waartussen zich on
dermeer twee juweliers en bewone
rentrees bevinden. De inrichting van 
de openbare ruimte maakt hier een 

rommelige indruk. Deze laagbouw 
geeft oak vorm aan een van de Lijn
baanhoven, waardoor de hof aileen 
aan de zuidkant ontsloten is. Voor 
een betere samenstelling tussen het, 
in harde materialen uitgevoerde, 
Schouwburgplein en dit groene hof, 
moet hier worden ingegrepen, door 
het gebied meer te openen. Hiervoor 
is dan oak aandacht in het antwerp. 
Oak het Binnenwegplein, omsloten 
door winkels, maakt een rommelige 
indruk door de twee snackbarpavil
joens midden op het plein. Het oor
spronkelijke idee van de Lijnbaan, dat 
het uitnodigend moet zijn te slente
ren van de ene naar de andere kant 
van de straat, is hierdoor nauwelijks 
mogelijk. Het zicht wordt zelfs deels 
ontnomen. 

Verder vormen de expeditiestra
ten een aandachtsgebied waarvoor 
verderop in dit hoofdstuk aandacht 
wordt geschonken. 
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3.5.6! OPENBAAR GROEN 
Het centrumgebied kenmerkt zich 
door de grote variatie aan materi
aalgebruik in de straatinrichting. Dit 
geldt zowel voor de bestratingsma
terialen als het straatmeubilair. Hier
door maakt de open bare ruimte een 
rommelige indruk. (zie afb .3.5) 

Rotterdam heeft als onderdeel van 
haar beleid ervoor gekozen een 
'groene stad' te worden . Hiervan is 
echter nog weinig te merken in het 
centrum. De groenstroken aan de 
Coolsingel zijn zelfs een aantal jaren 
geleden vervangen door kunstgras 
invulling. Dit moest veel onderhoud 
schelen. 

De enige aanwezigheid van open
baar groen is te vinden in beide Lijn
baanhoven en aan de Westersingel 
(zie figuur 3.13) . In het antwerp zal 
gezocht worden naar mogelijkheden 
het openbaar groen terug te bren
gen. Dit zal de leefbaarheid van het 
gebied vergroten . 

afb. 3.5- Straatinrichting centrumgebied 
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3.5.71 VERDICHTING CENTRUM 

De toekomst van het stadscentrum 
wordt mede bepaald door het door 
de gemeente uitgestippelde beleid. 
Een belangrijk onderdeel hierin is 
het hoogbouwbeleid. 

Er is een hoogbouwzone gedefi
nieerd die loopt over de stadsas 
Coolsingei-Erasmusbrug met een 
uitloper naar het Centraal Station 
en twee uitlopers aan weerzijde van 
de rivier: het Wijnhaveneiland en de 
Wilhelminapier. 

Het Lijnbaankwartier bevindt zich 
deels in de hoogbouwzone. Super
hoogbouw (hoogbouw zonder hoog
telimiet) is mogelijk aan weerszijden 
van de Coolsingel en het Weena. 
Sommige aspecten zijn onlangs ge
actualiseerd waarin bepaald is dat 
hoogbouw onderdee1l vormt van een 
stedelijk bouwblok rn plaats van een 
solitair object in de ruimte. Daar
naast dient de visuele kwaliteit op 
straatniveau gewaarborgd blijven. 

• hoogbouwzone (tot 150 meter hoogte) 

fig. 3.14- Hoogbouwzones 
bron: Visie Hoogbouwbeleid 2010 

gemeente Rotterdam 
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• huidige bebouwing 

enveloppes 19e eeuwse bebouwing 

• enveloppes samengestelde bouwblokken 

• enveloppes Lijnbaanbebouwing 
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fig. 3.15 - Bebouwingsenveloppes centrumgebied 

bran: Ruimtelijke Visie Lijnbaankwartier 



Lengtedoorsnede Coolsingel 

110m 

-·~ Ween a 

Lengtedoorsnede De Lijnbaan 

Lengtedoorsnede Karel Doormanstraat 

fig. 3.16- Doorsnedes bebouwingsenveloppes centrumgebied 
bron: Ruimtelijke Visie Lijnbaankwartier 

Schouwburgplein Blaak 

155m 
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huidige bebouwing 

nieuwe bebouwing CS-kwartier 

• bebouwing ontwikkelingsplannen 

• bebouwing plannen Lijnbaanensemble 
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fig. 3.17 - Mogelijk stodsbeeld centrumgebied 
uitgoonde von de huidige ontwikkelingsplonnen 

bron: Ruimte/ijke Visie Ujnboonkwortier 



3.5 .81 ONTWIKI<ELINGEN 
Uit twee afzonderlijke onderzoeken 
van de gemeente Rotterdam45 en de 
ontwikkelingscombinatie Office for 
Metropolitan Architecture & Multi 
Vastgoed 46 blijkt dat het huidige pro
gramma van de Lijnbaan ontoerei
kend is voor de vraag aan shopping 
en wonen . Hieruit komt naar vo
ren dat er nog ongeveer 30.000 tot 
50.000 m2 aan shopping uitbreiding 
mogelijk is. Hiervoor is voldoende 
draagvlak aanwezig, mede door de 
geplande verdichting in het centrum 
gebied, die het aantal woningen in 
het gebied de komende tien jaar zal 
verdrievoudigen. 

Er zijn de laatste jaren dan ook diver
se visies en ontwerpen gemaakt om 
dit gebied te herontwikkelen. Hierin 
is de cultuurhistorische waarde van 
de Lijnbaan vaak onduidelijk geble
ken, waarbij er voor- en tegenstan
ders zijn voor een monumentensta-

45 
46 

Palmboom & Van den Bout,2009,p.10Z 
Ru igrok, A., 2008, Multi Vastgoed, p.14 

• lijnbaan winkels 

• woonblokken 

bebouwing 

voetgangersgebied 
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tus van het Lijnbaan-ensemble.47 Het 
stadsbestuur houdt echter de boot 
af doordat het ruimte wil behou
den voor verdere ontwikkeling van 
het centrum, waarbij het de status 
van de Lijnbaan in twijfel trekt.48 Dit 
standpunt is vooral gebasseerd op 
politieke en economische beweeg
redenen dan een bewuste houding 
ten opzichte van haar eigen stedelijk 
erfgoed. 

3.5.91 AANDACHTSPUNTEN 

De groei die de binnenstad door
maakte, maakte van Rotterdam een 
beroemde architectuurstad. Deze 
groei zorgde echter voor hoofdzake
lijk kantoorruimte. Hiermee groeide 
het centrum wei vol, maar ging het 
ten koste van de leefbaarheid, om
dat er maar weinig woningen aan 
het programma werden toegevoegd. 
Hierdoor heeft het stadscentrum de 
laagste bevolkingsdichtheid van aile 

47 
48 

Meurs, P., 2007, p.67 
CRIMSON, 2004, p.l 

Europese stadscentra.49 Voor een 
indicatie van de levendigheid is het 
programma op de begane grand een 
goede indicator. Zoals in figuur 3.7 
goed is te zien, wordt een groat deel 
van de plint bepaald door winkels. 
Horeca is op sommige plekken aan
wezig, maar lang niet aile vestigin
gen zijn open na acht uur 's avonds. 
Hiermee komt dan ook de sociale 
veiligheid van het gebied in het ge
drang doordat het er 's avonds geen 
teken van Ieven te vinden is op som
mige stukken van de Lijnbaan (zie fi
guur 3.19). 

Ook de eerder genoemde expedi
tiestraten aan weerszijde van de 
Lijnbaan geven een gevoel van so
ciale onveiligheid. De oorspronke
lijke plannen van Van den Broek en 
Bakema hier kantoren te huisves
ten verliepen niet helemaal volgens 
plan. Doordat de straten waren weg
gestopt en niet direct zichtbaar zijn 
vanaf de doorgaande wegen, liepen 

49 Haselhoef,A., 2008, Algemeen Oagblad 



fig. 3.19 - levendigheid p/int tijdens avonduren 
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fig. 3.20- levendigheid plint tijdens middaguren 
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deze kantoorlocaties niet goed. Veel 
van deze ruimtes zijn dan ook inge
nomen als opslagruimtes van win
kels of particulieren of zelfs compleet 
vervangen door een garagebox. Het 
gevolg hiervan is dat de expeditie
straten geen identiteit hebben, geen 
'levende' plint. Zowel overdag als 's 
avonds zal je er bijna niemand aan
treffen; 'niemandsland' in het cen
trum van Rotterdam dus. (zie afb.3.6 
op de vorige pagina's) 

De Lijnbaan kent ook haar sterke 
punten zoals de centrale ligging in 
de stad, de grote aanwezigheid van 
infrastructurele netwerken die een 
grote stroom van mensen met zich 
meebrengt. Hierdoor ontstaat een 
gebied met een enorm draagvlak 
voor commerciele ondernemingen. 

Uit de voorgaande analyse zijn ook 
aandachtspunten aan het Iicht ge
bracht die meegenomen moet wor
den in het ontwerpproces. Deze zijn 
dan als volgt: 

• de sociale onveiligheid van het 
gebied 

• het soms eenzijdige programma 
aan winkels 

• de levendigheid in de plint 
• de aandachtsgebieden in de 

openbare ruimte 
• het gebrek aan openbaar groen 
• de expeditiestraten 
• de leefbaarheid van het gebied 
• betere scheiding verkeersstro

men 
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In navolging op de ontwikkelingen in 
de zorg, zoals beschreven in de voor
gaande hoofdstukken, zal dit hoofd
stuk gaan over het zorgconcept dat 
aansluiting vindt hierbij. De huidige 
zorgmarkt is namelijk niet ingericht 
op de consumerende patient. Door 
zorg te integreren met winkelen kan 
dit concept de zorg bieden die de 
consument kan shoppen. In de vol
gende paragrafen zal hierop dieper 
worden ingegaan, waarbij de typolo
gieen en de spelregels bepalend zul
len zijn voor het antwerp. 

4.1j UITGANGSPUNT 
De belangrijkste vraag die gesteld 
kan worden over het concept is het 
uitgangspunt. Zo ook is de de for
mulering van de probleemstelling 
van dit ontwerpend afstudeeronder
zoek: op we/ke manier kan het con
sumeren van zorg, in een decentraal 
zorgmode/, een positieve bijdrage 
leveren aan de beleving van de cli
ent? Het concept maakt namelijk 
gebruik van de mogelijkheid om in 

te spelen op de de zorgvraag van 
morgen, door de veranderde positie 
van de patient in die van klant/client. 
Zorginstellingen zijn daarmee concu
rerende dienstverleners geworden 
met de door hun aangeboden zorg 
als product . De client zal vanwege 
de alsmaar oplopende ziektekosten 
steeds kritischer worden waar zij 
haar zorg gaat halen/shoppen. Prijs 
en kwaliteit zijn daarbij belangrijke 
factoren om klanten te trekken en te 
behouden. 

Er zijn op dit moment echter nag 
geen andere zorgconcepten dan de 
al bestaande zorginstellingen als 
ziekenhuizen, polyklinieken en ge
zondheidscentra. Om echt te kun
nen concureren zullen vernieuwen
de zorgconcepten bedacht moeten 
worden die aansluiten bij de leefstijl 
en wensen van de client. Hiermee 
wordt de zorg toegankelijker en be
reikbaarder en wordt dus ook de 
drempel verlaagd om deze zorgver
lening op te zoeken. Dit is het uit-



gangspunt van het concept. 

4.2 1 VERTROUWEN 
Naast de huidige zorginstellingen 
zullen andere spelers gaan verschij
nen op de zorgmarkt. Hierbij valt te 
denken aan bedrijven die sterk met 
de zorgsector verbonden zijn, maar 
er tot op heden niet actief in deel
namen, zoals bijvoorbeeld zorgver
zekeraars en medische technologie
concerns, maar ook de voedings- en 
sportindustrie en nieuwe medische 
ondernemers. 

De zorgverzekeraars zijn gebaat bij 
gezondere clienten en kwalitatief 
goede zorg tegen lage kosten. Het 
zal daarom een leidende rol gaan 
innemen op deze zorgmarkt. Het sti
muleren of zelfs verleiden van hun 
klanten om actief deel te nemen in 
hun eigen gezondheid is de manier 
waarmee de zorgverzekeraars hun 
kosten kunnen drukken. De volksge
zondheid is er dan ook aileen maar 

bij gebaat dat initiatief te omarmen. 

Eerder was al aangegeven dat het 
imago van een zorginstelling bepa
lend is voor de toestroom van cli
enten. Als de zorgverlening name
lijk wordt gedecentraliseerd zal het 
vertrouwen in deze nieuwe zorgver
lening van cruciaal belang zijn. Hier 
kunnen andere spelers dan ook hun 
kansen pakken . Nieuwe medische 
ondernemers ontberen nog het ver
trouwen van de consument. Door 
gebruik te maken van combinaties 
van branding, uit zowel de medi
sche als commerciele sector, kan het 
imago van deze (nieuwe) zorginstel
lingen versterkt worden. Op die ma
nier kan gebruik gemaakt worden 
van sterke merknamen uit de com
merciele sector of de technologische 
sector. Deze combinaties bestaan al 
voor allerlei producten en zijn bui
ten de medische sector ook zeer ge
bruikelijk. Zoals Coca-Cola verkocht 
wordt bij de McDonalds en Bausch 
& Lomb met Nike in zee gaat voor 
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sportlenzen. (zie afb4.1). Dit laatste 
voorbeeld grenst al aan de medische 
sector, maar niet op de manier die 
hier wordt voorgesteld. 

4.31 SHOPPING 
Met dit concept wordt beoogt de 
zorg toegankelijker, bereikbaarder 
en overzichtelijker te maken dan 
het nu is. Door gebruik te maken 
van een shopping omgeving waarin 
de marktwerki,ng vrij haar werk kan 
doen, wordt dit ook mogelijk. 

In het essay werd de stelling van 
Rem Koolhaas al aangehaald, waar
in hij stelt dat: Not only is shopping 
melting into everything, but every
thing is melting into shopping. Deze 
Stelling vervolgt hij verder in zijn pu
blicatie uit Project on the City 2 met 
Hospital is shopping. 50 Op de vol
gende pagina is dan ook te zien dat 
dit in Nederland ook is uitgekomen. 
(zie afbeelding 4.2) 

so Koolhaas, R., 2001, p.143 

4.3.1ILOCATIE 
Een passage als De lijnbaan heeft 
een enorme potentie als shop
pinglocatie, mede dankzij haar 
grate bereikbaarheid via de aanwe
zige infrastructurele netwerken. De 
combinatie van het aanbod van de 
lijnbaan en de aanwezigheid van 
netwerken veroorzaken dan ook een 
grate toestroom van mensen naar 
deze locatie . 

Uit de twee verrichte studies (zie 
paragraaf 3.5.8) blijkt dater nog vol
doende vraag en draagvlak is voor 
een aanzienlijke groei van commer
cie in het centrum. Als je al het voor
gaande combineert met de mogelijk
heden van de brandingcombinaties 
uit de vorige paragraaf, blijkt de 
lijnbaan een zeer geschikte omge
ving om nieuwe zorgconcepten in te 
zetten. Randvoorwaardelijk voor het 
slagen van het concept, is het vinden 
van geschikte typologieen. 
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afb. 4.2 - 'Haspital is shapping' -links het Orbis Medisch Centrum, Sittard 
rechts de Villa ArenA waanbaulevard, Amsterdam 
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4.3.21 CONSUMPTIEGEDRAG 

Om het zorgconcept te Iaten slagen 
in een shopping omgeving, moeten 
we de consument begrijpen. Het in 
2005 gepubliceerde onderzoek van 
het Ruimtelijk Planbureau: Winkelen 
in Mega/and, beschrijft een studie 
naar het huidige consumentenge
drag. 

Aan de hand van de studies van Jo
nes (1999), Kooijman (1999), Bak 
(2000) en Wrigley & lowe (2002) 
worden in het onderzoek verschil
lende soorten consumenten met 
verschillende koopwensen beschre
ven. Consumenten zijn bijvoorbeeld 
in te delen aan de hand van socio
economische kenmerken zoals inko
men, onderwijsniveau en autobezit, 
maar oak op basis van hun leefstijl, 
die voortkomt uit hun houding ten 
aanzien van consumptie en de maat
schappij . Het onderzoek komt als 
conclusie met een betere manier om 
consumenten te onderscheiden: het 
koopmotief. 

Het motief is belangrijk, omdat een 
winkelbezoek niet aileen afhankelijk 
is van het soort mens, maar oak van 
het doel. Dit kan namelijk het slen
teren door de stad zijn op zoek naar 
Iicht vermaak, of juist snel, makkelijk 
en goedkoop boodschappen doen. 
Bijna iedereen doet beide , maar op 
verschillende momenten. Het Ruim
telijk Planbureau hanteert de vol
gende termen om de koopmotieven 
te beschrijven: Run, Fun en Doe/. 

Bij Run staat het boodschappen 
doen centraal. Hierbij valt te denken 
aan de aankoop van voedings- en ge
notmiddelen en frequent benodigde 
non-food (drogist, textiel, huishou
delijke artikelen). Verkrijgbaarheid 
(assortiment), gemak (reistijd en 
comfort) en bereikbaarheid spelen 
een grate rol. 

Bij Fun staat recreatief winkelen cen
tra a I. Het gaat hier om de activiteit 
zelf. Het rondkijken en ontspannen 
is vaak belangrijker dan de aankoop. 



Tijd speelt hier nauwelijks een rol. 
Grote warenhuizen, maar ook win
kels met een trendy aanbod van mo
degevoelige accessoires spelen hier 
op in. 

Bij Doe/ staan gerichte aankopen 
centraal. Deze zijn over het alge
meen niet keuzegevoelig. Klanten 
willen snel het beste product voor 
de juiste prijs. 

4.3.31 KOOPMOTIEF VAN DE ZORG 
Als het consumentengedrag wordt 
bepaald door deze drie koopmotie
ven, dan valt de zorgverlening als 
product onder het laatste - Doe/. 
Als de zorgverlening in de toekomst 
wordt geconsumeerd, zoals beschre
ven in hoofdstuk 2, dan is de stap 
om zorg te consumeren waarschijn
lijk een bewuste. Men zoekt de zorg 
niet op als men er geen behoefte 
aan heeft. Je gaat immers pas naar 
de huisarts als je klachten hebt. 

Dit lijkt een logische beredenering, 

maar deze beredenering volgt uit de 
huidige manier van kijken tegen de 
zorgverlening. Als je de ontwikkelin
gen in de zorg volgt, klopt deze bere
denering niet. Vanuit de samenleving 
zal de zelfregie over de eigen ge
zondheid steeds meer gestimuleerd 
worden. De nadruk komt dan ook te 
liggen bij preventie en zelfredzaam
heid. Vanuit dit stand punt zal men in 
de toekomst sneller gebruik maken 
van de zorgverlening, maar wei in 
een (bewust) eerder stadium. Deze 
vorm van zorgverlening is meer ge
richt op gezondheidsverbetering en 
dus preventie. 

Vanuit de overheid en de zorgverze
keraars zal deze preventieve leefwij
ze gestimuleerd worden, waarbij te 
denken valt aan financiele stimulan
sen. Deze stimulans kosten de over
heiden de verzekeraars immers vele 
malen minder dan de kosten van de 
medische behandeling. Vanuit deze 
preventieve instelling kan de het 
koopmotief Fun een belangrijke bij-
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drage leveren. 

In een shopping omgeving kan aan 
alledrie de koopmotieven voldaan 
worden, maar voor het slagen van 
het zorgconcept in deze omgeving 
zal de zorg aansluiting moeten vin
den bij ten minste twee van de 
koopmotieven. In andere woorden, 
de zorgverlening dient in dit con
cept ook onderdeel te worden van 
het recreatief winkelen (Fun). Aan
sluiting vinden bij het boodschap
pen doen (Run) zal meer tijd nodig 
hebben, maar ook dit motief zal in 
de toekomst passen bij de zorgver
lening, helemaal als je het vanuit de 
zelfregie bekijkt. 

Door het bewuste koopmotief (Doe/) 
en het recreatieve winkelen (Fun) te 
combineren, ontstaat een tweede 
belangrijke toestroom van zorgcon
sumenten. Om dit te verhelderen 
leg ik deze stelling uit met een ver
halend voorbeeld: 

Henk is 55 jaar oud, getrouwd, twee 
kinderen, woonachtig in Rotterdam 
en verzekert voor zijn zorg bij verze
keraarX. 

Henk ontvangt van zijn zorgverzeke
raar een brief waarin ze vermelden 
dat ze vanwege haar betrokkenheid 
met haar klanten, zeal haar klanten 
een aanzienlijke korting van geeft bij 
de aankoop van sportartikelen bij 
elke sportwinkel. (= stimulans) Henk 
wilde al Ianger wat meer gaan be
wegen, maar hij legt de brief weg en 
denkt er daarna niet meer aan. 

Enkele weken later bevindt Henk zich 
op de Lijnbaan met zijn vrouw. Ge
woon even een middagje uit in het 
centrum.(= Fun) Na al wat aankopen 
te hebben gedaan, lopen zij voorbij 
een sportwinkel. In de etalage hangt 
een grote poster met de logo's van 
verschillende zorgverzekeraars en hij 
herinnert zich ineens die brief weer. 
Hij besluit daarop de winkel binnen 
te lopen. (= drempel) Eenmaal bin-



nen worden zij aangesproken door 
een verkoper. Henk verteld van de 
brief, waarop de verkoper dit beves
tigt en uitlegt wat de korting precies 
inhoudt. 

Henk besluit wat loopschoenen te 
passen. De verkoper legt uit dat voor 
een goede pasvorm hij in de naast
gelegen ruimte zijn manier van I open 
snel geanalyseerd kan worden door 
middel van wat meetapparatuur. De 
analyse laat ondermeer zien dat er 
gezien zijn leeftijd, gewicht en lange 
tijd niet bewegen hij behoefte heeft 
aan het bijpassend bewegingsplan. 
Hij kan hiervoor een afspraak maken 
of hij kan over twintig minuten te
recht bij de sportarts op de tweede 
verdieping.(= combinatie commer
cieel en zorg) Henk besluit meteen 
maar langs te gaan (= Doe/) nu hij 
toch in de stad is en rekent in de tus
sentijd zijn schoenen af, waarna hij 
per sms wordt gewaarschuwd dat hij 
zo mag langs mag komen bij de arts. 
Zodoende hoeft hij niet te wachten. 

De arts voert een intake gesprek om 
de situatie van Henk vast te leggen. 
De arts legt uit dat gezien zijn leeftijd 
en voorgeschiedenis hij zich in een 
risicogroep bevindt. Henk schrikt 
hiervan. Hij had nooit gedacht dat 
zijn gezondheid dusdanig was dat hij 
risico liep op hart- en vaatziekten.Hij 
rookt niet, en ja, hij houdt wei eens 
van een biertje. De arts wil daarom 
graag enkele testen doen om de ge
zondheidssituatie beter te kunnen 
beoordelen. Een verpleger neemt 
hem en zijn vrouw mee naar een an
dere ruimte voor de testen. 

Aan het eind van de testen loopt de 
arts weer binnen en bekijkt samen 
met Henk de uitslagen. Deze Iaten 
zien dat er toch een verhoogd risico 
is op hart- en vaatziekten. De arts be
kijkt online het medisch dossier van 
Henken schrijft hierin een recept uit 
voor medicatie en stelt de huisarts 
op de hoogte. Hij stelt hem gerust 
door te zeggen dat hij door vanaf nu 
te bewegen hij zal herstellen. afb.4.3- Henk 
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4.41 TYPOLOGIEEN 
Met hetvoorgaande voorbeeld wordt 
het gebruik van een vernieuwend 
zorgconcept beschreven, waarbij zo
wel de koopmotieven Fun en Doel 
worden waargenomen . Vanuit het 
recreatief winkelen ontstaat zo een 
bewuste preventieve zorghandeling. 
De handeling in dit voorbeeld kwam 
wei voort uit een stimulans vanuit 
de verzekeraar, maar dit is niet perse 
nodig om het concept te Iaten wer
ken. De koppeling tussen een winkel, 
welke sterk drempelverlagend werkt, 
en een zorginstelling kan een goede 
basis vormen voor talrijke succesvol
le concepten. Zowel de zorginstelling 
als winkel functioneren afzonderlijk, 
maar versterken elkaar in de koppe
ling. 

In de eerste paragraafwerd aangege
ven dat als zorginstellingen echt wil
len concureren ze een vernieuwend 
zorgconcept moeten aanbieden wat 
aansluit bij de leefstijl en wensen van 
de client . Deze leefstijlen en wensen 

kunnen enorm verschillen van per
soon tot persoon. In het voorbeeld 
op de vorige pagina was vooral het 
gemak (tijd) een beslissende factor, 
naast de toegankelijkheid en bereik
baarheid . 

Om een goed idee te krijgen van 
de diversiteit kan gekeken worden 
naar de huidige winkels. Elke win
kel maakt namelijk gebruik van een 
concept dat aansluit bij een be
paalde doelgroep. Deze doelgroep 
bestaat uit een groep mensen met 
eenzelfde houding ten opzichte van 
het aangeboden product. Dit kan 
een prijsbewuste supermarkt zijn, 
of een modegevoelige kledingwinkel 
of juist een kwalitatief hoge electro
nicawinkel. Deze doelgroepen zijn 
naast de detailhandel oak te vinden 
in de horeca en aile andere commer
ciele instellingen. Oak de zorg kent 
haar eigen doelgroepen, verdeeld in 
bijvoorbeeld de ziektebeelden of le
vensfase. Door doelgroepen binnen 
de commerciele sector te koppelen 



aan de doelgroepen binnen de zorg, 
kunnen meerdere combinaties ge
vonden worden die passen binnen 
het concept. Vanwege de vele moge
lijke combinaties, zullen in het ant
werp maar een aantal typlogieen 
worden uitgewerkt, waarmee een 
goede indruk gegeven wordt van de 
mogelijkheden van dit concept. 

4.5 J SPELREGELS 
Zowel bij winkels als bij zorginstel
lingen speelt de overgang van de 
publieke ruimte naar de prive ruimte 
een belangrijke rol. Deze overgang is 
in de detailhandel het sterkst bij de 
kledingwinkels, waar mensen graag 
privacy will len hebben bij het passen 
van kleding. In de zorg is deze priva
cy een el·ementair onderdeel van de 
dienstverlening. De arts legt zelfs een 
eed af waarin hij be Iooft het vertrou
wen van de patient niet te schenden. 
Medische gegevens zijn ook geheim 
en vormen tot op de dag van van
daag een gevoelig onderwerp. Deze 
privacy bepaalt de spelregels over 

hoe het concept gebruikt en ingezet 
moet worden. 

In dit decentraal zorgmodel zijn ver
schillende (planbare) zorgonderde
len van de ziekenhuiszorg verspreid 
over een shoppingomgeving. Deze 
onderdelen kunnen functioneel ge
clusterd zijn, maar kunnen ook zelf
standig functioneren (met of zon
der koppeling met een winkel). De 
drempelverlagende werking van een 
winkel, als toegang, heeft een po
sitief effect hebben op de beleving 
van de aangeboden zorgverlening. 
Shopping maakt de zorg dus toegan
kelijker en door het product ook be
spreekbaarder. 

In een zelfstandig functionerende 
setting kunnen clienten de zorgin
stelling bezoeken. Hierbij kan de pri
vacy een probleem vormen, doordat 
omstanders de client naar binnen 
ziet gaan. Bij een ziekenhuis speelt 
dit vee I minder, vanwege het feit dat 
daar aile zorgonderdelen geclusterd 
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zijn. Een zorginstelling als een kaak
chirurg of KNO-arts heeft dit pro
bleem minder dan een arbortus- of 
SOA-kliniek. Bij dit soort zorg is een 
clustering denkbaar met minder pri
vacy gevoelige zorginstellingen of 
is een fysieke koppeling met een of 
meerdere winkels die als toegang 
functioneren denkbaar. Het is dan 
minder duidelijk wat de persoon in 
kwestie gaat bezoeken, waardoor de 
client een vorm van anonimiteit ge
niet die wenselijk is in bepaalde me
dische omstandigheden. 

Hiermee komen we bij de kern van 
de spelregels, dat iedereen die ano
nimeit moet kunnen krijgen waaraan 
hij behoefte heeft. Naast de vrijheid 
om te kiezen voor een zorginstelling, 
is juist deze keuzevrijheid essentieel. 
De vertaling hiervan naar het con
cept uit zich in een gradatie van ano
nimiteit. Van minst anoniem, waar
bij de client direct de zorginstelling 
betreedt vanuit de openbare ruimte 
tot echt anoniem, waarbij de client 

de instelling onopvallend kan betre
den. De spelregels zullen dan ook 
invloed op de ruimtelijke samenhan
gen, welke in het ontwerp verder zal 
worden uitgewerkt. 

4 .61 PROGRAMMA 
In paragraaf 4.4 werd de typogische 
koppeling uitgelegd tussen de com
merciele sector en de zorgsector. Om 
een duidelijk beeld te krijgen welke 
medische programma onderdelen 
in dit concept worden ingezet, is het 
belangrijk hiervoor bepaalde criteria 
op te stellen waaraan deze onderde
len moeten voldoen. 

4 .6.11 CRITERIA 
Vanuit de decentralisatie strategie 
wordt gekozen voor onderdelen 
die tot nu toe onderdeel waren van 
een regulier ziekenhuis. De criteria 
waaraan de zorgonderdelen moeten 
voldoen om gedecentraliseerd inge
zet te worden, zijn: 
• de positie in het zorgnetwerk 



is niet medisch-organisatorisch 
complex, zodanig dat het risico 
op complicaties minimaal is 

• het is een vorm van planbare 
zorg en niet acuut 

• ze vormen een integraal onder
dee! van het zorgnetwerk, ge
richt op ketenzorg met een full 
cycle of care 

• ze moeten de potentie hebben 
om ingezet te worden over de 
gehele zorglinie, van preventief 
t6t aan topklinisch (welke door 
het kernziekenhuis wordt voor
zien) 

Door deze programmatische verde
ling zal de zorgverlening er anders 
komen uit te zien dan de huidige si
tuatie met het alles-onder-een-dak 
ziekenhuis. Figuur 4.1 laat zien hoe 
de programmatische verdeling in de 
toekomst verschilt met die van nu. 
Het shopping concept bestaat uit 
een combinatie van commerciele 
en medische ruimtes, welke via het 
zorgnetwerk verbonden is met het 

alles·onder-een-dak ziekenhuis 

hotfloor (topklinische behandelingsafdelingen en diagnostiek) 

D hotel (beddenhuis) 

• kantoor (poliklinische behandelingsruimtes) 

kantoor (administratief) 

• fabriek (laboratorial 

fabriek (facilitair) 

• commercieel (winkel) 

1. 2. 

1. shopping concept 

3. 

2. shopping concept (met operatieve mogelijkheden) 
3. kernziekenhuis (topklinische zorgverlening) 
4. zorghotel 
5. facilitair en laboratoria 
6. diagnostisch centrum 
7. administratief centrum 

fig.4.1 - Programmatische verdeling 

4. 

toekomst van de zorgverlening 

5. 6. 7. 
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kernziekenhuis. Daarnaast bevinden 
zich de facilitaire en laboratoriavoor
zieningen verspreidt over de regio. 
Clienten worden na een operatieve 
behandeling opgenomen in een 
zorghotel, waar zij kunnen herstel
len van de ingreep. Het administra
tieve centrum bevindt zich eveneens 
apart van de medische faciliteiten, 
aangezien er hier ook geen directe 
noodzaak is voor een fysieke koppe
ling. 

4.6.21 CATEGORIEEN 
Naast de zorginstellingen speelt ook 
de huisarts in ons zorgstelsel een 
belangrijke rol. De huisarts functio
neert nu namelijk als poortwachter. 
Hij is de directe contact- en vertrou
wenspersoon voor ieders medische 
zaken. De huisarts beheert tot op 
heden ook het medisch dossier. Zie
kenhuizen en andere zorginstellin
gen rapporteren aan de huisarts als 
zij medische handelingen verrichten 
met de patient. Met de komst van 

het digitaal medisch dossier zal ie
dere zorginstelling dit dossier kun
nen inzien en zelfstandig aanvullen 
indien nodig, waarbij deze rol voor 
de huisarts verdwijnt. Er dient ech
ter wei streng controleerd te worden 
op toegang, zodat de gegevens niet 
misbruikt worden. 

De zorginstellingen in het concept 
kunnen in de toekomst ook de poort
wachters rol delen met de huisarts. 
Dit is mogelijk vanwege het feit dat 
er in het concept ondermeer vanuit 
preventie wordt gewerkt. Deze pre
ventieve rol is lastig in te vullen door 
de huisarts, aangezien zijn clienten 
aileen een bezoek brengen als er 
klachten spelen. Hij kan tijdens be
zoeken uiteraard wei adviezen ver
strekken. Vanuit de marktwerking 
zullen straks echter ook medische 
ondernemers taken van de huisarts 
proberen over te nemen. Het ver
krijgen van adviezen zal hiermee niet 
Ianger aileen bij huisartsen mogelijk 
zijn. Keuzevrijheid hierin is immers 



net zo belangrijk als bij medische 
behandelingen. Bovendien zal dit de 
enorme druk, die huisartsen nu er
varen met hun enorme hoeveelheid 
olienten, doen afnemen. 

Deze keuzevrijheid zal een hele reeks 
van nieuwe medische ondernemin
gen tot gevolg hebben die inspelen 
op een segment van zorg welke nog 
onontgonnen gebied is. Zorgtoeris
me is hiervan een goed voorbeeld, 
maar ook de opkomst van medische 
electronicawinkels om de zelfregie 
te stimuleren. 

Hiermee ontstaan de volgende pro
grammatische ondernemingscatego
rieen binnen het shopping concept: 
• preventie 

• zelfregie 

• adviezen 

• behandeling 

4.6.3.j STEDENBOUWKUNDIGE 
INIPASSING 
Zoals uit het voorgaande blijkt is de 
koppeling van de nieuwe zorgcon
cepten aan 'fun-shoppen' een van 
de belangrijkste succesfactoren. 
Spreiding van deze zorgconcepten 
over het gehele Lijnbaangebied is 
dan een vereiste. lmmers, fun-shop
pen betekent: kunnen slenteren van 
het een naar het ander. Koppeling 
aan aanpalende commerciele func
ties is mogelijk en vaak ook gewenst 
(zie hiervoor: voorbeeld van Henk 
op pagina 102). 

4.6.41 RUIMTELIJKE INPASSING 
De ruimtelijke inpassing van het 
programma in een shoppingomge
ving zal relatief eenvoudig zijn. De 
medische ruimtes zijn immers niet 
zo complex als ze lijken. Behande
lingsruimtes, spreekkamers en ont
vangstruimtes zijn immers in essen
tie kantoorruimtes. Ze vereisen dan 
ook niet geavanceerdere installaties 
dan een kantoor. Vanwege hygiene 
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ftg.4.2 - Ruimtelijke waardering 
bron: Meromi Holding BV 
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zal de afwerking van de ruimtes hier
op aangepast worden. De opzet van 
de ruimtes moet dan ook zo courant 
mogelijk blijven, waarmee het moet 
kunnen groeien en krimpen naar 
gelang de zorgvraag zich ontwikkelt 
(zie fig.4.2). Door de integratie in 
een shoppingomgeving kunnen ze 
op elk moment afgestoten kunnen 
worden zonder dat dit tot directe 
kapitaalvernietiging leidt. De mo
dulaire opzet uit de detailhandel is 
hier zeer geschikt voor. De afwerking 
van de ruimtes kan hierdoor op het 
programma worden aangepast, on
geacht of het winkels of zorginstel
lingen zijn. De aanwezige operatieve 
ruimtes waar medische ingrepen zul
len plaatsvinden, zullen specifieker 
zijn vanwege de hoge eisen aan de 
ruimtes. Hierdoor dient deze inpas
sing zorgvuldig gekozen te zijn. 
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In dit hoofdstuk zal het concept ver
der uitgewerkt worden in enkele 
concrete ontwerpen, die elk een 
toepassing laat zien van een imple
mentatie van een zorgonderdeel in 
de Lijnbaan 

5.11 
PROGRAMMATISCHE UITBREIDING 
Voor het antwerp is uitgegaan van 
het concept welke in hoofdstuk 4 
staat omschreven. Shopping en zorg 
gecombineerd in een antwerp. Hier
bij is uitgegaan van de mogelijkheid 
tot het creeren van meer program
ma op de Lijnbaan, zoals blijkt uit de 
studies uit paragraaf 3.5.8. 

De Lijnbaan biedt op dit moment 
ruimte aan ongeveer 50.000m 2 win
keloppervlak. De potentiele uitbrei
ding van dit oppervlak is nog eens 
50.000m 2

• De inpassing van de ge
decentraliseerde zorgonderdelen 
komt, op basis van bronnen over 
verschillende ziekenhuizen in Neder
land, neer op ongeveer 20.000m2

• 

Hiermee zou het totale programma 
op 120.000m2 neerkomen, ofwel 2,4 
keer het huidige oppervlak. 

Deze uitbreiding zou een flinke in
greep zijn qua schaal, waarmee de 
huidige bebouwing op de Lijnbaan 
niet Ianger voldoet. De lkansen liggen 
er dan oak om met de uitbreiding de 
problemen aan te pakken die het ge
bied kent en als impuls voor stedelij
ke vernieuwing te werken. Hierover 
meer in de volgende paragraaf. 

Het werkelijke gebied van de Lijn
baan is breder dan de passage doet 
vermoeden. De passage is op de 
meeste plaatsen 18 meter breed. 
De ruimte tussen de bestaande om
liggende bebouwing loopt over de 
valle lengte uiteen van 88 tot 106 
meter breed.(zie figuur 5.1) Hieruit 
blijkt dat de meeste ruimte wordt 
ingenomen door de expeditiestraten 
van de Lijnbaan. Uit de stedenbouw
kundige analyse in hoofdstuk 3 komt 
naar voren dat deze straten hun oor-
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fig.5.2- Een natuurlijk gevormde canyon 
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spronkelijke funtie hebben verloren 
en vooral bijdragen aan het sociaal 
onveilige gevoel in de zijstraten van 
de lijnbaan. Vanuit deze conclusie zal 
een andere manier gevonden wor
den voor expeditie naar de winkels, 
waarmee de expeditiestraten inge
zet kunnen worden bij de uitbreiding 
van het programma. Hierdoor kan 
de footprint van het antwerp wor
den vergroot en zal het programma 
minder de hoogte in hoeven, waar
door het overzicht in de winkelstraat 
behouden kan blijven. 

5.21 MORFOLOGIE 
Vanuit de doorsnede van het gebied 
een duidelijke vallei-vorm zichtbaar. 
De lijnbaan was het eerste project 
na de herbouw van het door bom
bardementen getroffen stadshart 
van Rotterdam. Het functionalisti
sche Lijnbaan ensemble van Van den 
Broek en Bakema vormt samen met 
de huidige Hoogbouw een verlopen
de hoogtestructuur, welke afloopt 

naar De Lijnbaan. (zie figuur 5.1) 

Een vallei geeft van nature overzicht 
vanwege de wijkende wanden. Dit 
overzicht geeft een aangename be
leving voor de winkelende consu
ment. Bij het winkelen naar zorg is 
dit overzicht ook wenselijk, maar is 
het gebrek aan beschutting minder 
aangenaam voor de zorgbeleving. 

Een vergelijkbaar voorbeeld van een 
vallei is de canyon. (zie figuur 5.2} 
Waar een vallei over de hele lengte 
open en wijkend is, is de canyon gril
liger van structuur, waarbij de wan
den soms wijken of overhellen, of 
helemaal overkoepelen. De dieren in 
zo'n canyon gebruiken deze verschil
len dan ook in hun voordeel. Als dier 
heb je overzicht in het wijkende, val
lei, gedeelte, ideaal voor ihet zoeken 
naar eten of een prooi. Als beschut
ting zoekt het dier de meer overhel
lende, nauwere gedeeltes, waar het 
zich veilig voelt. Deze belevingswe
reld is zeer bruikbaar voor de client. 



SHOPPING VALLEI A 
TE MIDDEN VAN ;4=f\ 

HOOGBOUW 

ftg.5.3 - De Lijnbaan - als shappingvallei te midden van de Ratterdamse hoogbouw 
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concept: 
karakter: 
zorgtypologie: 

concept: 
karakter: 
zorgtypologie: 

DE 4 VORMCONCEPTEN 

VALLEI = PUBLIEK 
open en overzichtelijk karakter 

informatief, dagbehandeling 

0 

INVERSE VALLEI = PLIBLIEK + PRIVE 
overzichte li jk en beschut karakter 

diagnostiek, consult, ondersteuning 

'I 

concept: 
karakter: 
zorgtypologie: 

O t 

KOEPEL = PUBLIEK + PRIVE 
open en beschut karakter 

dagbehandeling, diagnostiek 

I ~ 
concept: 
karakter: 
zorgtypologie: 

KLOOF = PRIIVE 
beschut en intiem karakter 

consult, behandeling, ondersteuning 

fig54 - vier vormconcepten van de zorgbeleving 



Op die manier kan een ieder zijn of 
haar eigen zorgbeleving opzoeken. 

Op de afbeelding op de linkerpagina 
zijn vier vormconcepten vormgege
ven met de bijbehorende karakteris
tiek. Dit zijn in feite vier doorsnedes 
van een canyon. Elk karakter past 
namelijk bij een bepaalde zorgtypo
logie. Door deze vier vormen te com
bineren, ontstaat er een gevormde 
ruimte waarin er overgang ontstaat 
van openbare ruimte naar een meer 
beschutte, private ruimte . Zoals de 
overgang in het zie1kenhuis de pati
ent leidt van de openbare entree en 
wachtkamer naar de behandelruim
te, waar totale privacy heerst. 

Door in de 'wanden' van de canyon 
zowel winkels, horeca als zorgaan
bieders te plaatsen, ontstaat er een 
nieuw soort morfologie waar de con
sument naast haar favoriete winkels 
ook haar zorgverleners kan vinden. 

Binnen de functionalistische opzet 

van de lijnbaan wordt dan ook be
wust een nieuwe morfologie gecre
eerd, met wisselende elementen 
van openheid en geslotenheid. Deze 
worden ingepast in de stedelijke 
structuur van hoogbouw en laag
bouw, waarbij het antwerp de ste
denbouwkundige aandachtspunten 
verwerkt. De beschutting en open
heid zal dan ook een nieuw stede
lijk landschap gaan vormen wat het 
stadscentrum van Rotterdam een 
nieuwe impuls zal geven. Het oor
spronkelijke, strak doorgevoerde 
concept van de open gevelplint van 
de Lijnbaan wordt getransformeerd 
in een stedelijke ruimte die, al lo
pende, per locatie wisselende ruim
tesoorten biedt en een beleving op
roept bij de gebruiker, die past bij de 
mate van anonimiteit en aanbod van 
winkels en zorgfuncties. 

In de volgende reeks afbeeldingen 
zal de morfologie van het antwerp 
uitgelegd worden (zie figuur 5.5-19) 
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GEPLANDE NIEUWBOUW 

DE CALYPSO 
400 woningen 

6000m1 kantoor en kerk 

fig.5.6- Geplande nieuwbouw in her stadscentrum 

Kantoren 
Theater Q
LUXOR 

ru 
' ' 

BIJKORAMA 
woontoren 
winkels 

ABN-AMRO TOREN 
EN JUNGERHANS 
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ftg.S. 7- Toekomstig stadscentrum Rotterdam 



SAMENSTELLING 
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SITUATIE 
de Lijnbaan bebouwing 
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! ~ ~ ~ Noord-Zuid flats 
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Oost-West flats 

~ ""I Centrum Oost 

Centrum West 

fig.5.8- Toekomstig stodscentrum Rotterdam (exploded view) 
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PROGRAMMATISCHE UITBREIDING 
VAN DE BESTAANDE BEBOUWING 
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uitbreiding van de 
bestaande footprint 
in de hoogte 

bestaande bebouwing 

ftg.5.9- Programmatische uitbreiding op de bestaande footprint 



PROGRAMMATISCHE UITBREIDING 
VAN DE BESTAANDE BEBOUWING 

""" 
\\ 

/I 

fig.S.lO- Programmarische uitbreiding op de bestaande footprint 

\ I 
1/ 

nieuwe 'hoge' situatie 
waarbij de Lijnbaan hoger 
is dan de omgeving 

deze situatie is dus 
niet wenselijk 
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PROGRAMMATISCHE 
UITBREIDING 
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bestaande bebouwing 

vlakke uitbreiding 
over de volledig 
beschikbare oppervlakte 

de uitbreiding ingepast 
in de omgeving 

ftg.S.ll - Programmatische uitbreiding over de vol/edige beschikbare oppervlaktl 



SNEDES IN MASSA VOOR PASSAGE 

fig.5.12 - Snedes in massa voor passage 

om het programma 
toegankelijk te maken 
dienen er passages 
gemaakt te worden 

door snedes in de massa 
te maken wordt het 
programma omhoog 'geduwt' 
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REACTIES MET OMGEVING 
EN LANDSCHAPSVORMING 

opening naar 
Kruiskade 

I 

opening naaJ 
Karel Doormanstraat 

1321 ONTWERP 

taludvorming richting 
Schouwburgplein 

lage Lijnbaanflats 
wijken voor landschap 
hierdoor ontstaat een 
landschapstribune aan 
het Schouwburgplein 

aansluiting landschap 
met omliggende bebouwing 
en pleinvorming bij de 
ABN-AMRO bank 

opening naar 
Binnenwegplein 

ftg.5.13 - Reacties met de omgeving en landschapsvorming 



MORFOLOGIE 

VAN DE MASSA 

het vormen van functionele 
verdiepingslagen waardoor 

er open en beschutte 
plekken ontstaan 

ftg.5.14- Morfologie von de mass a 

'morfen' van de massa 
in een canyonstructuur 
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ZICHTLIJNEN EN 
OPENINGEN 
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zichtlijn Kruiskade 
naar Schouwburgplein 

entree parkeren 
Aert van Nesstraat 

ftg.5.15- Zichtlijnen en openingen 



GELAAGDHEID 
VAN HET LANDSCHAP 

2e verdieping 

le verdieping 

~ beg•negmnd 

I 

fig.5.16 - Gelaagdheid van het landschap ONTWERP 1135 



STRAMIENLIJNEN 
AANBRENGEN 

het aanbrengen van 
stramienlijnen zorgt voor 
een heldere constructieve 
opzet en een modulaire 
maat waarin het shopping 
en zorg programma kan 
worden gesitueerd 
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2e verdieping 

le verdieping 

begane grand 

ftg.5.17- Stramienlijnen aanbrengen 



INRICHTING LANDSCHAP 

born en 

3e verdieping: park 

ftg.5.18 - lnrichting landschap 
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WONINGEN EN 
PARKIN RICHTI NG 

het inbrengen van een 
woonprogramma vergroot 
de leefbaarheid van het park 
op de bovenste verdieping 
en zorgt voor meer sociale 
veiligheid, doordat er 
levendigheid is gedurende 
de gehele dag 

1381 ONTWERP 

woonprogramma 

parkinrichting 
en straten 

fig.5.19- Woningen en porkinrichting 
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5.31 DE ETALAGE VAN DE ZORG 
In deze paragraaf wordt de architec
tonische uitwerking van de zorgwin
kels besproken. Het stedenbouw
kundig ontwerp kent namelijk een 
morfologie die bepaalt wordt door 
haar organische vormgegeven ruim
tes. Zoals al bij de vormconcepten 
besproken was, bepaalt de vorm de 
beleving van de ruimte. Met haar 
lichtinval, materialisering en afme
tingen kan de gewenste beleving 
gecreeerd worden, naar gelang de 
wensen van de ondernemer en haar 
doelgroep. 

De overgang van publieke naar pri
ve ruimte kan met deze gevormde 
verdiepingslagen gemanipuleerd 
worden, zoals 1in figuur 5.21 wordt 
aangegeven. In deze ruimtelijk opzet 
wordt de privacy verkregen door af 
te dalen van de verdieping waar men 
de winkel betreedt, naar een lager 
gelegen verdieping. Hierdoor kiest 
men doelbewust de entree van deze 
zorgaanbieder. In dit geval is de a no-

nimiteit minder belangrijk voor de 
doelgroep van dit zorgproduct (bij
voorbeeld een Imagine Centrum). 
De routing in het ontwerp faciliteert 
de keuzevrijheid in de mate van ano
nimiteit voor de client. Dat was het 
uitgangspunt van het concept en 
dat wordt mogelijk gemaakt door de 
verschillende entrees. 

Programmatisch worden de drie ver
diepingen verdeeld volgens de prin
cipes van het 'doel' en 'fun' shop
pen, waarin de plint (begane grond) 
een A-winkelmilieu is en onderdeel 
van het 'fun' shoppen. Zorgonderne
mers die zich in de plint zullen ves
tigen, zijn met hun product dan ook 
onderdeel hiervan. Hierbij valt te 
denken aan producten als zorgtoe
risme of medische technologiewin
kels (die zich bijvoorbeeld richten 
op thuisdiagnostiek). Toegang tot 
deze verdieping is direct vanaf de 
publieke ruimte of anoniemer via de 
lift vanuit de parkeergarages. 



BIJENKORF · --

fig.5.21- Publieke versus prive ruimte 
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fig.5.22· Vogelv/ucht /ocatie 

De eerste verdieping kent een pro
grammering die gevarieerder is dan 
de plint, door de situering van zorg
aanbieder, winkels uit het B-win
kelmileu of tweede verdieping van 
de winkels uit de plint en vestigin
gen van lunchrooms of restaurants. 
Hierdoor kan een fysieke koppeling 
gemaakt worden vanuit een winkel 
op de begane grond naar een zorg
aanbieder op de eerste verd ieping, 
waarmee de winkel een entree 
vormt voor de doelgroep en een 
daarmee gerelateerde zorgaanbod. 
Hierbij kan gedacht worden aan een 
koppeling van aan een zorgverzeke
raar die haar nieuwe clienten met
een 'doorlicht' (zie fig. 5.23) of een 
clustering van winkels gericht op jon
geren (H&M, Accessoires, The Sting) 
en een koppeling met een gerela
teerd zorgaanbod (SOA-kliniek, me
disch adviescentra). Deze verdieping 
richt zich dan ook op een combinatie 
van 'doel' en 'fun'. Toegang tot deze 
verdieping is mogelijk via de interne 
of externe (rol)trappen of met de lift 



fig.5.23- Uitwerking van het interieur van een 'easyMed' vestiging gekoppeld met Philips Health care 
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vanuit de parkeergarages. 

De tweede verdieping is de meeste 
'doel' georienteerde verdieping. 
Programmatisch bestaat deze ver
dieping dan oak uit zorgaanbieders 
die niet direct een koppeling met 
een winkelprogramma nodig heb
ben om hun doelgroep te bereiken. 
Hierbij kan gedacht worden aan bij
voorbeeld esthetische centra, ima
gine centrums of dermatologische 
klinieken. Het programma is door 
haar positie een C-winkelmilieu en 
zal daardoor oak deze ondernemers 
aantrekken. Deze verdieping is oak 
zeer geschikt voor horeca vanwege 
haar uitzicht over de passages. Oak 
hier is de toegang tot deze verdie
ping mogelijk via de interne of ex
terne (rol}trappen of met de lift van
uit de parkeergarages. 

De derde verdieping vormt de land
schappelijke inrichting door middel 
van een openbaar park, waarin oak 
woningen gelegen zijn, waarmee le-

vendigheid wordt gecreeerd buiten 
de openingstijden van de winkels. 
Oak de sterke aanwezigheid van ho
reca ondernemingen op bovenste 
verdiepingen van de Lijnbaan zullen 
hiervoor zorgen. Met de aanleg van 
een park op de bovenste verdieping 
wordt er dan oak een prettige leef
omgeving gecreeerd voor de wonin
gen en voor de gebruikers van het 
gebied. 

Op deze manier wordt de etalage 
van de zorg vormgegeven. Een situ
ering die aansluit bij een specifieke 
doelgroep, al dan niet gekoppeld 
met een winkel, in een antwerp wat 
de daarbij passende belevingsomge
ving schept. 



fig.5.24- lmpressie 'ABN-plein ' ONTWERP 1145 
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De centrale vraagstelling in dit on
derzoek luidt als volgt: 
Op welke manier kan het consume
ren van zorg, in een decentraa/ zorg
model, een positieve bijdrage leveren 
aan de beleving van de client? 

Door intrede van de marktwerking in 
de zorgmarkt zal de manier van aan
bieden van zorg gaan veranderen. 
De marktwerking zal voor concuren
tie zorgen, waardoor zorgaanbieders 
de patient meer als client moeten 
gaan benaderen. Zorgaanbieders zijn 
daarmee concurerende dienstver
leners geworden met de door hun 
aangeboden zorg als product. 

Het concept maakt gebruik van deze 
marktwerking om in te spelen op de 
toekomstige vraag van de zorgcon
sument, door de drempel van de 
zorg te verlagen met behulp van een 
koppeling/samenwerking tussen de 
commerciele sector en de zorgsec
tor. 

Door de zorg op deze manier te con
sumeren, leidt het tot de volgende 
positieve invloeden op de beleving 
van de client: 
• de zorg wordt toegankelijker ge

maakt door de situering in een 
shoppinggebied, waarin de cli
ent verleidt kan worden om een 
(pro-)actievere rol te spelen in 
de eigen gezondheid 

• de zorg wordt ook beter bereik
baar door de aanwezigheid van 
de vele infrastructurele net
werken in een shoppinggebied, 
waarmee mensen gemakkelijker 
de zorg kunnen opzoeken en die 
beter aansluit bij ieders manier 
van Ieven 

• door een laagdrempelige ma
nier van aanbieden, wordt de 
zorg bespreekbaarder gemaakt 
en kan er met de zorgverlening 
beter ingespeeld kan worden op 
de culturele verschillen van de 
Rotterdamse bevolkingsgroepen 

• recreatief winkelen zorgt in dit 
concept voor een drempelver-



lagende manier om medische 
adviezen in te winnen over de 
eigen gezondheid, welke tevens 
een preventieve werking heb
ben 

• de zorgverlening kan in een shop
pingomgeving beter aansluiting 
vinden bij specifieke doelgroe
pen, met een eigen leefstijl, 
zorgbehoefte en -wensen 

• de clienten krijgen meer centrale 
over hun eigen gezondheid (zeit
regie) doordat men de keuzevrij
heid krijgt om te kiezen uit aile 
aanwezige zorgaanbieders op 
de Lijnbaan en die aanbieder te 
vinden die past bij haar leefstijl, 
waarmee de zorgmarkt transpa
ranter wordt 

Wil deze koppeling succes val zijn, zal 
het aan een aantal randvoorwaarden 
moeten voldoen . 
Ten eerste zal de kwaliteit van de 
zorg, in deze door marktwerking 
gestuurde zorgmarkt, gewaarborgd 
moeten worden door een onafhan-

kelijk toetsend orgaan. 
Ten tweede mag door een nieuwe 
manier van aanbieden het vertrou
wen in de zorg niet afnemen. Daar
naast moeten de medische gegevens 
blijvend beschermd worden en dient 
er streng toezicht zijn zodat niet ie
dereen hier toegang tot heeft. Als 
laatste dient de client die mate van 
privacy en anonomiteit te kunnen 
krijgen die overeen komt met haar 
behoefte . 

In het antwerp zijn de volgende drie 
toetsingscriteria meegenomen: de 
positieve bijdrage aan de beleving 
van de client (de programmatische 
kenmerken), het functioneren van 
de directe omgeving en de impuls 
voor de stedelijke vernieuwing (ar
chitectonische en stedenbouwkun
dige kenmerken). 

De belangrijkste programmatische 
kenmerken van het antwerp zijn: 
• de vormgeving van het ontwerp

zorgt voor een mix van open en 
CONCLUSIE 1149 



150 I COI'.JCLUSIE 

beschutte locaties waarbinnen 
zorgaanbieders hun zorgverle
ning beter kunnen Iaten aanslui
ten bij hun doelgroep en waar
bij het aanbod overzichtelijker 
wordt gemaakt 

• in het ontwerp kan gebruik 
worden gemaakt van een kop
peling tussen bestaande sterke 
merknamen (branding) en zorg, 
gericht op eenzelfde doelgroep, 
waarmee clienten sneller het 
vertrouwen krijgen en van deze 
zorg gebruik zullen maken 

• 'funshopping' en 'doelshopping' 
vraagt om spreiding van de zorg
functies over de lijnbaan (geen 
concentratie) 

• met de modulaire gebouwop
zet is het voor zorgaanbieders 
mogelijk een eigen identiteit te 
creeren waarmee ze inspelen op 
de ontwikkelingen en behoeftes 
in de zorgmarkt 

• de modulaire opzet zorgt op 
een eenvoudige manier voor 
flexibiliteit waardoor zowel de 

winkels als zorgaanbieders kun
nen groeien en krimpen met de 
vraag op de markt 

• de laagdrempelige manier van 
aanbieden door de aanwezig
heid in het shoppinggebied en 
de koppeling met (een) winkel(s) 
zorgt ervoor dat zorgverlening 
een grotere rol gaat spelen in 
het dagelijkse Ieven van men
sen, waarmee zorg, maar ook 
gezondheid en ziekte, bespreek
baarder wordt gemaakt 

De belangrijkste stedenbouwkun
dige en architectonische kenmerken 
van het ontwerp zijn: 
• binnen de functionalistische 

opzet van de lijnbaan wordt 
bewust een nieuwe morfolo
gie gecreeerd, met wisselende 
elementen van openheid en 
geslotenheid, ingepast in de ste
delijke structuur van hoogbouw 
en laagbouw (canyon), die be
schutting en openheid biedt en 
als het ware een nieuw stedelijk 



landschap vormt 
• het oorspronkelijke, strak door

gevoerde concept van de open 
gevelplint van de Lijnbaan wordt 
getransformeerd in een stedelij
ke ruimte die, allopende, per lo
catie wisselende ruimtesoorten 
biedt en een beleving oproept 
bij de gebruiker, die past bij de 
mate van anonimiteit en aanbod 
van winkels en zorgfuncties 

• de routing in het ontwerp facili
teert de keuzevrijheid in de mate 
van anonimiteit voor de client 

• de leefbaarheid wordt verbeterd 
doordat het programma dynami
scher van samenstelling is, zodat 
er buiten winkeltijden meer Ie
ven in het centrum te vinden is 

• door de gekozen opzet van het 
ontwerp neemt de sociale vei
ligheid toe, doordat het stuk 
'niemandsland' verdwijnt en de 
levendigheid toeneemt 

• door de aanleg van een park op 
de bovenste verdieping wordt er 
een prettige leefomgeving gecre-

eerd voor de woningen en voor 
de gebruikers van het gebied 

• door de situering van de zorgcon
cepten in het shoppinggebied 
de Lijnbaan is de bereikbaarheid 
voor de gebruikers llaagdrempe
lig en goed 

• ... gelaagd he id/structuur 
• 

Het ontwerp heeft hiermee zijn rol 
als stedelijke vernieuwer volbracht. 
Het gebied krijgt een nieuwe dyna
miek die ervoor zorgt dat de Lijnbaan 
wederom voor loopt op zijn tijd. 
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