
-9¡r

i?
I
úÞ

ù" \f¿'

\rr'¡rt

07













L-g

(/
r 

'o, rv

.,.'

'r- &

o

I
T

L-g)

o

TI

rr (-\__

¿

ô+;

o

('

tl-,

a
otrþ

I

ì,

\</

!:.

o

t/

II
^II
òær+

¿'
\¿ o ¡€

rT rL^ II
Õrl r

.l' +'

Vo
t

l-to
.. II

I
I

,ì

í.ð

I
I

\¿\¿9t

o 
-- 

r \/ l ---- 
\/ /

ô

\/

i

i l r

g

r .,,'i
,o

al/
,(1

T
I

i','-..
\l:ii'

\¿

)<¡l

II ¿-'.
ri:jt

,Î:j,

\/

++
q-'

\<,/

¡I
,I,ti \ -i.)

"o
o

/ \,, '{ 
r ó'a
I

"/

\</ t lii

Èòs5.{'
rr '- ,/ )/ I,'':')

trr.II
Or-:r¡

7i/
r ej
r í '¿ o .'

, I /.:),
a

II
rIElftl

.& ç¡

I'
'.tür .'\

I/,/
\¿

I
I

\ \,:í

rr ,'.-
I .. . =i

,:j.::' t¡ q

\/ rr ,r¿,+ \
5--E'frO

dt

\/

TI
IT

r ¡j_

\'

o
\<,/

I
f

'./\z
.I

.- ¡r
'+ti 

I
/

ft í
\¿o

¿slrto .TI
\I

-T

\-/ \/

II
II IJ] I Lö

,ï,

,ù 
+

u \<// 0
\

b5a
.II
\.. r

iir¡, t -- o \"/ 
b ls- 

\/ I -' o \/ Ò. rr \/ UII
I

II \riò

I
I

.II
-r.CL

I LILJ
tl

\-/ \/

EE
,ET
'\:-.ìi, r -t;

(t' V
\</ E iìt;

\/

¡ltl
(ò

b -- € \/ b i,a 
t',rrr, b -- e )/ b I--- 

\/

o

\</

. II í.,
-r 'f (¡

CPí

\</ \/
IT

.. II
"::r' r ],-L-,

I'

'tò q

II
r ,Jg

Tn

\¿0

a\rO Crf r*T l

'll
\'

I
T

\</ \.i
II

rT i¡-r I (-'ti

'' ,/
!tt'\</-","'

'( O '-i. r 
IA':
¿1

t a--"'r, r -- o;/ t ----\/ ¡ ':. o \/ t --r-\/ VII
T

€,q
II

r '..11

aU

I

È¡
. II í-r
r, -r- 'ì': ì .,,,.

E
It,lq-'

V \/ --- ,?;,

t!r\'!)o
.-, TE .l.¡ r ¿i, O , ,',:'

1,,1
' \./ /

e j t r</ 
r- tj

o

t'

o
\¿

I9b



^ 2 À 

m 
h\ 

VOORWOORD 
De aandacht voor zorg en architectuur is de laatste 

jaren enorm gestegen. Het bewustzijn is gegroeid dat 

zorggebouwen aanzienlijk meer kunnen dan alleen het 

'wegzetten' van een functie. Niet alleen omdat ze het als 

collectieve voorziening simpelweg verdienen om fatsoen

lijk te worden vormgegeven, maar ook omdat goed 

vormgegeven zorggebouwen wel eens een positief effect 

zouden kunnen hebben op bedrijfsprocessen, op exploi-

itie, op de algehele uitstraling van de zorg en niet in de 

laatste plaats op het genezingsproces van de patiënt. 

De Technische Universiteit Delft pakte de thematiek 

op, het Stimuleringsfonds voor Architectuur deed twee 

open oproepen aan ontwerpers en architecten, de 

Gezondheidsraad en de Raad voor Gezondheidszorg 

Onderzoek namen 'de architectuur van de zorg' op in 

hun werkprogramma's en het College bouw zorginstel

lingen initieerde de internationale architectuurprijsvraag 

Future hospitals: competitive and healing. 

Wie er precies verantwoordelijk is voor deze gestegen 

belangstelling is moeilijk te zeggen, maar zeker is wel dat 

de gerezen aandacht voor architectuur te maken heeft 

met de grote veranderingen binnen de zorgwereld. Zo is 

de dwingende regelgeving verdwenen, evenals de invloed 

van een aantal grote advies- en architectenbureaus, en 

neemt de concurrentie toe. Bovendien is er de invloed 

van het ruim negen jaar geleden door het Universitair 

Medisch Centrum Groningen CUMCG) geïnitieerde 

project The Architecture of Hospitals, dat in de verande

rende zorgwereld een goede voedingsbodem vond voor 

een ander geluid. Met talloze workshops, publicaties, 

studies, congressen en seminars stelde het project zich 

(succesvol) tot doel de als zeer gesloten bekend staande 

ziekenhuiswereld te overtuigen van het immense belang 

van architectuur Daarnaast dienden architecten het 

ziekenhuis weer te gaan beschouwen als een interessante 

architectonische uitdaging. 

Als afsluiting was het UMCG in april 2005 met een groot 

slotcongres, eveneens The Architecture o f Hospitals 

getiteld, drie dagen lang hét centrum voor alles en 

iedereen die zich internationaal bezighield met zorg en 

architectuur. De impact van het congres was groot, maar 

gelijktijdig was er ook het besef dat voor een daadwer

kelijke omwenteling in het denken over architectuur en 

zorggebouwen blijvende aandacht noodzakelijk was. 

Want al is de aandacht daar, het belang van architectuur 

in de gezondheidszorg wordt nog niet ten volle onder

kend. 

Opdat het gerezen enthousiasme niet zou vervliegen, 

sloegen een aantal belanghebbende partijen daarom 

de handen ineen met de oprichting van de Stuurgroep 

Architecture in Health. De stuurgroep, bestaande uit 

vertegenwoordigers van het College bouw zorginstel

lingen, het Stimuleringsfonds voor Architectuur, de 

STACG, het Atelier Rijksbouwmeester en het UMCG, 

stelde zich tot doel de aangewakkerde interesse rond 

zorg en architectuur verder te bevorderen en de lande

lijke discussie te stimuleren over thema's als Evidence 

Based Design, zorgmodellen, technologie, stedelijke 

inpassing en opdrachtgeverschap. Bovendien zette het 

initiatiefin op het ontwikkelen, ontsluiten en toepasbaai 

maken van allerhande kennis die een impuls kan zijn voor 

vernieuwingen in de bouwvan gezondheidszorgvoorzie

ningen. Besloten werd daarbij om niet alleen naar het 

ziekenhuis, maar nadrukkelijk zorgbreed te kijken; naast 

de cure- dus ook naar de coresectoren die binnen de 

zorg een substantieel onderdeel uitmaken van het totaal 

aan zorgvoorzieningen in Nederiand. Daarbij diende 

Architecture in Health ook nadrukkelijk een gezamenlijk 

platform te worden voor architecten, wetenschappers en 

zorg- en overheidsorganisaties, dit vanuit de overtuiging 

dat het samenbrengen van wetenschap, beleid en prak

tijk mogelijkheden schept om samen tot vernieuwende 

oplossingsrichtingen te komen. 

In de periode november 2005 - j un i 2006 werden vervol

gens zeven sessies georganiseerd rond de thema's zorg-

concepten, technologie, opdrachtgeverschap. Evidence 

Based Design en architectuuren stedelijke inpassing. 

De bijeenkomsten vonden plaats in het oude Deventer 

Ziekenhuis CZorgconcepten in cure, 22 november 2005), 

Woonzorgcentrum Ter Reede te Vlissingen CZorgcon

cepten in care, 01 februari 2006), het oude Maasland

ziekenhuis te Sittard (Technologieconcepten in cure, 21 
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Nu, bijna een jaar na de laatste sessie, ligt er naar 

aanleiding van de zeven bijeenkomsten een boek. 

Toch moet deze publicatie niet beschouwd worden 

als een verslag of eindrapport. Als de sessies één ding 

aantoonden, dan was het wel dat er naast talloze kansen 

en mogelijkheden sprake is van even zoveel dilem

ma's en problemen. Tussen droom en werkelijkheid 

gaapt dus nog een groot gat, dat vraagt om voortdu

rende aandacht, innovatie, ontwikkeling van ideeën en 

t^n en overdracht van kennis tussen wetenschap, r n p r p n t - p 

zorg en architectuur Juist daarom is ervoor gekozen 

geen traditioneel rapport te maken, maareen uitdagend 

en agendastellend boek; een collectie van kritische 

essays die zich richten op bestuurders, architecten, 

politici en opdrachtgevers in de zorg. Aan de hand van 

belanghebbende thema's als de bruikbaarheid van 

zorgconcepten, financieringsstrategieën, vastgoedstra

tegie en de zin en onzin van Evidence Based Design wil 

het de wereld van cure en care verder openbreken en 

verfrissen met nieuwe ideeën en inzichten. Het wil het 

belang aantonen van goed opdrachtgeverschap. Het wil 

aandacht vragen voor de collectieve betekenis van zorg

gebouwen en zodoende een steen in de vijver zijn van 

zowel de architectuur als de zorgsector Zo willen we de 

lezer dwingen tot nadenken en tot concrete actie. Want 

alleen dan kunnen de kansen en mogelijkheden die zorg 

en architectuur elkaar bieden, worden verzilverd. 

V 



DEEL 1
Watzijn de centrale thema's waar de zorg de komende jaren mee te maken krijgt? Wat betel<ent het denken vanuit
zorgconcePten voor een gebouw? Welke impact heeft technologie? Hoe staat het met de stedenbouwkundige inpassing
van zorggebouwen? Welke kansen biedt Evidence Bosed Design? En wat impliceert goed opdrachtgeverschap?

Aan de hand van dergelijke vragen en vanuit het perspectiefvan architectuur, ontwerp en gebouw werden tussen
novemberzoo5 en juni zoo6,op initiatief van de Stuurgroep Architecture in Heolth(AlH), zeven bijeenkomsten georgani-
seerd. Deze waren bedoeld om te achterhalen waar de kansen en mogelijl<heden, maar zeker ook de dilemma,s van de
zorgsector liggen. De bijeenkomsten vonden achtereenvolgens plaats in het DeventerZiekenhuis, Woonzorgcentrum Ter
Reede in vlissingen, het Maaslandziekenhuis te sittard, de VieDome proeñ,voning in Waalre, de parnassiavestiging aan de
Monsterseweg in Den Haag, Sanatorium Zonnestraalin Hilversum en het Rotteràams oogziekenhuis; stukvoorstuk
instellingen of gebouwen waar de thematiek van bouw en ontwerp op een bi.jzondere maniertot uiting komt.

Dit eerste deel van het boek geeft aan de hand van een drietal essays inzicht in de uitkomsten van de sessies. Celardeerd
met (geanonimiseerde) uitspraken van deelnemers aan de bijeenkomsten agenderen ze de kansen en dilemma,s van de
zorgsector. Deel één bevat daarnaast een aantal projectbeschrijvingen die, in relatie tot de inhoud van de essays, nadere
informatie verstrekken aangaande vijf van de door Architecture in Heolth bezochte locaties.
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Hoewel erde laatste jaren sprake lijktvan een positieve

beweging, oogt de wereld van dezorgvoor menigeen nog

altijd als een gesloten bastion. Zeker over het ziekenhuis

mochtjarenlang niets worden gezegd door personen van

buiten de zorgsector. Dat zou een te specialistisch gebouw

zijn om door buitenstaanders te worden beoordeeld, laat

staan ontworpen. Zij die in al hun naiViteit toch voet aan de

grond probeerden te krijgen in de zorgwereld, kregen in

negen van de tien gevallen nul op het rekest. Wat dachten ze

wel! Net zoals in de scholenbouw en in de volkshuisvesting

was het ontwerp van een ziekenhuis voorbehouden aan een

selecte groep architecten die zich dankzij jarenlange ervaring

¡n de sector voldoende hadden gekwalificeerd voor deze

moeil ijke opgave. Specialistenwerk dus.

Natuurlijk schuilt er ook wel enige waarheid in die kwalifi-

catie. Niemand zal ontkennen dat ziekenhuizen complexe

gebouwen zijn waarin onnoemelijk veel processen samen-

komen, elk met een eigen dynamiek. Bovendien hebben ze te

maken met de al voortschrijdende ontwikkelingen op

medisch en technologisch vlak. Daardoor is het risico groot
dat ieder nieuw ziekenhuis op het moment van oplevering

alweer is verouderd omdat technologieën, zorgconcepten en

behandelmethoden inmiddels alweer tien stappen verder zijn.

Flexibiliteit is dus te allen tijde geboden.

Maar maakt dit alles een ziekenhuis automat¡sch complexer

dan een groot ¡nternationaal vliegveld, een treinstation ofeen
multifunctioneel cultureel centrum? Nee, niet per definitie.

En als een ziekenhuis al complexer is, dan gaat dat slechts op

voor circa dertig procent van de bouwmassa. Want wie goed

naar een ziekenhuis kijkt, komt al snel tot de conclusie dat

grote delen juist verre van specifiek zijn. Denk bijvoorbeeld

aan alle kantoren, gangenstelsels, keukens, wachtkamers en

ontvangstruimten. Ze zijn in niets specifi eker dan vergelijk-

bare ruimten elders. ledere goede architect zou dus,

bijgestaan door specialistische kennis, in staat moeten

worden geacht een goed ziekenhuis te ontwerpen.

Vanwaar dan die geslotenheid? Waarom trekt de ziekenhuis-

wereld zich terug achter de veronderstelde complexiteit van

haar gebouwen en laat zij slechts sporadisch nieuw bloed

toe? Enezijds is er de kwestie tijd. Want hoe langer een

sector vasthoudt aan het idee-fixe van bijzonderheid, hoe

meer zij erin gaat geloven, de gelederen sluit en wars wordt
van engagement en meningen van buiten. Andezijds is het

ziekenhuis op een ander vlak wél extreem complex; niet
zozeer het gebouw, maar wel alles dat en iedereen die zich

daarom heen beweegt. De gespecialiseerde zieken huisont-
werpers incluis. Wat dat betreft is het ziekenhuis een

optelsom van talloze heilige huisjes, oñuel, in de woorden van

Cor Wagenaar, architectuurhistoricus en redacteur van het

boek lhe Architecture of Hospitols: "Het ziekenhuis is een

uitdrukking van de macht van het medisch-technologisch

complex, van de belangen van de medische stand, de

financiële belangen van vezekeraars en de producenten van C

medische apparatuur, de politieke belangen en de bureaucra- t e
tische netwerken van ambtenaren en managers." De eigen- d q
lijke complexiteit zit dus niet in het gebouw, maar in alle o g
belangen in en rond dat gebouw. t 

I

Binnen dit krachtenspel heeft de architectuur weinig tot niets :t o
in te brengen, zeker wanneer het gaat om architectuur met ^o^ tv0

a
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een grote A. Los van een aantal positieve uitzonderingen

waaronder het UMCC in Croningen, het Erasmus Medisch

Centrum in Rotterdam en het eveneens Rotterdamse

Oogziekenhuis, wordt architectuur binnen veel instellingen,

zowel binnen de cure als de core, weggezet als emotie of
esthetische slagroom op de taart. Ook bestaat het idee dat

architectuur per definitie duur is. Bovendien wordt het

gebouw veelal niet als een primair probleem gezien.

Bestuurders zijn meer bezig met het optimaliseren van

bed rijfsprocessen. Ze beschouwen a rch itectu u r daa rbij a ls

iets extra's en zeker niet als een discipline die van waarde kan

zijn voor het faciliteren van die bedrijfsprocessen. Uitspraken

als: "Voor de aard van ons werk hoefje helemaal niet zo'n

mooi huis te hebben", "Als we dan gaan rekenen komen we

uit bij wat we altijd al maken: een betonnen gebouw met

gemetselde buitenkant" en "Je moet ook zorgen dat het niet

te duur wordt, dat mensen niet denken dat ze voor het

gebouw moeten betalen" zijn in de zorgwereld dan ook

eerder regel dan uitzondering. Daardoor stoppen we al jaren

de modernste medische technologie en zorgprogramma's in

gebouwen die we allang kennen. Zelfs gebouwen die door
moeten gaan voor vernieuwend, zoals het nieuwe Maasland-

ziekenhuis in Sittard, het Martiniziekenhuis in Croningen of
het Deventer Ziekenhuis zijn, hoe mooi en bijzonder ook, in

wezen traditioneel van opzet.Ze grijpen terug op bestaande

concepten ofzijn een optelsom van nieuwe inzichten, oude

ideeën en hippe veronderstelli ngen. Zo valt bijvrijwel iedere

nieuwbouwoperatie tegenwoordig wel de uit de Verenigde

Staten overgewaaide term Evidence Bosed Design, en dat
terwijl vrijwel niemand precies weet wat het nou precies

impliceert, laat staan dat het al duidelijk is of - en zo ja tot op

welke hoogte - een ontwerp überhaupt euidence bosed kan

zijn en zodoende bij kan dragen aan het genezingsproces van

een patiënt. Ooktekenend voor het gebrek aan vernieuwing

is dat in Nederland bij vrijwel alle nieuwbouwoperaties nog

steeds wordt gewerkt met de klassieke scheiding tussen

exploitatie en investering. Waar gebouwen een theoretische
levenscyclus van 40 - 5o jaar hebben gaat de technologie,
zoals eerder gezegd, veel korter mee. Cevolg daarvan is dat
ziekenhuizen na zo - z5 jaar voor een mid life renovatie staan

die over het algemeen ongelofelijk veel geld kost en bijna
niets oplevert. Vaak is het resultaat dan ook suboptimaal.
Maar waarom bouwen we dan niet gewoon ziekenhuizen met

een levenscyclus van z5 jaar ofgaan we veel intelligenter om
met een gebouw, zodat we na z5 jaar niet hoeven te kijken
naar de levensduur van het geheel maar slechts naar die
specifieke elementen welke sterk aan veroudering onderhevig
zijn?

Dat de weg naar meer innovatieve gebouwen niet wordt
ingeslagen, ligt natuurlijk direct in het verlengde van de

manier waarop de zorgsector werkt en aankijkt tegen haar

gebouwen. Want wie architectuur ziet als een luxegoed en

dingen het liefst blijft doen zoals hij of zij dat gewend is, zal

nooit tot het besefkomen datjuist de architectuur een

belangrijke bijdrage kan leveren aan een goed gebouw. Het is

een fenomeen waar de architectuur ook buiten dezorg
regelmatig mee te maken krijgt. Het zure is dat de architec-

tuur - soms onbedoeld - meewerkt aan het bestendigen van

dit beeld. Loop maar eens door een met architectenmono-
grafi eën gevu lde boekenkast of bezoek een architectu u rten-

toonstelling en wat direct opvalt is de enorme, haast

hedonistische nadruk op het beeld: de architect als de nieuwe

popster en zijn of haar architectuur als haute couture.

"Wie architectuur ziet als

een luxeqoed za.l nooit tot
het besef komen dat juist
architectuur een belang-

rijke bijdrage kan leveren

aan een goed gebouw."

Helaas wordt door die enge opvatting van wat architectuur is
(en kan) - al dan niet bestendigd door de architectuur zelf-
voorbijgegaan aan het wezen van de architectuur, namelijk

dat van ruimtemaker en intelligente vertaler van een

programma in een zo goed mogelijk functionerend gebouw.

En dat is jammer. Er is namelijk wel degelijk genoeg grond om

met meer ontwerpende aandacht naar ziekenhuizen en

andere zorginstellingen te kijken. Allereerst omdat gezond-

heidszorgvoozieningen in Nederland nog altijd voor een

belangrijk deel een collectief karakter dragen en het

zodoende simpelweg verdienen om met zorg vormgegeven te

worden. Daarbij hebben zorginstellingen als grote institutio-
nele partijen en notoire veelbouwers een verantwoordelijk-

heid ten aanzien van de kwaliteit van de gebouwde omgeving.

Daar komt nog eens bij dat architectuur een wezenlijke

bijdrage kan leveren aan een goed functionerend gebouw;

een bijdrage die veel verder gaat dan alleen een mooi

geveltje. Dan gaat het dus niet om het uitzoeken van een paar

hectare vloerbedekking ofeen leuk kleurtje voor op de wand

maar om de logica van een gebouw, de gebruikswaarde, de

beleving en representatie, de kwaliteit van de zorginstelling
als werkplek en, niet onbelangrijk, de manier waarop het

gebouw zich verhoudt tot de omgeving. Wat doet het

gebouw met de bezoeker? Wat doet het voor de medewer-

kers? Ben je als zorginstelling uitnodigend en gastvrij? Wat

I
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Streeþieken h u is Waterland
Andreas Ziekenhuis

Diaconessenhuis

De Lichtenberg

Lucas Ziekenhuis

Andreas Ziekenhuis
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voor signaal zend je uit als organisatie? En vooral, of we nu

wel of niet geloven in Healing Environments en Evidence

Bosed Design: wat doet een gebouw met de patiënt? Voelt
een patiënt zich op z'n gemak? Kan hij of zij makkelijk zijn
weg vinden? En heeft een patient bij een lange opnametijd,
bijvoorbeeld als gevolg van een hart- of levertransplantatie,

de mogelijkheid om even te vergeten gehospitaliseerd te
zijn? Om de kosten hoeven we het allemaal niet te laten.
Allereerst omdat deze doorgaans een fractie bedragen van de
totale exploitatie, zeker wanneer de (ge)bouwkosten worden
afgezet tegen de personeelslasten. Daarnaast is het een

misvatting dat architectuur duur is, en mocht dat al zo zijn
dan is goede architectuur zeker niet duurder dan slechte.
Tot slot is het zeer wel denkbaar dat een goed ontworpen
gebouw zich op een of andere manier terugverdient; in de
exploitatie, als marketinginstrument of in de manier waarop
het gebouw zich vormt naar, dan wel de ruimte geeft aan de
primaire functie van het ziekenhuis, namelijk het verlenen
van zorg en het genezen van patiënten. Zeker in dat laatste
geval is het van belang de juiste architect te kiezen en deze
vervolgens zo vroeg mogelijk te betrekken bij het bouw- en
ontwerpproces, misschien zelfs voordat het definitieve

"AIs we gaan rekenen

komen we uit bij wat we

altijd aI maken: een

betonnen qebouw met
q emetselde buitenka.nt "

programma van eisen wordt geformuleerd. Zet de architect
kortom niet helemaal achteraan zodatdeze alleen nog maar
een beetje vorm kan maken maar gebruik zijn of haar
expertise als ruimtemaker gedurende het hele proces.

Veel opdrachtgevers in dezorgzal dit waarschijnlijk vreemd
in de oren klinken, maar in veel andere sectoren waaronder
de infrastructuur en de woningbouw leidt dit tot goede
resultaten. Zorg voor een goede wisselwerking tussen
architect en opdrachtgever. Laat een architect meedenken
over structuren en concepten. Laat hem ofhaar in alle
openheid meedenken over het ziekenhuis als werkplek, over
aspecten van potient sofety, de exploitatie ofzelfs de
levenscyclus van een gebouw. Laat een architect zich met
behulp van de juiste expertise verdiepen in de wijze waarop
patiëntengroepen in zowel de cure als core het best gehuis-
vest kunnen worden. Laat een architect verschillende
varianten en alternatieven in beeld brengen. Een beeld of
tekening communiceert immers een stuk beter richting

I

toekomstige gebruikers dan schema's. Een dergelijke 
) 

^ o^

procesmatige betrokkenheid kan heilige huisjei doen ,nn 
q

smelten als sneeuw voor de zon, het kan een ontwerpproces t ì
stroomlijnen en ambitie plus enthousiasme naar boven I

brengen. t e

te ontsnappen is door onderling eindelijk te erkennen dat er !

grote kansen liggen; kansen die simpelweg in de praktijk
vezilverd moeten worden. Daar is misschien durf voor nodig
maar bovenal vraagt het om een mentaliteitsverandering,
want anders zal een opmerkelijk, bijzonder of innovatief
zorggebouw een zeldzaamheid blijven.
Maar als er een moment is waarop we het zouden moeten
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doen, dan is het nu wel. Zowel de cure als de core staan aan , 
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de vooravond van een enorme bouw- en herstructureringsop- 'O
gave. Dankzij projecten alsThe Architecture of Hospitols en I

de door het College bouw zorginstellingen geinitieerde ) o

doorbroken van een aantal grote zorggespecialiseerde ì
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tegen het eigen opdrachtgeverschap en tegen dat wat I

architectuur meer kan zijn dan slagroom op de suikertaart. t o
Misschien dat ziekenhuizen, en in het kielzog al die andere o (

zorginstellingen, dan uit kunnen groeien tot representatieve, t g
openbare gebouwen; gebouwen waar het prettig is om in te I I
werkenendiepatiëntenzoveelmogelijkophungemak
stellen.+ t o
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Cevelbeeld Oogziekenhuis Rotterdom, noor ontwerp von A Von der Steur, de voormolíg stodsorch¡tect von Rotterdom (t9j9)



OOGZIEKENHUIS ROTTERDAM

Het Oogziekenhuis in Rotterdam is een goed voorbeeld van

hoe door optimalisatie van een bestaand gebouw een

ziekenhuis toch behouden kan blijven voor de binnenstad.
Voor de renovatie en reorganisatie werden hier vierduizend
operaties uitgevoerd, was de polikliniek apart gehuisvest en

beschikte het ziekenhuis over 1zo bedden. Door de sterke

toename van de dagverpleging werd het in de loop van de
jaren negentig van de vorige eeuw mogelijk om alle

activiteiten weer binnen één gebouw onder te brengen.

Door zich te concentreren op de core business is het
Oogzieken h u is u itgegroeid tot een gestroom I ij nd specia I is-
tisch ziekenhuis dat drie keer zoveel operaties uitvoert en
patiënten veelal dezelfde dag nog naar huis laat gaan.
De cijfers op het gebied van behandeling en operaties zijn
vergelijkbaar met de cijfers van een middelgroot ziekenhuis.
De basis van de hele operatie werd gevormd door een

sfeervol oud stadsziekenhuis aan de Schiedamse Vest.
Dit pand, dat in r94B als oogziekenhuis werd gebouwd naar
ontwerp van architect A. van der Steur, is tussen 2oot en
zoo5 door Architectengroep Duintjer en Bureau Van der
Wijst I nterieu ra rch itecten vol led ig gerenoveerd. Bi n nen de
hedendaagse situatie en eisen die aan een ziekenhuis
worden gesteld, is bij de renovatie geprobeerd om zo veel
mogelijk originele details van het oude ontwerp te bewaren

of in een andere vorm terug te laten komen. Nadat bezoe-

kers achtereenvolgens de portiersloge, het restaurant en de

inschrijfbalie passeren, Ieidt een royale wenteltrap in de

vorm van een lonkend oog ze naar het met glas overkapte
binnenhof van de polikliniek op de eerste verdieping.
Dit overdekte plein met een kleine koffiecorner vormt het
hart van alle wachtruimten in het gebouw. Op alle lagen

biedt het binnenhofeen goede oriëntatie voor de grote
groep (slechtziende) patiënten, bezoekers en medewerkers.

De bin nen ru im tes zijn zo vormgegeven en gestructu reerd

dat patiënten zich vooral visueel op hun gemak voelen: velen

die het Oogziekenhuis betreden, zijn immers bang om blind
te worden. ln het gebouw is natuursteen en hout toegepast
om een gevoel van traditie te bewerkstelligen. Daarnaast is
veel met kleuren en natuurlijk licht gewerkt. Een belangrijke
inspiratiebron daarbij was de wijze waarop musea hun
collectie tonen. Vanuit de overtuiging dat bezoekers tijdens
hetverblijf in hetziekenhuis afgeleid moeten worden, speelt
daarnaast kunst een belangrijke rol. Naast een omvangrijke
ku nstcollectie, mede samengesteld door kunsthistoricus

lneke van Ginneke, zijn op diverse plekken beeldspelletjes en

spreuken aangebracht. Het oog, zichtbaarheid en kijken zijn

daarbij wederkerende thema's.



WACHTEN

MAASLANDZIEKENHUIS

Het nieuwe Maaslandziekenhuis is relatief klein en overzich-

telijk gesitueerd in het parkachtige landschap tussen Sittard

en Celeen. Een nauwe samenwerking tussen de Raad van

Bestuur, architectenbureau Bonnema en het organisatiead-

viesbureau Veldhoen + Company resulteerde in een

ziekenhuisconcept waarbU sta ndaardisatie moet leiden tot
een klantvriendelijker beleid. Tachtig procent van de

patiënten gaat immers eenzelfde weg door het ziekenhuis.

Op basis van de diverse zorgprogramma's die het ziekenhuis

biedt, wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd met behulp

van communicatie en ICT zodat medewerkers meer tijd
hebben voor andere, niet te mechaniseren processen. ledere

vervangende arts kan dankzij de techniek met één druk op

de knop zien op welk punt in het zorgprogramma de patiënt
zich bevindt. Verder kan de patiënt thuis al informatie over

de behandelingen downloaden en via internet een afspraak

maken. Het nieuwe Maasland Ziekenhuis wil door een goed

georganiseerd onderscheid tussen front office en bockoffice

het contactmoment tussen zorgconsument en arts

persoonlijk en efficiënt tegelijk maken. Het ontwerp van

Bonnema Architecten voorzief in een kruisvormige opzet en

is volledig ingericht om de verschillende stromen in het

zieken h u is (patiënten, bezoekers, logistiek, professiona ls)

van elkaar te scheiden. Een lineaire zorgstraat herbergt

versch i I lende com merciële fu ncties waa ronder een zorghotel,

een paramedisch centrum en een herstelafdeling. Activitei-
tengebieden voor bijvoorbeeld individuele revalidatieoefe-

ningen en het ontvangen van bezoek zijn ondergebracht in

het atrium boven de zorgstraat. Aan weerszijden van de straat

bevinden zich de centra voor screening en diagnostiek,

kennis en expertise, spreekuren, behandelingen en verple-

ging. ln het souterain zijn alle logistieke functies onderge-

bracht. De zorgstraat is te beschouwen als een overdekt
'openbaar' gebied en biedt voor de toekomst mogelijkheden

tot uitbreiding, maar ook tot'inbreiding', zonder concessies

te hoeven doen aan de onderlinge relaties die er zijn tussen

de functionele centra. Alle afdelingen krijgen een eigen

karakter en uitstraling, bijvoorbeeld door de constructieve

opzet, de gevelbewerking, materialisatie en de interne

afi,verking. De centra voor diagnostiek, kennis en spreekuren

liggen op de begane grond en eerste verdieping. De verpleeg-

afdelingen daarboven hebben allemaal eenpersoonskamers

d ie zij n gegroepeerd rond col lectieve'h u iska mers'. C rote

schuifdeuren tussen de gemeenschappelijke ruimtes en de

verpleegkamers maken het de patiënt mogelijk contact te

leggen met andere gebruikers.
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Moquette von het nieuwe Mooslond Ziekenhuis te Sittord door Bonnemo Architecten
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Bram Esser en Peter Michiel Schaap

NIEUWE
VERBANDEN
Over de heroriëntatie van
zorginstellingen op stad en regio

Zorggebouwen hebben een imagoprobìeem. Niet alìeen

omdat een bezoek aan een ziekenhuis ofverzorgingstehuis
onverm ijdel ij k met I icha mel ij ke of geestel ij ke problemen

te maken heeft, maar ook omdat veel van de gebouwen

waarin zorginstellingen zijn gehuisvest die niet te benijden
toestand eerder bevestigen dan relativeren. Het is een beeld

van zorginstellingen dat grotendeels in de jaren tachtig
van de vorige eeuw is ontstaan op het moment dat vanuit
de rijksoverheid de concentratie van ziekenhuiszorg werd

gestimuleerd; eerst met maatregelen voor de vergunning

tot nieuwbouw, later met de zogenoemde fusiebonus.

Voor de overheid was een verlaging van de ligduur, en

daarmee van het aantal benodigde bedden per rooo inwo-
ners, een belangrijke overweging om concentratie te stimu-
leren. Daa rnaast speelden ook kwa I iteitsoverwegi ngen een

rol en hoopte men door concentratie de continulteit van

de zorgte waa rborgen. Veel klei ne (verzu i lde) zieken h u izen

werden namelijk te klein om nog op een hoog niveau zorg

te kunnen verlenen. Voor de instellingen zelfbood concen-

tratie ook een uitweg. Het zorgde voor meer'massa' in

de onderhandelingen met zorgverzekeraars, er werd een

bredere financiële basis gecreëerd en dankzij de concen-

tratie kon ook beter worden voldaan aan de toenemende

kwaliteitseisen die aan de zorg werden gesteld.

Achteraf kan worden vastgesteld dat de kleine, verzuilde
ziekenhuizen waarschijnlijk beter in de samenleving

geworteld waren dan de grote, onpersoonlijke en van de

stad afgekeerde medische complexen die ervoor in de

plaats kwamen. Het is dan ook niet voor niets dat de laatste
jaren steeds kritischer wordt gekeken naar de resultaten
van de (inmiddels afgeschafte) fusiebonus. Concentratie
beperkt bijvoorbeeld de keuzemogelijkheden van cliënt en

verzekeraar. En dat is zeker in een overgang van aanbod-
sturing naar vraagsturing en marktwerking weinig positief.

Bovendien groeit langzaam het bewustzijn dat de zorg, die

vanuit argumenten van hygiëne, bereikbaarheid, isolatie

en geld nooit een volwaardig onderdeel van het stedelijke

programma is geweest, juist wél een belangrijke bijdrage

kan leveren aan het stedelijke programma. Dat bleek ook

tijdens een van de AIH-sessies waarin werd betoogd:
"De gezondheidszorg, zowel de cure als de core, is in

potentie een belangrijk programmaonderdeel in stad en

wijk die heel erg dicht bij het dagelijks leven staat. Stede-

Iijke bestuurders beseffen zich dat vaak nog onvoldoende.

Toch moeten we die kans benutten enzotgveel sterker

vermengen met de stad. Daar liggen nieuwe mogelijk-

heden. "

Ruimtelijk bewustzijn in de cure
ln Nederland hebben we ons weinig nostalgisch getoond
ten aanzien van de kleine stedelijke ziekenhuizen die
niet langer aan de norm voldeden. Vanuit puur medisch
oogpunt waren er immers weinig voordelen te bedenken

voor het behoud van die oude panden. Maar de zorg kent

meer dimensies dan alleen de medische of praktische:

zorg raakt aan het diepste wezen van de samenleving.

Die collectieve of zelfs culturele dimensie zou ook in de

gebouwen tot uitdrukking kunnen komen. ln andere

Europese landen zoals Frankrijk en Duitsland speelt de

cultureel-maatschappelijke dimensie van de zorg een veel

grotere rol. ln Parijs worden bijvoorbeeld kleine klinieken,

verspreid door de hele stad, eindeioos opgelapt en gere-

noveerd omdat het om historische grond gaat waar de

gezondheidszorg al eeuwen is geworteld. Een ander mooi
voorbeeld is het Berlin Buch ziekenhuis dat al in de Oost-
Duitse tijd bekend stond als een van de beste ziekenhuizen

van Duitsland. Die reputatie was sterk verbonden met de

plek en juist daarom werd er voor gekozen daar te blijven,
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Hotelkomer ¡n Châteou St Cerloch te Houthem: revolideren in een vijfsterrenhotel in het Limburgse Heuvelland

Bron: Helende Hellingen / Hotel Chêtteou St Gerloch
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al waren alle oude gebouwen volledig afgeschreven. Nu

staat er in het bos en temidden van monumentale oude

zorgpaviljoens een prachtig nieuw ziekenhuis.

ln Nederland leidt het bijna archetypische beeld van het

ziekenhuis als onpersoonlijke kolos tot een groeiend gevoel

van onbehagen, zowel in de samenleving als in dezorg-
sector zelf. Vanuit dit onbehagen en vanwege het streven

naa r effi ciëntere en laa gd rem pel ige zorgvoorzien i ngen zien

we onder invloed van marktwerking langzamerhand een

geva rieerder aa n bod ontstaa n. Zorgi nstel I i ngen den ken

tegenwoordig anders na over bedrijfsvoering, gebouw,
omgeving en locatie. Concentratie, deconcentratie,
integreren ofniet integreren, terug naar de stad ofjuist op
een anoniem bedrijventerrein aan de ringweg; het gebeurt
allemaal, waarbij het versterken van de eigen marktpositie
een belangrijke leidraad is. ledere zorginstelling maakt
daarbij haar eigen afr,vegingen.

Exemplarisch voor de strategische afr,vegingen die zieken-
huizen steeds vaker maken is het TweeSteden ziekenhuis,
dat in r997 ontstond uit een fusie tussen het Mariazieken-
huis in Tilburg en het St. Nicolaas Ziekenhuis in Waalwijk.
Terwijl in de jaren tachtig van de vorige eeuw een dergelijke
fusie ongetwijfeld een nieuwe kolos ergens tussen Waal-
wijk en Tilburg had opgeleverd, bleven bij deze fusie beide
locaties gehandhaafd en werd het 'takenpakket' verdeeld.
Tilburg kreeg de acute zorg en Waalwijk spitste zich toe op
planbare ingrepen. De bestaande bouw kreeg daarmee een

on-Nederlands tweede leven. Beide ziekenhuizen bleven
programmatisch behouden voor de stad en ondertussen
werd ook markttechnisch een slag geslagen, want door de
fusie en de bijzondere keuzes die daarin werden gemaakt
heeft het TweeSteden ziekenhuis haar marktpositie enorm
weten te versterken.

Het is de verwachting dat ontwikkelingen als in Tilburg
en Waalwijk de komende jaren een enorme vlucht gaan
nemen. Waar tachtig procent van alle behandelingen niet
acuut maar planbaar is, is het zeer wel denkbaar dat het
aloude grote ziekenhuis, als een cumulatie van functies en
voorzieningen, als het ware 'explodeert' en in de vorm van
outpotient c/inics uitwaaiert over stad en regio. Natuurlijk
zal daarnaast ruimte blijven voor een aantal grote, hþh-
¿ech ziekenhuizen die zich toeleggen op acute zorgen
specialistische aandoeningen, maar van de ruim honderd
ziekenhuizen die Nederland telt, zalzeker de helft uiteen-
vallen in kleine, acute klinieken en dedicated voorzieningen
waar op hoog niveau planbare standaardbehandelingen
worden uitgevoerd. Dan gaat het bijvoorbeeld over gespe-
cialiseerde diabetescentra, revalidatiecentra en klinieken
voor plastische chirurgie of hart- en heupoperaties.

Ook hiervan zijn de eerste voorbeelden al te geven. Zo reali-
seerde het Hofpoortziekenhuis in Woerden onlangs een

aparte voorziening waar aan de lopende band en op een

hoog kwa I iteitsn ivea u heu poperaties worden u itgevoerd.
ln deze dedicated kliniek passeren perjaar rooo tot 2ooo

patiënten. Dat daarbij ook de revalidatie als een belang-
rijk punt wordt gezien blijkt uir een ander voorbeeld, het
Limburgse in itiatief Helende Hellingen. Daarin wordt zorg
niet langer aangeboden in de vorm van een puur medisch
pakket, maar gaat deze bijna op een vakantie lijken. Na een
(planbare) operatie in het Maaslandziekenhuis te Sirtard
heeft de patiënt de keus om, midden in het glooiende
Limburgse heuvelland, te revalideren in het exclusieve

Château St. Cerlach of in driesterrenhotel Berghoeve.

Het toont aan dat zorginstellingen als versterking van hun
marktpositie ook zoeken naar plekken waar het pretrig
revalideren is en zich dus terdege bewust zijn van locatie en

vestrgrng.

"Langza.qm groeit het
bewustzijn dat de zorg
een belanqrijke bijdrage kan
Ieveren aqn het
ste delij ke pr o g r Amma. "

Maar naast marktwerking hebben ook ICT en outsour-
cing grote invloed op de manier waarop zorginstellingen
nadenken over de manier waarop zorg wordt geleverd en

hoe dit zich representeert in een gebouw en een locatie.
Steeds vaker worden activiteiten die niet direct behoren
fotde core business uitgeplaatst of in sommige gevallen
zelfs vol led ig u itbesteed a a n (med ische) onderaa n nemers.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de sterilisatie van medi-
sche apparatuur, het bereiden van voedsel, P&O-afdelingen
en de financiële administratie.

Overigens wordt dit uitplaatsen van onderdelen lang niet
altijd als wenselijk gezien. Bij het Universitair Medisch
Centrum in Croningen werd er bijvoorbeeld heel bewust
voor gekozen om diverse onderdelen, waaronder de
afdeling P&O en de financiële administratie, die als gevolg
van grootschalige verbouwingen jarenlang op een andere
locatie gehuisvest waren, weer binnenboord te halen:
"De mensen daar wisten niet meer waarvoor ze werkten.
Ze zijn opnieuw het ziekenhuis ingebracht en zodoende
geconfronteerd met de primaire processen. Op dat
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Het Timoféeff Ressovsl<y Hous, een loborotorium voor genoomonder-

zoek, onderdeel von de Compus Berlin-Buch v)oor noost een ziekenhuís

tol von ondere (bio)medische instellingen en gezondheidsvoozieníngen

gehuisvest zijn

moment wisten ze weer waarvoor ze het allemaal deden."

Deze opmerking kan als kanttekening dienen bij een veel

algemener proces van opsplitsen en uitbesteden. Want wat

voor (economische) voordelen opsplitsen en uitbesteden

ook bieden, het risico bestaat dat een zorginstelling in
zoveel kleine stukjes uiteenvalt dat niemand ook nog maar

enig benul heeft van het totaal.

ICT is in dat opzicht een stuk minder risicovol. lnforma-
tietechnologie biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om
informatie altijd en overal aanwezig en oproepbaar te Iaten

zijn. Dit maakt zorginstellingen onafhankelijker in hun
locatiekeuze en gebouwconcept. Een ziekenhuis in lllinois
(VS) stuurt bijvoorbeeld aljaren zijn MRI- en CT-scans naar
lndia. Daarworden ze bekeken, geanalyseerd, verwerkt

en met een rapportje erachter per kerende post terug-
gestuurd. Een prettige bijkomstigheid is het tijdsverschil
tussen de Verenigde Staten en lndia: alle scans die aan

het eind van de dag worden verstuurd liggen de volgende
ochtend geanalyseerd en wel op het bureau van de betref-
fende arts.

Naast deze ontwikkeling, die zich beperkt tot nullen en

enen die op hoge snelheid door glasvezelkabels onder
de oceaan vliegen en zodoende bijna onzichtbaar is, kan

ICT ook een duidelijk ruimtelijk effect sorteren. Door in

de nieuwbouw van het eerder genoemde Maaslandzie-

Nieuwbouw von het Hermonn von Helmholtz Hous, loborotorium voor

dierproeven op het terrein von de Compus Berlin-Buch

kenhuis bijvoorbeeld alle noodzakelijke informatie voor
de artsen overal en te allen tijde beschikbaar te stellen
- dankzij ICT toepassingen - kunnen ruimtes veel flexibeler

worden ingericht: "Met minimale inzet kan het domein op
vrijdagmiddag geschikt worden gemaakt voor neurologie

en psychiatrie en op maandag voor orthopedie." Zo kan

op het grensgebied tussen de verschillende poliklinieken

geschoven worden: met een simpele ingreep kunnen op de

ca rd io-afdel i n g lon gonderzoek en beha ndel i n gen worden

uitgevoerd. Dit heeft op de schaal van het gehele zieken-

huis ruim 30 procent ruimtewinst opgeleverd. Het nieuwe

Maaslandziekenhuis laat daarmee zien dat ziekenhuizen in

totaliteit vele malen kleiner kunnen worden. De kolossale



footprint die ziekenhuizen tot op heden verhinderde om

zich bijvoorbeeld weer in de stad te vestigen, wordt op deze

wijze teruggebracht tot accepta bele afmetingen. Sa i I la nt
detail is alleen dat het Maaslandziekenhuis ondanks deze

mogelijkheid niet koos voor de binnenstad van Sittard

maar voor een locatie aan de stadsrand....

Ruimte en locatie in de care
De thema's locatiekeuze en maatschappelijke integratie
- ofjuist het gebrek daaraan - heeft in de coresector altijd
een vanzelfsprekende rol gespeeld, dit vanwege de sterke

verwevenheid met de behandelmethodiek en de heersende

opvattingen daarover. Dit verklaart ook de golfbewegingen

en de diversiteit in locatiebeleid in de core.Zoisin de

psychiatrie en in de gehandicaptenzorg tegenwoordig weer

een duidelijke verschuiving zichtbaar naar integratie. Na

een periode van isolatie en afuondering worden opvang- en

behandelcentra tegenwoordig weer in de stad gebouwd

om patiënten voeling te laten houden met de primaire

processen in de samenleving, waar sommigen in het ideale

geval ook weer naa r terugkeren.

"In Nederland leidt het

bijna archetypische beeld

van het ziekenhuis als

onp ersoonlijke kolo s tot
een groeiend gevoel van on-

behagen."

Een bijzonder voorbeeld van de vermaatschappelijking

van de zorg is de zogenaamde 'omgekeerde integratie'

waarbij woningbouw gepleegd wordt op het terrein van

een zorginstelling. Dat dit kan leiden tot nieuwe interes-

sante coalities blijkt wel uit de samenwerking tussen

woningcorporatie Vestia en psycho-medisch centrum
Parnassia. Op een van de terreinen van Parnassia - een

parkachtige omgeving aan de Monsterseweg in Den Haag

die voorheen uitsluitend bestemd was voor de geestelijke
gezondheidszorg - verrijzen tegenwoordig ook woningen
die behalve voor patiënten ook voor'gewone' inwoners
van Den Haag bestemd zijn. Voor beide partijen biedt het
voordelen. Voor Vestia is sprake van een triple A locatie:

5oo meter van het strand, de stad in de buurt en midden in

het groen - hetgeen ook blijkt uit de verkoopcijfers. En ook

voor Parnassia werkt het goed: "Dankzij de menging met
'gewone' Hagenaars pakken patiënten veel meer zaken op

dan normaal. Het versterkt het gevoel van welbevinden en

van autonomie."

ln het verlengde van de (omgekeerde) integratie van

zorgvoorzieningen is ook sprake van een beweging naar

opsplitsen en verkleinen naar de menselijke maat, al

verschillen per cliënt en per patiëntengroep wel de opvat-

tingen over de ideale omvang. Desondanks heerst het idee

dat kleinschaligheid de herkenbaarheid vergroot en ervoor

zorgT dat patiënten zich sneller thuis voelen. Bovendien

kan in een kleinschalige zorgfaciliteit makkelijker rekening

worden gehouden met individuele wensen. Uit de praktijk
blijkt dat kleinschaligheid en huiselijke routine in de oude-

renzotgzelfs een positief effect hebben op het medicijnge-

bruik en de incontinentieratio van de cliënten. Maar er zijn

ook knelpunten, waaronder de personele bezetting. Een

mogelijke oplossing ligt hier op het vlak van domotica:

de verweving van de woning met telematica en techniek.

Telematicatoepassingen kunnen er bijvoorbeeld voor

zorgen dat ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Vooral de toepas-

sing van netwerktechnologie, een draadloze verbinding

met de zorgverlener, biedt mogelijkheden. Een belangrijk

deel van de communicatie komt dan tot stand via screen

to screen conversaties. Maar ook het op afstand obser-

veren of zelfs diagnosticeren van een patiënt is mogelijk.

Bijkomend voordeel van deze'lichtgewicht' netwerkap-

paratuur is dat woningen niet langer ingrijpend aangepast

hoeven te worden en dus locatieonafhankelijker worden.

De zorginstelling krijgt zo de kans om meer aandacht te

schenken aan de architectuur en uitstraling van de woning
of kleinschalige zorgvoorziening.

Door te kiezen voor kleinschaligheid en betrokkenheid

bij de samenleving komt wel een andere kwestie in beeld.

Want hoever laat je die samenleving toe en tot hoever laat

de samenleving de zorg toe? Waar integratie erop is gericht

om patiënten en cliënten voeling te laten houden met de

samenleving, leidt het integreren van bepaalde zorg-

typen vaak ook tot problemen. Zo stuit het plaatsen van

forensische psychiatrie en verslavingsfuncties in de stad

vrijwel altijd op forse weerstand, al leem de ervaring ook dat

veel van deze weerstand binnen een jaar als sneeuw voor

de zon verdwijnt. Een ander onderwerp is de herkenbaar-

heid ofjuist de onzichtbaarheid van zorgvoorzieningen:
"Neem een opvanghuis voor geestelijk gehandicapten in

een VINEX wijk. Dat gebeurt veelal in gewone woningen.

Maar proberen we zo niet het tegenovergestelde te doen

door deze mensen zo eigenlijk onzichtbaar te maken?"



Hotelkomer ¡n Chôteou St Gerloch te Houthem: revolideren in een vijfsterrenhotel in het Limburgse Heuvellond

Bron: Helende Helhngen / Hotel Chôteou St Cerloch

Voor sommige patienten en zorgbehoeftigen is het
voorstelbaar dat anonimiteit prettig is: van (ex-)psychia-
trische patiënten, (ex-)vers laafden rot I icht ve rsta ndel ij k

gehandicapten. Van andere groepen kan terecht de vraag
gesteld worden waarom niet gewoon getoond wordt dat
het om een bijzondere doelgroep gaat. Want is het in
sommige gevallen niet ook wenselijk dat de maatschappij

kennis neemt van het bestaan ervan? Het wikken en wegen

met dergelijke problematiek geeft in ieder geval aan dat
in de care het besefspeelt dat de grenzen tussen zorg en

maatscha ppij vloeibaa r zijn, dat deze noodzakel ij kerwijs

in elkaar overlopen en zodoende ook een eigen ruimtelijke
uitwerking kunnen krijgen. +
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Co m m u n icoti esch e m o V i eDo m e

Het virtuete verzorgings- en verpleeghuis

VIEDOME

Domotica, een samentrekking van 'domus'en 'telematica',

staat voor elektronische communicatíe tussen allerlei

elektrische toepassingen in de woning en woonomgeving ten

behoeve van bewoners en dienstverleners. ln een domotica-
woning worden communicatie, ontspanning en andere

huiselijke bezigheden door talrijke elektrische apparaten en

netwerken gemakkelijker gemaakt. Voor de zorgsector biedt
dit talvan nieuwe mogelijkheden. Een recente ontwikkeling
op dit vlak is het VieDome woon- en zorgconcept dat

ouderen in staat stelt om [langer) zelfstandig thuis te blijven

wonen. Dit is niet alleen economisch aantrekkelijk: ook kan

zo ingespeeld worden op de groeiende behoefte naar meer
zelfstandigheid bij ouderen en gehandicapten. VieDome is

een totaalconcept voor beveil iging, vei ligheid, i nformatie-
voorziening, communicatie, comfort en zorg. Het concept is

op zich basis toepasbaar in elke woning en elke situatie.

Persoonlijke communicatie via breedbandtechnologie
gecombineerd met vergaande zorgfuncties in de eigen

leefomgeving resulteren zodoende in een virtueel verzor-
gings- en verpleeghuis. ln de zomervan zoo3 werden in Aalst-
Waalre de eerste acht VieDome-woningen opgeleverd en

aangesloten op het virtuele zorgnetwerk van thuiszorgorga-

nisatie ZuidZorg. Alle acht woningen kunnen dankzij

elektronica, breedband en ICT-techniek vanuit de zorgcen-

trale van ZuidZorg op afstand worden bediend. Dat gaat van

het afsluiten van de woning en het aan- en uitzetten van

licht tot zogenaamde (in)activiteitsmeting. Verder is het

mogelijk om vitale functies van bewoners op afstand te

meten en te bewaken. DezeTelemedicine-functie stelt de

zorgverlener zelfs in staat om bewoners virtueel te bege-

leiden en diagnosticeren. Via een screen to screen service

kunnen bewoners vervolgens te allen tijde contact opnemen

met de zorgcentrale. Dezelfde screen to screen dienst kan

door de zorginstelling worden gebruikt om de bewoner een

goede morgen en goede avond toe te wensen en daarmee

tegelijk te controleren ofalles nog goed gaat. leder verzoek

om later nog even langs te komen wordt in de computer
ingevoerd. Bovendien is het via dit systeem voor bewoners

mogelijk om met elkaar te communiceren. ZuidZorg levert

naast de 'virtuele' zorg ook 'gewone' zorgaan huis, gepland

en ongepland.
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Bram Esser en Peter Michiel Schaap

SOFTWARE
VOOR DE
ZORGMACHINE
De (problematische) verhouding tussen
zorg concept en vastg oed

De bouwpraktijk in de zorgsector is jarenlang gedomineerd

door het technisch functionalisme. Althans, zo heet het. Als

we functionalisme begrijpen vanuit de stelling dat in één blik

duidelijk moet zijn wat de functie van het gebouw is, of waar

het object voor dient, dan is het inderdaad gelukt. Bijna

iedereen herkent een gesloten in zichzelf gekeerde grijze

blokkendoos als een ziekenhuis. Maar of het beroemde

adagium form follows function van functionalist Louis

Sullivan ?856-tgz4) ook echt van toepassing is op deze

zorgmachines, valt te bezien. Functionaliteit zou immers

moeten betekenen dat het ziekenhuis de ideale omstandig-
heden biedt voor een ontmoeting tussen arts en patiënt, voor

genezing en voor het zo optimaal mogelijk bieden van zorg.

Toch is deze kwestie pas de laatste jaren echt serieus op de

agenda gekomen. Onder invloed van de toenemende

transparantie van de zorg en veranderende verhoudingen

tussen zorgi nstel I i n gen, overheid en zorgvezekeraa rs gaat

het tegenwoordig steeds vaker om vragen als: hoe kunnen we

de verschillende bezoekersstromen op een ordelijke wijze

door het ziekenhuis loodsen en - in het geval van ouderen en

psychiatrische patiënten - hoe zelfstandig kunnen mensen

binnen het zorggebouw hun weg vinden?

Ziekenhuizen zijn lange tijd gebouwd vanuit een gewoonte

en vanuit een vooringenomen idee over hoe dergelijke

instituten eruit behoren te zien. Bovendien was de inzet altijd

groei en expansie. De individuele zorgconsument dreigde

vermozeld te raken tussen de vele belangen en 'heilige

huisjes'die de zorg, en zeker hetziekenhuis, rijk is: van de

medische stand en de ziekenhuisbestuurders tot financiële

belangen en de belangen van politiek en verzekeraars. En dat

terwij I eigen I ij k een betrekkel ij k machteloze doelgroep,

namelijk de patiënt/zorgcliënt, de basis zou moeten zijn voor

de ontwerpopgave."Het wordt tijd dat de eerste Alzheimerar-

chitect opstaat" riep iemand tijdens één van de AIH

bijeenkomsten."Want wat die mensen voelen, kunnen wij

met ons hoofd niet eens begrijpen." We zouden dit kunnen

beschouwen als een oproep aan alle ontwerpers in de zorg

"Ziekenhuizen zijn lange tijd
gebouwd vanuit een gewoon'

te en vanuit een voorin-
qenomen idee over hoe

der g elijke instituten eruit
behoren te zien."

om de vooringenomenheid letterlijk overboord te gooien en

opnieuw te beginnen: vergeet het ziekenhuis en de zorgin-

stelling zoals we die kenden en maak een nieuwe start.

Evenzeer is het te begrijpen als een oproep tot'empatisch
ontwerpen'. Dat betekent dat een architect die bijvoorbeeld
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Scíence Fíction of niet: de potient ols postpokket door het ziekenhuis

voor de opgave staat een verpleeghuis voor dementerende

ouderen te ontwerpen, zich eerst zal moeten verdiepen in

die doelgroep. Het is immers evident - of dat zou het

moeten zijn - dat specifieke groepen gedrag vertonen dat

om een spec¡fiek vormgegeven ruimte vraagt. Wat kan een

Alzheimerpatiënt wel en wat niet? Wat maakt hem of haar

angstig? Hoe beïnvloedt de ruimte het gedrag? Bij de

beantwoording van dergelijke vragen ontstaat waardevol

materiaal voor een ontwerper: "Dementerende ouderen

lopen bijvoorbeeld vaak naar hoeken. Activiteiten moet je

dus organiseren in die hoeken."

Waar in de praktijk nog nauwelijks wordt gewerkt met een

dergel ijke benaderingswijze ontstaat binnen het onderwijs
gelukkig steeds meer aandacht voor een meer empatische

aanpak - hetgeen hoop biedt voor de toekomst. Zo liet
architect Bas Molenaar van ECM Architecten studenten van

de TU Eindhoven een gebouw voor blinden ontwerpen. ln
Croningen werd tijdens het congres The Architecture of
Hospitols een workshop georganiseerd waarbij studenten
de kans kregen z4 uur lang te ervaren hoe het is om patiënt
te zijn. Vervolgens kregen zij de opdracht om vanuit die
ervaring tot een nieuw (interieur)plan voor het ziekenhuis
te komen. Tijdens de presentatie van de resultaten op de

slotdag van het congres wekten de ontwerpen grote
verwondering. Vrijwel niemand van de experts in de zaal

had zichzelf ooit op een dergelijke wijze verplaatst in de
belevingswereld van de patiënt.

Toezicht houd je op dieren
De laatste jaren is er in de cure en de core steeds meer
aandacht voor het belang van het zorgconcept, de kwaliteit

van zorgverlening en de kosten van de zorg. Veel van die

aandacht gaat uit naar puur logistieke aspecten: hoe leid je

verschillende patiëntenstromen door het ziekenhuis, hoe

organiseer je dezorgzo efficiënt mogelijk, wat kan het best

waar en wat niet? Daarnaast bieden ICT en moderne

robotica een bijna onontgonnen wereld aan mogelijkheden.

Alarmsystemen, bewegingsdetectie, d iagnostiek op afsta nd,

het screen to screen consult: het is allemaal te realiseren.

Wel rijst daarbij de vraag hoe ver je hierin kan gaan.

Er zijn talloze voorbeelden van hoe techniek meer vrijheden

oplevert. ln het nieuwe Maaslandziekenhuis zorgen slimme

ICT-toepassingen bijvoorbeeld voor fl exibel ruimtegebru i k

en (daardoor) voor ruimtewinst. ln de core stelt domotica

zorgcliënten in staat om langer zelfstandig te wonen. Maar

raken we met de technologisering - van toezichtcamera's,

buzzers en e-mailconsulten tot intelligente enkelbanden -

niet te ver afvan waar het in eerste instantie ook om gaat:

aandacht voor de patiënt? En als een zorgconcept tevens

standaardisatie en het zo efficiënt mogelijk organiseren van

logistieke processen impliceert, is het risico dan niet groot
dat dit ten koste gaat van de 'zachte', intermenselijke kant

van de zorg? Want hoe geldbesparend en handig standaar-

disatie en ICT ook mogen zijn, geen pat¡ënt wordt gelukkig

van het gevoel als een anoniem postpakketje door de

zorgmachine te worden geloodsd. Bovendien: "Toezicht

houd je op dieren en niet op demente ouderen. ln de core

moet je ook op 85-jarige leeftijd zonder'wakend oog'
ondeugend kunnen zijn. Coede zorg is dus wat anders dan

kwalitatief adequate zorg." ln ieder zorgmodel zou kortom
een optimale interactie tussen hulpverleners en patiënten/
cliënten voorop moeten staan.
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Rl-mon: Joponse zorgrobot ontwíkkeld door BMC Rîken
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3nd rh.y noed lo k€.p

dlfè.6nt¡¡lè prbl¡ê ånd

dlfêrárt tovot. i¡ thê
son€ psl¡ênb ñed morê pübll. !pác. only torrhom w¡th d.yø¡è u¡¡ts
in ñ.turs Clry lnsldèholp¡tål lonsllñ€B.sn êâú.edl8tùúán¿èro
Fât¡€nls ÍÌûñ Fuhllè váloê ol úè clq ¡E.lt lh6r6roro ¡oof sãrdãr, only
pal¡oñls cãn ärc6ssÍble, i! ã ¿holôe of á llú¡têd Publlè Epôc.

ïh¡s t¡re|¡ne ¡9 besed ø $tè exp€dene of one ot
our pårtÍc¡pants,
Acwd¡ng to th¡g t¡me llne, sme fãctorwas
fouhd, wh¡ch ¡s not næesarily prohlÐ.
lnaitablf hosp¡tal is sæ¡al areã. Hidts hardly
obta¡n tñeir privacy. E6 lhei¡ publicres ¡s
diflerent ftom usual.

We tlied to make theæ pÌivacy ånd Fübl¡cnes
¡mprded more by prcpoF¡ng eæ concepts.

E
@

lf we tr¡ed
l¡gure

ln the
with peolPle
pla¡nt about

THE PERGEPTION OF
PRIVATE SPAGE

thihk about iprlvacy¡ in lhe perspective of pat¡ents in the hosp¡tal, we could
that thêre arê also double.slded s¡tuat¡ons fo. ¡dent¡fying pr¡vate spaces.

¡n one personís mental cond¡t¡on, there are always controvert¡al teel¡ngs
sÞâces coexisl¡ng, ln othsr words, lhe two of feel¡ngs of ag¡eement and cofr

rs are always coêx¡st¡ng, and the two ofpreleretrcè of 6nall private space
of large space tor thè¡rconñun¡cat¡on ¡n the name of the¡a own pr¡vacy are

coex¡ating as well lf they arê allowêd to choose the¡r own freedom.

lhat sense, we tr¡ed to idert¡fy thêse controvers¡al percept¡on of
¡pr¡våcy¡.

P.oduced by Part¡clbants of
F¡¡st ãcademìc tEar ât Berlatge
lnstitutè:

Chan ho .Y
M¡norq .^
Sh¡æ.K
X¡ang qun .Y
Y@n ktung ,B

berlage institute
pcsigrâduale âbcrâ or, oí ¡'ch rec:rreL

,Fli¡ffir-

for one person



Eerste rit von de Stoortoxi von het Rotterdomse Oogziekenhuis, geinspireerd op de Schipholtoxi Bron: Oogziekenhuis Ronerdom

Sofware - hardware
Als we ziekenhuizen mogen beschouwen als de hordwore van

de curesector, dan is het zorgconcept de softwore die de boel

draaiend moet houden. Maar waar bij computers een

softwore upgrode eenvoudig uit te voeren is, kan dit zeker bij

ziekenhuizen tot grote aanpassingsproblemen leiden, zeker

wanneer de strategie niet goed is doordacht en het ontbreekt
aan een duidelijke visie met een relatief lange houdbaar-

heidsdatum. Tijn die er wel, dan kan nieuwbouw een

katalysator kan zijn om veranderingen in de softwore op gang

te brengen. Zijn die er niet of onvoldoende, dan is de kans

groot dat iedere verandering stuit op weerwil van het medisch

personeel. Want waar het ziekenhuis beschouwd kan worden

als een optelsom van'heilige huisjes', is bij veel instellingen

sprake van een wankel machtsevenwicht tussen de medische

stafen de Raad van Bestuur. Veel maatschappen, gewend om

over hun eigen koninkrijkje te regeren, staan argwanend

tegenover een bestuur dat besluit de organisatiestructuur om

te gooien. Niemand wil zijn sinds jaar en dag opgebouwde

privileges weer inleveren.

ln Nederland bestaat daarom de'goede gewoonte' het

ziekenhuis in samenspraak met het personeel (lees: de

specialisten en verpleegkundigen) te ontwerpen. Vaak

worden er uitgebreide denktanksessies, workshops en
'droomgroepen' georganiseerd. Dat is allemaal belangrijk en

prijzenswaardig, maar moet wel strak worden georkestreerd

om tot een goed resultaat te komen. Voorje het weet wordt
het een schaakspel en verandert het gebouw wederom in een

representatie van het wankele machtsevenwicht. Een

deelnemer aan de AIH sessies hierover: "5pecialisten vragen

standaard meer vierkante meters voor hun werkruimte want
dan weten ze zeker dat ze na de onderhandelingen ongeveer

overhouden wat ze nu al hebben." Maar ook een andere

quote geeft duidelijk aan waar het misgaat: "We hebben

zoveel discussie bij nieuwbouw omdat we het steeds

binnenshuis blijven verbinden aan andere zaken. Waar we nu

mee zitten zijn allerlei ingewikkelde relatiepatronen, heilige

huisjes, zorgconcepten en afspraken die ook nog eens op de

bouw afgestemd moeten worden. Dat werkt vertragend en

niet positiefop het proces en het gebouw. Daarom zou het
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gebouw centraal moeten staan en niet een organisatiewisse-
ling." Dat laatste zou inderdaad zeer wenselijk zijn, maar is

slechts ten dele uitvoerbaar. Nieuwbouw vereist ten slotte
altijd draagvlak binnen de organisatie, zeker wanneer deze

bestaat uit zoveel afdelingen, sectoren, maatschappen, visies

en inzichten. Bovendien vinden veranderingen in de zieken-

huiswereld altijd plaats op verschillende lagen en kan een

nieuw gebouw bijna niet los gezien worden van een organisa-

tiewisseling of koerswijziging. Nieuwbouw markeert altijd op
een bepaalde wijze een breekpunt met het verleden.

"Geen patii¿nt wordt
gelukkiq van het

gevoel als een anoniem
postpqkketje door de

zorgmachine te worden
geloodsd. "

Naast de personele aanpassingsproblemen bestaat er in de

medische wereld geen één op één relatie tussen de soft- en

de hardware. Zo heeft het zorgconcept (de sofrwore)

gemiddeld genomen een levensloop van vijfjaar, terwijl een

gebouw (de hordware) minstens veertig jaar mee moet. De

goede verstaander concludeert hieruit meteen dat het geen

verstandig idee is om een nieuw ziekenhuis (geheel) te enten
op een zorgconcept. Cebeurt dat wel, dan kan daarmee na vijf
jaar niet alleen de softwore maar automatisch ook de

hardwore worden afgeschreven. Daar komt bij dat niet één

zorgconcept leidend of zaligmakend is en het dus moeilijk is

een eenduidige uitspraak te doen over de relatie tussen

ontwerp en zorgconcept. Een optimaal zorggebouw is dan

ook zeker geen gebouwd zorgconcept. Het moet groei en

krimp kunnen faciliteren en diverse zorgmodellen kunnen
doorstaan zonder dat de kwaliteit van het gebouw en de

kwaliteit van de dienstverlening daaronder lijden.
Het is dan ook begrijpelijk dat er onder de noemers Heoling
Environment en Evidence Based Design naarstig wordt
gezocht naar een aantal vaste waarden die altijd toepasbaar
zijn op zorggebouwen. Nastrevenswaardig, maar het zoeken

naa r empirisch bewijsmateriaa I voor'gezonde architectu u r'

kan ook resulteren in een blindstaren op wetenschappelijke
bew|slast voor iets wat iedereen al weet (of zou moeten
weten), namelijk dat een goed gebouw voortvloeit uit een

goed geformuleerd programma van eisen en een goede
ruimtelijke vertaling van dat programma. Daarbij vloeit een

Stooroperotie live te volgen vonuit een von de wochtkomers von het
Rotterdamse Oogzíekenhuis. Bron: Oogziekenhuis Rotterdom

goed gebouw met bijpassende logistiek ook voort uit gezond

verstand. Looplijnen voor personeel en patiënten mogen

bijvoorbeeld niet te lang zijn en de goederen moeten op een

efficiënte manier op de juiste plaats worden afgeleverd. Wat
dat betreft valt er nog veel te leren van andere sectoren en

bedrijfstakken buiten de zorg.To liet het Rotterdamse

Oogziekenhuis zich wat betreft de bevoorrading inspireren

door de just in time leveringen van de Albert Heijn, werd de

Schipholtaxi omgebouwd tot staartaxi en was het reservering-

systeem van de KLM een inspiratie om te komen tot een

efficiënter systeem voor het reserveren van bedden. Daarnaast

is er het voorbeeld van leon thinking, een uit Japan overge-

waaid managementconcept dat autofabrikant Toyota in staat

stelde om met dezelfde middelen twee keer zoveel auto's te

produceren tegen een hoger kwaliteitsniveau dan concur-

renten in de Verenigde Staten en Europa. Leon thínkíng gaater
vanuit dat het productieproces zodanig wordt ingericht dat alle

vormen van verspilling worden geëlimineerd. Dan gaat het

bijvoorbeeld om wachttijden, reistijden, voorraden, on nodige

processtappen, fouten en ook kosten voor productcoördinatie;
allemaal zaken die wel relevant maar niet specifiek zorggerela-

teerd zijn. Just in ttme, de Schipholtaxi en /eon thinking laten
zien dat bewust op zoek gaan naar inspiratiebronnen van

buiten de zorg en ziekenhuissector kan leiden tot interessante

nieuwe ideeën en een kwalitatieve aanscherping van de

zorglogistiek. Dat kan niet alleen leiden tot kostenbesparingen

maar ook, voor de cliënt/patiënt, tot een verhoging van de

kwaliteit van zorgverlening.+
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PloLLeorond eerste etoqe von hel n uwe Deventer Ziekenhu¡s

Bron:be Jong Gonemâker Algro A hileclen en lngenieurs
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DEVENTER ZIEKENHUIS

De opzet van het nieuwe Deventer Ziekenhuis, ontworPen

door De Jong Cortemaker en Algra architecten en ingenieurs,

ontleent haar structuur aan het matrixmodel zoals dat ook

wordt toegepast bij luchthavens. Een begrijpelìjke keuze'

want net als de luchtreiziger wil de patiënt of zorgconsument

het zìekenhuis het liefst zo snel mogelijk weer verlaten' Het

matrixmodel garandeert een oPtimale flexibiliteit. Daarbij is

een strikte scheiding aangebracht tussen de verschillende

vormen van verblijl onderzoek en behandeling. Vier groePen

zijn te onderscheiden, die ook direct van invloed zijn op de

plattegrond van het ziekenhuis: acute zorgr urgente zorg'

electieve zorg en chronische zorg. De hoofdingang geeft

toegang tot een flexibel opgezette polikliniek waarin vrij

gemakkelijk wanden en andere elementen kunnen worden

toegevoegd ofweggehaald, zodat in een handomdraai grote

open ruimtes in kleinere gesloten spreekkamers kunnen

worden omgezet en andersom. ln het achterliggende

bouwdeel is de planbare en acute zorg ondergebracht' Dit uit

zwarte steen opgetrokken 'ruggebouw' heeft drie uitwaaie-

rìngen die zich als vingers in het landschap uitspreiden Zo

wordt de relatie gelegd met het omringende landschap. Aan

de andere kant lijkt het ruggebouw het lagere poliklinische

deel te omarmen. De functies van beide bouwdelen komen

tot uitdrukking in de materiaalkeuze. Het onderzoekende en

aftastende poliklìnische deel, waarin vooral communicatie

een rol speelt, is bekleed met hout. Het ruggebouw, waar de

zwaardere ìngrepen plaatsvinden, is uitgevoerd in donkere

baksteen en krijgt daardoor een hardere uitstraling' Links en

rechts van polikliniek en ruggebouw bevinden zich vervolgens

de psychiatrie (oost) en een bouwdeel voor het RISO: het

Radiotherapeutisch lnstituut Stedendrìehoek en Omstreken

(west). Binnenin, op de begane grond, verloopt de overgang

tussen de polikliniek en de meer aan zware aPParatuur

gebonden behandelkamers in het ruggebouw vrijwel

opgemerkt. Op de bovenste etage van het langgerekte

bouwwerk bevinden zich de laboratoria en de ziekenhuisapo-

theek. Daaronder volgt een Iaag met verpleegafdelingen met

plaats voor z4o bedden' De verdieping daaronder ìs bestemd

voor de afdeling Vrouw en Kind en voor de dagbehandeling'

Deze laag sluit aan blj het Centrum van Kennis en Kunde, met

werkruimtes voor specialisten, managers en overige leden

van de ziekenhuisstaf.
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Moquette von het nieuwe Deventer Zekenhuis door De Jong Cortemoker Algro Archìtecten en Ingenieurs.
Foto: Rìk Klein Gotink

Entree von het nieuwe Deventer Ziekenhuìs
Foto: Rik Kleìn Gotínk



Woningbouw op het terrein von het Psycho-medisch centrum Pornossio oon

PARNASSIA

Psycho-medisch centrum Parnassia, halverwege de jaren

negentig van de vorige eeuw ontstaan uit een fusie van acht

zorginstellingen waaronder het psychiatrisch ziekenhuis

Bloemendaal, streeft sinds jaar en dag naar anti-hospitalise-

ring van de zorg door haar zorgfuncties zoveel mogelijk

binnen de context van de 'normale' woonomgeving te

realiseren, Binnen dit kader zocht het toenmalige Bloemen-

daaljaren geleden al naar woningbouwlocaties in of nabij

Den Haag bestemd voor haar cliënten. Het betrof hier veelal

uitbehandelde patiënten die goed in staat waren zelfstandig

te wonen, mits in de directe nabìjheid van de zorginstelling.

Omdat die locaties n¡et te vinden waren besloot Bloemendaal

tot het omgekeerde: normale woningeri en stedelijke

voorzieningen voor zowel patiënten als gewone Hagenaars'

alleen dan op eigen terrein. ln 1993 startte het Cemeentelijk

Woningbedrijf, nu de Vestia Croep, in opdracht van BIoe-

mendaal met de bouw van de eerste serie personeels- en

cliëntenwoningen op het parkachtige terrein van Bloemen-

daal aan de Monsterseweg in Den Haag. ln de jaren daarop

zijn op het lommerrijke terrein aan de Monsterseweg in totaal

bij na d riehonderd won i n gen gerea I iseerd, va n personeelswo-

ni ngen, reha bi I itatiewon i ngen en WAT-won i ngen (Wonen

Aport Together) tot gewone woningen voor niet-patiênten.

de Monsterseweg in Den Hoog Ontwerp: ARPROS Architecten

Daarnaast werden verschillende voorzieningen gerealiseerd

wa a ro n d e r ee n ve rs I avi n gscl u ster, ve rbl ijfs pavi lj oe n s'

behandelunits, behandelpunten, steunPunten en een

kinderdagverblijf. Met het oog op het gewenste behoud van

de monumentale groene omgeving is als onderligger voor

a I le bouwactiviteiten een structu u rvisie ontwikkeld.

Op het terrein aan de Monsterseweg staan nu zowel koop-

als huurwoningen. Hierdoor is stukje bij beetje een

gemengde woonwijk ontstaan, bestemd voor cliënten,

personeel van de instelling en particulieren. Deze omge-

keerde integrat¡e oP het terrein van Parnassia werkt goed:

"Patiënten pakken op deze manier veel meer zaken op dan

normaal. Ook het gevoel van autonomie en het idee dat je

tussen normale Hagenaars woont, werkt enorm positief."

Ook voor de andere bewoners blìjkt de aanpak succesvol'

gezien de verkoop van de woningen op het terrein. Dat het

succes niet onopgemerkt is gebleven, blijkt uit het feit dat de

'omgekeerde integratie' navolging vindt. Zo worden momen-

teel in Katwijk en in Noordwijkerhout woonzorgwijken

gerealiseerd. Enig verschil is dat deze niet geleidelijk

ontstaan, maar in een keer zijn ontworPen,



Het terre¡n von het Psycho-medisch centrum Pornossio oon de Monsterseweg in Den Hoag
Foto: Wim te Broke '
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DEEL 2
Well<e gevolgen heeft de gewijzigde financiering van zorggebouwen op de praktijl<? l(an vastgoed een bedrijfsinstru-

ment zijn? Wat is de impact van consumentgericht denl<en op de zorg? Hoe ziet goed opdrachtgeverschap eruit? Kan

Evidence Bosed Design vanuit het perspectief van de ontwerper van betel<enis zijn? En welke rol l<an zorg spelen in het

publieke domein?

Dit tweede deel van het boel< bevatvijf kritìsche en agendastellende essays die de in deelr gerntroduceerde thema's
een stap verder brengen. Ze reiken de wereld van cure en core nieuwe ideeën en inzichten aan. Bovendien vragen de

essays aandacht voor de publieke betekenis van zorggebouwen en tonen ze het belang aan van goed opdrachtgever-

schap en een doordachte architectenl<euze.
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Marinus Verweij

ELKE
VIERI(ANTE
METER

Majeure wijzigingen in de finünciering
van zorggebouwen

VERDIENEN

De vorige minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport,
Hans Hoogervorst, koos in zoo5 voor een ingrijpende

wijziging van de financiering van zorggebouwen. De minister
kondigde aan deze operatie in zooS te starten en in 2o1z te
willen hebben voltooid. ln zijn brief aan de Tweede Kamer

noemde hij verschillende verwante onderwerpen die nog op
uitwerking wachten, zoals hoe om te gaan met de liberalise-
ring van de vervreemding van zorgvastgoed en de uitkering
van winst aan aandeelhouders; beide gevoelige politieke
onderwerpen vanwege de vrees dat'collectieve middelen'
mogelijk weglekken naar de private sector.

De aankomende wijziging van financiering betekent dat
instellingen in de zorg veel meer verantwoordelijkheid

moeten gaan nemen voor hun investeringen. Dit kan als de

kosten voor het vastgoed onderdeel gaan vormen van de

productprijzen op basis van output pricing. De kosten van

het gebouw worden nu nog risicoloos aan het instellings-
budget toegevoegd mits de instelling in het bezit is van een

vergunning. Straks gaan instellingen risico lopen op hun
investeringen. Elke vierkante meter moet worden verdiend.

Deze stelselwijziging geldt zowel voor de ziekenhuizen als voor
de coresector en zal grote gevolgen hebben voor de wijze

waarop instellingen met hun vastgoed omgaan. Met recht

mag dit de grootste systeemwijziging in de financiering van

zorggebouwen sinds de Tweede Wereldoorlog worden

genoemd. Het gaat in Nederland om een enorme vastgoed-

portefeuille die een waarde veftegenwoordigt van tientallen
miljarden euro's. Zelfs in internationaal perspectief gaat het

om een unieke operatie.

Vanuit een bredere context bezien kan het huidige vergunnin-

gensysteem in de zorg gezien worden als een uitloper van de

wederopbouw. Andere sectoren, waaronder het onderwijs en

de volkshuisvesting, zijn de zorg voorgegaan in een afbouw

van de bemoeienis van de overheid met gebouwen en een

overdracht van die verantwoordelijkheid aan de instellingen.

Vastgoed op de strategische ãEenda
Met de nieuwe financiering worden de risico's voor de

zorginstelling veel groter. Deze risico's hebben niet alleen met
vastgoed te maken. Zo kunnen veranderingen in de medische



HET EIGENDOM VAN GEBOUWEN 

IN DE ZORG ~ Instell ingen die gebouwen in 

eigendonn hebben, zijn daarvan juridisch beschouwd 

eigenaar Discussie bestaat thans over de vraag wie 

zeggenschap heeft over de opbrengsten als gevolg 

van vervreennding van onroerend g o e d dat nnet 

collectieve middelen is bekost igd. Berust deze 

zeggenschap vol ledig bij de instell ingen, met 

b i jvoorbeeld een beroep o p het e igendomsrecht 

zoals vastgelegd in het Eerste Protocol bij het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 

(EVRM), of is het de overheid toegestaan de bestem

ming van de opbrengst te bepalen? Het laatste woord 

is hierover nog niet gezegd! 

technologie, problemen op de arbeidsmarkt of onvoldoende 

consistent overheidsbeleid risico's vormen vooreen instelling 

die verdisconteerd dienen te worden in de vastgoedstrategie. 

Flexibiliteit en aanpasbaarheid zijn daarbij sleutelwoorden: 

veranderingen in de zorg en groei of krimp van productie 

moeten soepel opgevangen kunnen worden. 

Het moge duidelijk zijn dat deze ingrijpende veranderingen 

nieuwe competenties vragen van het instellingsmanagement. 

Vastgoed in de zorg kent voor de instelling op dit moment 

weinig risico's. De countervailing power was jarenlang de 

vergunningverlener in de vorm van het College bouw 

zorginstellingen. Vastgoed zal nu voor het instellingsma

nagement een strategisch onderwerp worden. Het zorgge-

bouw wordt immers een productiemiddel. Op strategisch 

niveau zal zodoende een visie nodig zijn voor de wijze waarop 

de instelling om wil gaan met haar vastgoed. Vormen het 

gebouw en de architectuur een duidelijke uiting van de 

identiteit van de instelling? Ziet men het gebouw als een 

marketinginstrument? Wil men dat een Healing Environment 

bijdraagt aan het zorgproces? Of kiest men vooreen meer 

functionele aanpak? 

Vastgoedinvesteringen hebben een zeer lange looptijd met 

mogelijk ingrijpende gevolgen voor de dienstverlening en het 

kostenniveau van een instelling. Bouw is de uitkomst - als het 

goed is - van besluitvorming over de inrichting van zorgpro

cessen. Echter, wanneer een gebouw er eenmaal staat, 

bepaalt het voor lange tijd (mede) de wijze waarop zorg wordt 

verleend. De commerciële sector waarschuwt de zorgsector 

dan ook dat vastgoed zich niet leent voor hobbyisme. Het is 

een vak apart. De vraag voor de instellingen is dan ook hoe zij 

zich deze professionaliteit eigen gaan maken. 

De voorgenomen veranderingen zullen ook de interne 

verhoudingen veranderen. Vooral in de ziekenhuizen zal de 

relatie tussen de medisch specialist en het management 

wijzigen. Er zal druk komen op dure vierkante meters en op 

het gebruik van die meters tijdens prime time. Mogelijk zijn 

er ook vierkante meters die niet goed 'verhuurbaar' zijn. 

Op vrijdagmiddag misschien? 

Dat er momenteel een overschot is aan vierkante meters in 

ziekenhuizen, is - zeker voor ingewijden - duidelijk. Daarbij is 

sprake van een bescheiden benutting in het aantal uren per 

dag van heel dure voorzieningen, zoals de operatiekamers. 

Een recent onderzoek wees uit dat op basis van een 7x24 

uurmeting het gebruik van operatiekamers gemiddeld nog 

geen 20 procent bedraagt. Een droevige zaak, maar tegelijker

tijd een gouden kans voor productieverhoging door bedrijfs

tijdverlenging. Verder zullen kapitaalverschaffers zich anders 

gaan opstellen. Tot nu toe bood zorgvastgoed een aanzien

lijke veiligheid aan kapitaalverschaffers, die uiteindelijk 

gewoon hun uitgeleende geld terug willen zien. In de 

toekomst worden de risico's veel groter en zal het aantrekken 

van leningen zondereen gedegen businessplan lastig 

worden, iets waar de zorg nog weinig ervaring mee heeft. De 

eisen ten aanzien van solvabiliteit zullen ook langzaam verder 

worden opgeschroefd tot mogelijk een niveau van rond de 25 

procent, zoals dat in de commerciële sector gebruikelijk is. 

Daar zitten de zorginstellingen nog ver vandaan. Ook zullen 

andere financieringsmodaliteiten moeten worden gevonden, 

omdat men in het nieuwe systeem tijdens de levenscyclus 

van een gebouw theoretisch een periode 'tekortkomt' op de 

kapitaallastenvergoeding en dus een periode 'overhoudt'. 

In veel Europese landen ziet men een vergelijkbare discussie. 

DE VREES VOOR BACK-LOG 

MAINTENANCE ~ In Australië wordt al lange t i jd 

gewerkt met output pr ic ing. Toch heeft men het daar 

niet aangedurfd om de kapitaallasten op te nemen in 

de bekost ig ing vanwege de vrees voor achterstall ig 

onderhoud. In Neder land zullen de eventuele 

nadelen van het nieuwe systeem pas op termijn 

zichtbaar worden. Pri jscompetit ie of andere f inan

ciële prior i tei ten kunnen de instell ing straks in de 

verleiding brengen o m vastgoedinvesteringen uit te 

stellen. Hierdoor zal de kwaliteit van het vastgoed 

langzaam achteruit gaan. Of dit ook echt gaat 

gebeuren? De t i jd zal het leren. Uit het recente 

monitor ingonderzoek van het Bouwcol lege bli jkt dat 

de Nederlandse ziekenhuizen er, aan de vooravond 

van de verandering, goed voor staan. 

De kosten voor gezondheidszorg nemen overal toe en vooral 

de ministers van Financiën maken zich zorgen over de 

duurzaamheid van de Europese zorgstelsels. Tegelijkertijd 

dringt steeds breder het besef door dat gezondheidszorg niet 

louter als een kostenpost mag worden gezien. Met een ouder 

wordende beroepsbevolking is het van groot belang dat deze 

gezond is en blijft, om zo bij te kunnen dragen aan de 

economische ontwikkeling. 

Ten aanzien van die zorgstelsels zijn er onderlinge ver

schillen. Het model van de National Health Service vinden we 

onder meer in het Verenigd Koninkrijk en in de Scandinavi-
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sehe landen. Kenmerkend is dat hier ook investeringen in 
zorggebouwen worden bekostigd uit de rijksbegroting. 
Omdat er altijd druk staat op de beschikbare middelen zien 
we dat in veel van deze landen geëxperimenteerd wordt met 
public private partnerships, in Nederland ook bekend onder 
de afkorting PPS: Publiek-Private Samenwerking. Duitsland, 
Nederland, België, Oostenrijk en veel Oost-Europese landen 
kennen juist een sociaal zorgverzekeringsstelsel. Vastgoedin
vesteringen zijn in dit stelsel verschillend geregeld. Nederland 
kent bijvoorbeeld een sluitend vergunningensysteem, terwijl 
in andere landen investeringen deels uit overheidsbegro
tingen worden bekostigd. 

"Ook uit andere literatuur 
blijkt dat architectuur er 
echt toe doet om kosten, en 
dan vooral exploitatiekosten, 
te verlagen. " 

Publiek-private samenwerking 
Het meest uitgesproken voorbeeld van Publiek-Private 
Samenwerking (PPS) is het beleid van de regering Blair in 
Engeland, die in korte tijd 100 nieuwe ziekenhuizen wilde 
neerzetten en daartoe koos voor de weg van het private 
financing initiative (PFl). In dit model bouvirt en onderhoudt 
een private partij het ziekenhuis tijdens een contractperiode 
van veelal 25 jaar. Het primaire proces van de zorgverlening 
blijft in handen van de instelling. Na aanvankelijke euforie 
over deze aanpak komt thans steeds meer kritiek naar voren. 
Het model blijkt duur en inflexibel te zijn. De PFI-methode 
bleek vooral een top down benadering te zijn met veel 
invloed van the treasury. Er is onvoldoende gekeken naar 
hoe deze investeringen passen in een toekomstige zorgstra-
tegie. Ook architecten klagen steen en been omdat ze 
gedwongen worden tegen lage tarieven standaardoplos
singen te bieden. De buitenkant ziet er vaak gelikt uit, maar 
in de PFI-ziekenhuizen vinden we heel traditionele functio
nele gebouwen die doen denken aan dejaren zeventig van 
de vorige eeuw. Overigens was het plan Blair bedoeld als een 
inhaalslag na jaren van investeringsarmoede tijdens de 
periode Thatcher Thatcher wilde privatisering stimuleren 
door de National Health Service (NHS), de Britse overheids
instelling voor gezondheidszorg, uit te kleden. Wat betreft 
de architectuur heeft ook deze privatiseringstijd weinig 
nieuws gebracht: de dominante positie van de risicomij

dende banken heeft geresulteerd in heel sobere gebouwen. 
In Duitsland kent men een aantal geheel private aanbieders 
die binnen de context van het publieke zorgsysteem functio
neren. Een voorbeeld is de Rhön Klinikum groep, een 
beursgenoteerde onderneming die noodlijdende Duitse 
ziekenhuizen opkoopt en deze vervolgens met een strak eigen 
beleid exploiteert binnen het sociale verzekeringsstelsel. Ze 
kopen als het ware een ziekenhuis met een concessie, en zijn 
dan verplicht het volledige pakket aan ziekenhuiszorg te 
leveren. Dit maakt de casus interessant voor Nederland 
omdat in veel andere landen private aanbieders zich vooral 
concentreren op de eenvoudig planbare zorg. De Rhön 
Klinikum groep heeft ook een duidelijke koppeling weten te 
leggen tussen het gebouw en het primaire zorgproces. De 
zorg is door care pathways in hoge mate geprotocolleerd, en 
dit wordt gekoppeld aan een daarop toegesneden gebouw
concept. Kort gezegd: elke meter die een verpleegkundige 
onnodig loopt kost geld. Ook uit andere literatuur blijkt dat 
architectuur er echt toe doet om kosten, en dan vooral 
exploitatiekosten, te verlagen. In de praktijk betekent dit dat 
deze aanbieders compacte ziekenhuizen bouwen met veel 
aandacht voor functionele relaties. Zo zijn er geen afdelingen 
naar medisch specialismen, maar slechts afdelingen naar 
zorgintensiteit: intensive, high en medium care. De patiënt 
verhuist soepel van de ene naar de andere afdeling naarmate 
het genezingsproces vordert. In vergelijking met andere 
sectoren loopt de zorg achter op het gebied van logistieke 
processen. Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek 
beschikbaar Duits onderzoek wijst wel uit dat gebouwtypolo
gieën grote invloed kunnen hebben op de efficiëntie van het 
primaire proces. 

HET ONTMYTHOLOGISEREN VAN HET 

ZIEKENHUISGEBOUW - Waarom bouwen we grote 
monolithische ziekenhuizen? Gedurende de afge
lopen 25 jaar heeft er een concentratie van zorgverle
ning plaatsgevonden met als gevolg gebouwen 
waarin alle functies zijn ondergebracht. Zorginstel
lingen zijn ook symbolen van maatschappelijke en 
culturele waarden. Toch kan het heel zinvol zijn het 
ziekenhuisgebouw te ontleden om te ontdekken dat 
grote delen ervan niet echt zorgspecifiek zijn. Meer 
dan de helft van het oppervlak van een gemiddeld 
ziekenhuis wordt ingenomen door functies die veel 
gelijkenis vertonen met kantoren en hotels. Het 
Bouwcollege heeft daarom de schillenmethode 
ontwikkeld, waarmee een ziekenhuis wordt verdeeld in 
vier onderdelen: de hot floor, hotelachtige voorzie
ningen, kantoorvoorzieningen en een fabrieksmatige 
schil. 



HOT FLOOR 
33% 

2. HOTEL 
30% 

3. KANTOOR 
23% 

4. FABRIEK 
14% 

1. De hot floor: kapitaalintensieve voorzieningen zoals operatiekamers, IC's en beeldvormende diagnostiek. 
Kenmerkend zijn de relatief dure vierkante meters en het specifieke karakter van deze voorzieningen. Logistiek 
onderzoek heeft uitgewezen dat procesoptimalisatie tot substantiële benuttingwinst kan leiden, in combinatie 
met bedrijfstijdverlenging. 

i 
! 

2. Hotelachtige voorzieningen: low care verpleging die veel gelijkenis vertoont met een hotelvoorziening. 
De kosten per vierkante meter zijn lager dan de hot floor en in vastgoedtermen zijn de voorzieningen minder 
specifiek. Het is immers niet ondenkbaar om een hotel naast het ziekenhuis te bouwen en tevens als verpleeg-
afdeling te gebruiken. 

3. Kantoorvoorzieningen: alle staf- en kantooraccommodatie inclusief veel poliklinische voorzieningen. 
Ook voor poliklinische voorzieningen geldt dat aanzienlijke procesoptimalisatie haalbaar is. De verwachting is 
dat de druk op de poliklinische capaciteit nog aanzienlijk zal toenemen. De vraag doet zich wel voor of deze 
capaciteit in het ziekenhuis gerealiseerd dient te worden. Waarom niet dichter tegen de eerste lijn aan? 
Dit vastgoed hoeft veel minder zorgspecifiek te zijn, waardoor huur en verhuur mogelijk wordt. 

4. Fabrieksmatige schil: kapitaalintensieve functies zoals laboratoria en keukens, die echter geen deel uitmaken 
van het primaire proces. Deze lenen zich ook voor outsourcing. 
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Het denken in schillen is ook toepasbaar in andere sectoren 

in de zorg. De toekomst zal ongetwijfeld enerzijds een 

normalisatie in bouwkundige zin en anderzijds een functio

nele differentiatie van zorgvastgoed bevorderen. Normalisatie 

van de bouw betekent vaak lagere investeringen: een kantoor 

is immers veel goedkoper dan een hot foor. Normalisatie kan 

echter ook leiden tot een hogere marktwaarde van het 

vastgoed, waardoor het gemakkelijker afstootbaar is of 

geschikt kan worden gemaakt voor andere toepassingen. Een 

uitdagende poging om een nieuw concept uit te werken is het 

winnende Core Hospital uit de prijsvraag Future Hospitals: 

Competitive and Healing. Hiervoor werd geanalyseerd welke 

functies absoluut in het kernziekenhuis moeten worden 

ondergebracht. De conclusie was dat het slechts om ruim 50 

procent van het traditionele ruimteoppervlak van een 

ziekenhuis gaat. Het ziekenhuis krijgt een soort netwerkstruc

tuur. Door een kleiner ruimtebeslag kan een ziekenhuis ook 

weer gemakkelijker in het hart van Europese steden worden 

gebouwd. 

VASTGOED IN EEN APARTE 

RECHTSPERSOON? ~ Het bruist momenteel in 

zorgland: vastgoed is een hot topic. Dat geldt ook 

voor de vraag of het sl immer is om het vastgoed in 

een aparte rechtspersoon onder te brengen. Immers, 

dat schoont de balans van het vastgoed waardoor 

het eigen vermogen (relatief) toeneemt, en het b iedt 

de mogel i jkheid to t een meer gerichte professionele 

benader ing. In andere sectoren komen we deze 

aanpak ook tegen: bij hogescholen en b i jvoorbeeld 

Schiphol. Los van de techniek is de cruciale vraag: 

wie zit er aan het stuurwiel? Heeft de zorginstel l ing 

nog vol ledige zeggenschap over haar vastgoed? 

door de locatie. Dit biedt zorginstellingen ook nieuwe 

kansen. Om de kansen te kunnen grijpen die de verande

rende financiering biedt, zijn drie punten van groot belang. 

Allereerst, wanneer vastgoed deel wordt van de instellings

strategie, hoort het ook thuis op de agenda van de Raad van 

Bestuur. Dit betekent automatisch dat professionalisering 

van het vastgoedbeleid en van opdrachtgeverschap een 

noodzaak is. De risico's komen veel meer dan vroeger bij de 

instelling zelf te liggen. Vervolgens betekent vastgoedstra

tegie ook dat een heldere visie ontwikkeld dient te worden op 

gebouw, architectuur en de relatie tot de identiteit van de 

instelling. Wil de instelling het gebouw gebruiken als 

marketinginstrument, of vormt het een belangrijk onderdeel 

van het zorgproces: de Healing Environment^ Ook een 

sobere functionele strategie, waarin kostenoptimalisatie 

voorop staat, is een mogelijke keuze. Tot slot zal het nieuwe 

beleid ongetwijfeld leiden tot normalisatie van zorgge

bouwen. Dat gebouwen een blijvende marktwaarde hebben 

en gemakkelijk afstootbaar zijn, zal steeds belangrijker 

worden. Aanpasbaarheid, flexibiliteit en goede groei-

krimpmogelijkheden passen bij een dynamische zorgsector.+ 

Denken vanuit de levenscyclus 
De nieuwe financiering betekent denken vanuit de exploitatie. 

Dit heeft tot gevolg dat het bij investeringsbeslissingen niet 

zozeer meer gaat om het initiële investeringsbedrag maar om 

de totale kosten van het gebouw gedurende de levenscyclus: 

de life cycle costs. Een hogere initiële investering kan in 

sommige gevallen gedurende de levenscyclus vele malen 

worden terugverdiend met lagere exploitatiekosten. Het 

Bouwcollege heeft samen met het Noorse Multiconsult een 

instrument ontwikkeld om de life cycle costs van verschil

lende investeringsscenario's voorzorggebouwen door te 

rekenen. Een ander belangrijk punt daarbij is dat we gewend 

zijn geraakt om te denken vanuit afschrijving. Zorggebouwen 

worden nu in 40 tot 50 jaar afgeschreven. Courant vastgoed 

behoudt echter zijn waarde: wie heeft er bijvoorbeeld op zijn 

woning afgeschreven sinds de Tweede Wereldoorlog? 

Investeerders, zoals pensioenfondsen, kijken scherp naar de 

restwaarde, die voor een niet onbelangrijk deel wordt bepaald 
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Robbert Huijsman

RIJKERE PER.
SPECTIEVEN
OP UW
ZORGGEBOUW
Het pand als bedrijfsinstrument in het
serviceconcept van de maatschappeliik
zorqondernemer

De bedrijfsvoering van gebouwen in de zorg komt in een heel nieuw perspectief te staan door de

invoering van de Wet Toelating Zorginstellingen iwfzi) en de afschaffing van de bouwregulering op

zorggebouwen. Veel zorgaanbieders zien deze fundamentele omslag als een technische omzettingsope-

ratie en beseffen nog onvoldoende welke nieuwe kansen en risico's op hen afkomen. Zorgondernemers

staan voor de uitdaging een integrale visie op hun vastgoed te ontwikkelen. Dit nieuwe bedrijfsinstru-

ment moet in al zijn mogelijkheden en consequenties worden doordacht en vervolgens worden gedekt

met de externe prijsstelling van de zorg- en dienstverlening. Het gebouw wordt een productiemiddel op

strategisch, tactisch en operationeel niveau en daarmee een van de normale componenten van de totale

bedrijfsvoering. Het moet bovendien in staat zijn een gevarieerd palet aan zorgbehoeften en klant-

wensen te dekken; van kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen en gehandicaPten tot
grootscha I ige high-tech faci I iteiten.

ln deze bijdrage wordt hetzorggebouw bezien vanuitverschillende perspectieven, startend bij een meer

klassiek perspectiefop het gebouw als te onderhouden kapitaal, maar vervolgens wordt het perspectief

verbreed naar het gebouw als strategisch productiemiddel in de primaire zorgprocessen en de secun-

daire organisatieprocessen en tenslotte een nog weidser perspectiefwaarin het zorggebouw uitgroeit tot
een marketinginstrument voor zorgondernemers. Bestuurders van zorgorganisaties moeten zich

nadrukkelijker bezig houden met de strategische kanten van vastgoedbesluiten, in alle fasen vanaf

planvorming tot aan de volledige doorvertaling naar een gezonde bedrijfsvoering. Het zorggebouw wordt

opbrengstengenerator en kritisch interventie-instrument in zorgorganisaties.



Perspectief i : 

Z O R G G E B O U W ALS K A P I T A A L G O E D 

Vaak wordt het gebouw nog vooral gezien als een kostenpost, niet als een bron van opbrengsten en 

inkomsten op de korte en lange termijn. Het klassieke denken over zorggebouwen is simpel. De 

exploitatiekosten van zorggebouwen bestaan uit de kosten van de dagelijkse instandhoudingen de 

kapitaalslasten (rente en afschrijving). Beide moeten worden beteugeld, zeker op de korte termijn, want 

veel verder strekt de tijdshorizon van bestuurders en toezichthouders in de zorg vaak nog niet. Echter, de 

dynamisering van de markt maakt het van groot belang na te denken over de levenscyclus van het 

gebouw, de (verlenging van de) economische restwaarde en de mogelijke herbestemming naar andere 

doelen. Duurzaamheid, flexibel bouwen en herontwikkeling zijn hier de actuele thema's. Wat nu een 

zorggebouw is, kan later een kantoor, school, bedrijfspand of woonlocatie zijn. 

Veelal is men zich al wel scherp bewust van de exploitatiegevolgen van het gebouw zelf, die men 

probeert te beïnvloeden via de nieuwste inzichten in onderhoud, klimaatbeheersing, energiehuishou

dingen installatietechniek. Op hetgebied van vastgoedoplossingen kan de zorgsector echter veel leren 

van het bedrijfsleven, waar hogere kapitaalslasten zijn gerechtvaardigd als deze leiden tot een daling van 

de exploitatiekosten. Neem als voorbeeld de toepassing van klimaatbeheersing. Deze investering is in 

kantoorgebouwen al lang geen onderwerp van discussie meer, omdat bewezen is dat de arbeidsproduc

tiviteit toeneemt. 

De techniek staat niet stil. Het is de vraag of de zorgaanbieders wel voldoende zijn toegerust om deze 

innovatie bij te houden en adequaat te incorporeren in hun vastgoedbeleid. Expertise is weliswaar in te 

huren (adviesbureaus varen daar wel bij), maar de zorgsector staat voor de meer principiële vraag of ze 

deze competenties zelf doorontwikkelt of het totale bouw- en onderhoudsbeleid uitbesteedt aan 

vastgoedprofessionals. De zorgsector gaat een hele nieuwe fase in met nieuwe partners van buiten de 

zorg, in allerlei PPS-constructies, allianties met woningbouwcorporaties, vastgoedbeheerders en project

ontwikkelaars. Flexibiliteit en ruime mogelijkheden tot herbestemming maken een gebouw tot een 

aantrekkelijke asset op de balans en een hefboom voor financiers, zodat uw positie op langere termijn is 

veiliggesteld. 

Perspectief 2: 

Z O R G G E B O U W E N ALS I N T E R V E N T I E I N PRIMAIRE Z O R G P R O C E S S E N 

Het gebouw als instrument voor interventies in het zorgverleningsmodel staat nog in de kinder

schoenen. Het zorggebouw kan een veel grotere rol spelen als instrument in de sturing, effectiviteit en 

exploitatie van de directe primaire zorgprocessen. Hier komen we bij thema's als Healing Environment 

en Evidence Based Design. De medische technologie in diagnostiek en behandeling is al langer een 

erkend productiemiddel, dat de behandelmogelijkheden doet toenemen en de invasieve belasting op 

patiënten doet afnemen. Waar vroeger een grote operatie met langdurige opname nodig was, bijvoor

beeld bij een knieoperatie of problemen in het vatenstelsel, volstaat nu een kijkoperatie in een poliklini

sche setting. 

Op vergelijkbare wijze wordt thans ook het gebouw een productiemiddel en een cruciale bron van 

innovatie in primaire zorgprocessen. Een slim gebouw met een doordacht in- en exterieur bevordert het 

herstel van patiënten en de satisfactie van medewerkers en daarmee de effectiviteit en efficiency van 

primaire zorgprocessen. De econoom ziet de exploitatie verbeteren en maakt nieuwe afwegingen tussen 

de investeringskosten in het gebouw en de daarmee samenhangende exploitatieopbrengsten in de 

primaire zorg. Het concept Healing Environment overstijgt in ruime mate de traditionele aandacht voor 

de decoratieve en esthetische waarde van een zorggebouw. Hoewel de onderzoeksinspanningen en de 

publicatiestroom gestaag toenemen, is het bestaande onderzoek mar Healing Environments vaak nog 

onvoldoende evidence based en bovendien sterk geënt op de Amerikaanse situatie. Er is in Nederland 

meeren beter onderzoek nodig naarcruciale vragen: welke interventies in het gebouw, de infrastructuur 

en het interieur moeten we precies plegen om het herstel van patiënten en de kwaliteitvan leven van 

onze zorgcliënten te bevorderen, zowel in de curatieve als in de langdurige zorg? 

Een mooi voorbeeld is de discussie over eenbedskamers in ziekenhuizen. Ter inspiratie kan het zoge-
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naamde Pebble Project dienen, waarin inmiddels meer dan 20 ziekenhuizen in de Verenigde Staten 

participeren in onderzoek naarde effecten van Healing Environments. Op grond daarvan is een Business 

Case for Better Buildings geconstrueerd waarin de kosten van verschillende investeringen in bijvoor

beeld eenbedskamers, interieur van kamers, sanitaire voorzieningen en werkplekken, klimaat- en 

geluidsbeheersing en grotere ramen in muren en daken voor daglicht, worden afgezet tegen de 

opbrengsten van minder valincidenten, minder wondinfecties en complicaties, verminderde medicatie 

en patiëntentransport, korter ziekenhuisverblijf en lager ziekteverzuim en verloop onder personeel. Met 

spectaculaire uitkomsten: de inverdientijd voorziekenhuisbrede investeringen in Healing Environment 

bedraagt nog geen twee jaar, zeker als de marketingeffecten op marktaandeel in de directe patiëntenzorg 

én op schaarse professionals op de arbeidsmarkt worden meegerekend! 

Nederlands onderzoek naar de effecten, kosten en baten van eenbedskamers zal bepalend zijn voor de 

verdere ontwikkeling binnen ziekenhuizen, want inmiddels staan meerdere bouwprojecten op stapel of 

op het punt van opleveren zonder de noodzakelijke bewijsvoering. Maar de verwachtingen zijn hoog, zo 

bleek uit onderzoek van Van Geest (2005) bij verschillende ziekenhuizen. Een bestuurder van een van 

deze ziekenhuizen verwoordde dat als volgt: "Het is puur economie, elke andere oplossing dan eenbeds

kamers is idioot." Hij is ervan overtuigd dat eenbedskamers de nieuwe norm in ziekenhuizen wordenen 

acht het niet uitgesloten dat ziekenhuizen die dat concept niet volgen maar volgens oude concepten 

meerbedskamers bouwen of renoveren, binnen 15 jaar hun faillissement moeten aanvragen op grond 

van het gebouw. De traditionele verzorgings- en verpleeghuissector is daarbij een waarschuwend 

voorbeeld, want daar treedt nu al leegstand op omdat de huisvesting niet meer voldoet. Echter, ook deze 

moderne inzichten moeten niet worden verabsoluteerd, want het is onwaarschijnlijk dat alle patiënt-

groepen evenveel baat bij en behoefte aan eenbedskamers hebben. Met name oudere en chronische 

patiënten hebben vaak nog een voorkeur voor meerbedskamers, vanwege de mogelijkheden van 

aanspraak, lotgenotencontact en gevoel van veiligheid. Er zijn aanwijzingen (onder meer uit de onco

logie) dat een goede sociale omgeving bevorderend kan uitwerken op het herstelproces. In deze veelheid 

van mogelijke positieve en negatieve effecten van Healing Environments is juist een strikt rationeel-

economisch perspectief zeer wenselijk, teneinde de uitkomsten te meten, te wegen en zoveel mogelijk te 

waarderen in geld. Daarbij moet ook zorgvuldig rekening worden gehouden met de verschillende 

tijdshorizonnen voor de verschillende kosten en opbrengsten, zowel aan de kant van de patiënten als 

aan die van de medewerkers, via methodieken als netto contante waarde met de juiste discontovoeten. 

Hiermee zou ook inzicht verkregen worden in de optimale mix van één- en vierbedskamers (iedere 

tussenvorm van twee- of driebedskamers is inmiddels onwenselijk gebleken). Ik zie uit naar de falsificatie 

van de hypothese dat er veel meer te doen is met zorggebouwen als bron van interventies op patiënten, 

medewerkers, bezoekers en omgeving. Wie durft het eerste gebouw neer te zetten, dat alle huidige 

kennis incorporeerten een levend laboratorium wordt voor £v/dence Based Design en Healing Environ-

ments in Nederland? 

Perspectief 3: 

KLEINSCHALIGHEID IN ZORGGEBOUWEN 
Met name in de nieuwe trend van kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor dementerenden en 

gehandicapten verwacht ik nog veel meer impact van binnen- en buitenarchitectuur, teneinde op 

professioneel niveau het concept van alledaagse huiselijkheid te combineren met de nieuwe normen 

voor verantwoorde zorg en de nieuwste inzichten uit Humon Resource Monagement toegepast op 

werkvormen als groepsbegeleiding. 

Kleinschaligheid als tegenreactie op instituutsdenken en fusiegolven mag zich verheugen in een 

groeiende belangstelling en heeft nu zelfs het Coalitieakkoord van het vierde Kabinet Balkenende 

gehaald. De gehandicaptenzorg kent het fenomeen van kleinschaligheid al veel langer (denk aan 

gezinsvervangende huizen, genormaliseerd wonen e.d.), maar de ouderenzorg is nog terughoudend. 

De trends zijn ook niet eenduidig. Enerzijds leidt een samenloop van verschillende maatschappelijke, 

economische en beleidsmatige ontwikkelingen er toe dat de zorgvraag in verzorgings- en verpleeghuizen 

steeds zwaarder en complexer wordt, maar anderzijds wordt er gestreefd naar een zo groot mogelijke 



zelfredzaamheid en privacy. Tegen dit achtergronddecor ontwikkelen zich verschillende varianten van 

kleinschaligheid voor dementerende ouderen. Elk project deelt dezelfde uitgangsvisie: de zorg wordt 

geboden in een huiselijke en herkenbare omgeving, de bewoners vormen met elkaar een gewoon 

huishouden en kunnen zelf hun dagelijks leven inrichten. Maar er zijn vele soorten projecten, variërend 

van stand alone huizen in de wijk, via geclusterd wonen in de wijk, tot nieuwe wooncentra op het terrein 

van of dicht bij een zorginstelling (bijvoorbeeld Ter Reede in Vlissingen) en gerenoveerde verpleeghuizen 

waar per verdieping als het ware een straat met groepswoningen is nagebouwd (bijvoorbeeld in De 

Hofstee te Rotterdam). Verschillende onderzoeken lijken aan te tonen dat ouderen en hulpverleners zich 

wel voelen in deze kleinschaligheid, maar onderzoek naar de kostenstructuur van kleinschalige zorgvoor

zieningen voor dementerenden verloopt vooralsnog onbevredigend door gebrekkige en onvergelijkbare 

boekhoudsystemen. Gezant Kennedie had dit onthutsende euvel al eerder vastgesteld. Een gezonde 

bedrijfsvoering van kleinschaligheid is dus niet gegarandeerd. Het is twijfelachtig of al te idealistische 

varianten van één of slechts een paar huizen in de wijk een toekomstbestendige bedrijfsvoering kennen, 

zeker als zij geen onderdeel uitmaken van een groter verband, met voldoende waarborgen voor 24 

uurscontinuïteit en kwaliteit van zorg. In deze superkleinschalige varianten speelt de architectuur ook 

nauwelijks een rol. 

Voor een vastgoedbeheerder (vanuit het eerste perspectief) is het uiterst aantrekkelijk om kleinschalige 

woonzorgvoorzieningen op grote schaal te exploiteren en daarbij ook de breekpunten als avond- en 

nachtdiensten en facilitaire ondersteuning meer op regionale dan op lokale schaal aan te pakken en te 

faciliteren. Hierin zijn satellietmodellen van een groep kleinschalige voorzieningen rondom een regionaal 

expertise- en faciliteitencentrum met goede (lCT-)verbindingen en het onderscheiden van front- en 

boc/co/pce-functies cruciaal. Groot denken in kleinschaligheid is cruciaal om op concernniveau exploita-

tiegerichtte bouwen, gezond te exploiteren en verder te innoveren. 

In geclusterd wonen met groepswoningen langs een corridor, al dan niet gestapeld in een woongebouw, 

liggen veel meer uitdagingen voor de (interieur)architect. Hoe trekje het concept van huiselijkheid door 

naar de woon-leefkeuken waar personeel en bewoners samen de maaltijd bereiden? Hoe voorkom je dat 

in de gang met afzonderlijke slaapkamers toch een instituutsklimaat overheerst? Hoe richt je de 

plattegrond zo in, dat de eisen van de Inspectie over 24 uurstoezicht en andere normen voor verant

woorde zorg zijn geborgd? Faciliteiten als een centrale keuken, linnen- en wasvoorzieningen en therapie

ruimten zijn in kleinschaligheid taboe, maar hoe richtje de groepswoning dan zo in dat de benodigde 

activiteiten daar zo gewoon mogelijk plaatsvinden? De architect kan hier bij uitstek zijn creativiteit 

inbrengen om de schijnbaar onverenigbare visies op kleinschalige huiselijkheid te verbinden met de 

professionele standaarden en de normen voor verantwoorde zorg en tegelijkertijd ook bij te dragen aan 

een gezonde bedrijfsvoering. De bus/ness cose voor verstandige varianten van kleinschaligheid kan dan 

eindelijk worden geschreven en geïmplementeerd. Voor maatschappelijk ondernemers in de zorgmarkt 

is dat de enige manier om succesvol te kunnen opereren op een gereguleerde markt met toenemende 

druk op kosteneffectieve zorgprestaties en adequate verantwoording. Juist in de kleinschalige zorg voor 

dementerenden ligt een gigantisch groeipotentieel, waarvoor ook een grote maatschappelijke belang

stelling bestaat vanwege de toenemende vergrijzing. 

Perspectief 4: 

Z O R G G E B O U W E N A L S I N T E R V E N T I E I N O R G A N I S A T I E P R O C E S S E N 

Het gebouw is nog vrijwel niet ontdekt als Human Resource Management (HRM)-instrument. 

De zorg- en dienstverlening is een people business, waar personeelskosten de grootste post in de 

exploitatie vormen. Hoe kunnen we de arbeidsproductiviteit en satisfactie van onze medewerkers 

bevorderen door slimme gebouwen als een van de instrumenten in het Human Resource Management? 

Het planontwerp, de logistieke routes en de inrichting beginnen steeds meer de creativiteit te prikkelen. 

Denk aan het ergonomisch ontwerp van werkplekken, en operatiekamers, maar ook aan de inpassing 

van fitnessruimten voor medewerkers en patiënten. Hoe werkt de akoestiek, belichting en beluchting van 

de werksituatie uit op de stressbestendigheid, productiviteit en arbeidssatisfactie van medewerkers? 

Nog verder gaat de gedachte dat het hele gebouw ook ondersteunend moet zijn op de strategische 



(arbeids)visie van de zorgondernemer. Als multidisciplinaire teams de belangrijkste werkvorm zijn, hoe 

speelt de inrichting van werkplekken, overleg- en ontmoetingsruimten daar dan precies op in? 

Als hygiëne cruciaal is voor de effectiviteit van de operatie en nazorg, hoe voorziet dan de plattegrond 

van verpleegafdeling in stimulering van adequaat professioneel handelen, zoals handen wassen bij start 

nieuw patiëntcontact, bij afhandeling van medicatie- en ander afval, bij sanitaire voorzieningen e.d.? 

Als kleinschalige zorgverlening het hoofdmodel is, met een groepsleider per groep bewoners/cliënten, 

waar plaatst u dan de plekken voor administratie, werkoverleg en pauzes? Of heeft u die gewoon niet 

meer, omdat een groepsleider altijd binnen de groepswoning acteert? Kan deze dan nog ergens roken of 

een collega ontmoeten is de vraag, want professioneel contact wordt ook als belangrijk ervaren. En hoe 

gaatu dan om met het toezicht op de woningen de bewoners? De Inspectie heeft daarover scherpe 

normen. En hoe speelt u bij dit alles met de ICT-component, bij toezicht en bewaking, bij de ondersteu

ning van werkprocessen, in domotica-varianten die arbeidsontlastend uitwerken, in muiti channel 

interactieve communicatiesystemen naar cliënten, collegae en facilitair ondersteuners? Is alles al 

wireless in uw zorgpanden, of heeft u nog last van de aloude kooi van Faraday en ligt de bekabeling voor 

eeuwig vast in uw gefreesde kabelgoten in betonnen muren, vloeren en die ook zo lelijke plafondsy

stemen? Zo bezien is het zorggebouw een belangrijke bron van interventies op het arbeidsklimaat en de 

totale personeelsexploitatie. Een praktisch voorbeeld: in het nieuwe Maaslandziekenhuis te Sittard 

zullen de hogere kapitaalslasten terugverdiend worden door lagere exploitatiekosten, bijvoorbeeld door 

15 procent lagere personeelsinzet, met name door efficiëntere werkmethoden en vergaande automatise

ring van ondersteunende processen. 

Maar het perspectief biedt nog meer vergezichten: hoe bevordert het zorggebouw zoveel mogelijk de 

normale menselijk zelfredzaamheid en interactie? Nodigen het gebouw en de inrichting uit tot sociaal 

contact, tot wederzijdse ondersteuning tussen cliënten zelf en met hun mantelzorgers? Zijn er mogelijk

heden tot rooming-in, meekoken en -eten van bezoekers, dienstbetoon en nabuurschap in de organi

satie of zelfs ondernemerschap van derden in uw zorgboulevard, zoals een wasserette voor ook de 

personeelskleding, een kinderopvang voor ook het personeel, terwijl de zorgcliënten wellicht te gast 

komen in de groepen kinderen?Of bent u al verder dan deze klassieke voorbeelden? Verhuurt u ruimten 

aan de huisarts, apotheker, bibliotheek, bank, arbeidsbureau, de kleine zelfstandige, het buurthuis, de 

tandarts, en ga zo maar door? Denk die opties dan ook nog een paar stappen verder door als kritische 

succesfactor in uw totale HRM-beleid, als sturingsinstrument op uw arbeidsrendement en medewerker

satisfactie, als aantrekkelijke lokker in wervingscampagnes en als creatieve bron voor tertiaire arbeids

voorwaarden op de krappe arbeidsmarkt, want daar voltrekt zich de echte concurrentieslag. Druk de 

resultaten dan uit in economische parameters als moeilijk vervulbare vacatures, wervingskosten, turn 

over en ziekteverzuim in het personeelsbestand, additionele omzet aan andere gebruikersgroepen en 

hoe die resultaten worden beïnvloed met elke geïnvesteerde euro waar dan ook in het totale zorgge

bouw. De volgende perspectiefverbreding naar marketing is dan relatief eenvoudig. 

Perspectief 5: 

ZORGGEBOUWEN ALS MARKETINGTOOL 
Het(zorg)gebouwisals icoon in de omgeving en context een pracht van een marketinginstrument voor 

zorgondernemers. Als architectonisch gebaar in een wijdere omgeving is met exterieur en interieur een 

geweldige bijdrage te leveren aan het nieuwe ondernemerschap in de zorg. Het gebouw kan van grote 

waarde zijn in de marketingstrategie van zorgondernemers en het werven of nog liever binden van 

klantgroepen. Eerder poneerde ik het credo groot denken in kleinschaligheid, maar vanuit marke-

tingoogpunt is deze strategie nog verder uit te bouwen in herkenbare franchiseformules waarin de 

kleinschalige voorzieningen een herkenbare icoon in de lokale gemeenschap vormen, ook door de 

architectuur en de stedelijke inpassing als kloppend hart in de wijk en een levendige ontmoetingsplaats 

voor allerlei doelgroepen. Steeds in een herkenbare sfeer, als een krachtig merk voor het serviceconcept. 

Inmiddels spelen een aantal formules zoals Corona hierop in, maar het gebouw zelf is daarin nog geen 

systematische hoeksteen in het totale merkenbeleid. Hier is nog mooi leentjebuur te spelen 'm de retail 

en hôtellerie, met voor iedereen herkenbare formules als Starbucks, Marks & Spencer, Marriott of McDo-



nald's. Steeds weer is de architectuur en het interieur ondersteunend aan het totale concept, waarvoor 
niet alleen consumenten bewust kiezen, maar ook werknemers (daar wil je bij horen,of niet). Al eerder 
pleitte gezant Kennedie (2005) voor het afkijken van hotelconcepten in het moderniseren van de 
zorgvisie en serviceverlening in de verpleeghuizen. De stelling hier is dat zo'n servicemodel niet alleen 
intern bindt en rendeert, maar ook extern marketingrendement oplevert in grotere wervings- en 
bindingskracht bij cliënten, werknemers, leveranciers en financiers. 

Reflectie: 
DILEMMA'S OMZETTEN NAAR RIJKERE PERSPECTIEVEN 
Uw gebouw als strategisch en tactisch instrument in uw totale zorg- en dienstverleningsconcept! Had u 
dat zo al eens bezien toen u op een reguliere werkdag door de deuropening stapte om voor weer 
minstens acht uur in dat interventiesysteem te verkeren? Velen zeggen te worstelen met het dilemma 
tussen personeelslasten en de exploitatielasten van het gebouw. Als u tot hier mijn betoog hebt gevolgd, 
dan acht u dit inmiddels een schijndilemma en weet u al veel meer wederzijds bevorderende in plaats 
van tegenwerkende verbanden tussen personeel en gebouw te leggen. Maar dan komt het echte 
dilemma: kuntu uw visie ook echt realiseren, krijgt u alle sta/ce/ioWers mee, durft u het financieringsri
sico als ondernemer te dragen, omdat u de netto contante waarden van alle investeringen en 
opbrengsten nu scherp voor ogen heeft ineen overtuigende faus/ness cose voor uw slimme gebouw? 
Concepten als Healing Environments doorstaan inmiddels uw aanvankelijke scepsis, maar gaan pas echt 
renderen als u de psychologische, sociale, materiële en financiële barrières weet te beslechten door ze te 
vervangen door rijkere perspectieven op uw zorggebouw. Deze omslag in uw strategische mindset komt 
uw serviceconcept ten goede, verbetert de exploitatie en kosten/batenverhoudingen in uw totale 
bedrijfsvoering aanzienlijk, maakt u tot een aantrekkelijke ondernemer op deelmarkten van cliënten, 
arbeid, grondstoffen en kapitaal en verhoogt uw positie in de regionale en landelijke netwerken van 
stakeholders. Je hoeft geen economie gestudeerd te hebben, om de economische waarde van deze 
business case nu zelf te kunnen opzetten en verzilveren.* 
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Nu de rijksoverheid uiteindelijk ook het centrale regime

over het bouwen van voozieningen voor de zorg loslaat,

staan talloze opdrachtgevende partijen klaar om zich een

positie te verwerven in dit omvangrijke vastgoeddomein.

Deze terreinverovering gaat gepaard met het uiwinden
van nieuwe programmacombinaties die een optimaal

rendement uit het vastgoed moeten halen. Hierdoor zal in

de nabije toekomst de zorg veel meer zijn verweven met

het dagelijks leven, omdat ze opgenomen is in andere

voorzieningen. Een groot deel van de huisvesting voor de

zorg verliest het bekende neutrale, institutionele karakter

door de inbreng van consumentgerichte marktpartijen. De

mogelijkheden van deze verschuivingen voor het vergroten

van de differentiatie in de architectuur en voor het ontwik-
kelen van nieuwe hybride privaatpublieke ruimten zijn

echter nog nauwelijks verkend.

Dagelijks haalt de zorg de voorpagina's van de dagbladen,

omdat de sector groeit, reorganiseert, privatiseert, inno-
veert en internationaliseeft. De tot voor kort zo gesloten

bolwerken breken open en vanuit allerlei richtingen

betreden nieuwsgierige partners dit veelzijdige werkter-

rein, dat de komende decennia een sterke drager van de

dienstverlenende economie zal zijn. Zo nemen de op groei

en fuseren gerichte woningbouwcorporaties, die zelf in

het laatste decennium gretig de omslag hebben gemaakt

naar de commerciële markt, de huisvesting van en zorg

voor ouderen er graag bij. Maar ook provincies, lokale

overheden, ontwi kkelaa rs en d u rfka pita I isten ontdekken de

economische potenties van de zorg. De provincie Limburg

bijvoorbeeld gaat samen met zorginstellingen, bedrijfs-
leven en universiteiten het aanlokkelijke Zuidlimburgse
heuvelland transformeren tot een Heolth Volley.Deze
ambitie, Helende Hellingen gedoopt, is levensvatbaar. De

nieuwe onderneming CyCenics vestigt haar hoofdkantoor
in Limburg en zal van daaruit wereldwijd arrangementen
aanbieden in de medisch-toeristische sector. Het spreekt
vanzelf dat daar een wervende architectuur bij hoort. De

provincie ziet hier mogelijkheden voor de vrij komende
kloosters, kastelen en vakwerkboerderijen. Deze vormen
een prachtige ambiance voor wel/nessarrangementen,
eventueel in combinatie met een behandeling in een van

de geavanceerde ziekenhuizen. Zo ontstaat een win-winsi-
tuatie: het kostbare cultureel ertgoed is gered en Zuid-
Limburg kan zich profileren als innovatieve economische
regro.

De dynamiek in de zorgsector overschrijdt de lands-
grenzen. Met de opkomst van het zorgtoerisme ontstaat
een internationale markt. De provincie Limburg zoekt nu al

samenwerking met de ziekenhuizen in Aken en Luik. Maar
voor wie verder wil kijken zijn er ook mogelijkheden buiten

Europa. Voor een vakantie annex ooglaserbehandeling

kan men terecht in Egypte. En wanneer de verzekering de

ingreep wil vergoeden kan men voor een hartoperatie een

reis ondernemen naar een gespecialiseerd ziekenhuis in

Bangalore, dat medisch gezien uitstekend bekend staat.

Onlangs is na lang onderhandelen het Slotervaartzieken-

huis in Amsterdam verkocht. De nieuwe eigenaar, die niet

afkomstig is uit de medische sector, heeft ook eigendom

aan de Turkse kust en droomt ervan de mogelijkheden van

beide vastgoedcomplexen te combineren bij het aanbieden

van specifiek op de Turkse Nederlanders gerichte zotgat-
rangementen. Kortom: zorg smelt samen met toerisme,

met mon u mentenzo rg, met bed rijventerre i nen, ondenvijs-

instellingen, sportscholen en winkelcentra.

"Zorg smelt samen met

to erisme, monutmentenz org,

bedrijventerreinen,
onderw ij sinst elling en,

sp ortscholen en winkelcentr a "

ln de wereld van ontwikkelaars is het creatief opererende

TCN Property Projects, dat een speciale afdeling opgezet
heeft voor de zorgsector, al ver in het verkennen van

innovatieve concepten. ln Heerlen, Zwolle en Utrecht werkt
TCN Cares aan zorgparken: clusters van zorgvoozieningen
die als katalysator fungeren om andere functies aan te

trekken. Er ontstaan nieuwe allianties, waarin al dan niet

gefuseerde zieken huizen, vezekeraa rs, zorginstel I ingen,

gemeenten en zorggerelateerde bedrijven betrokken zijn.

De combinatie van functies is locatiespecifiek. ln twee

steden omvat het gezondheidspark een transformatie van

een verstedelijkt gebied, georga niseerd rondom bestaa nde

zorgvoozieningen. ln Zwolle is daarbij ook een bestaand

ROC-complex opgenomen. Maar op bedrijventerrein De

Wetering-Zuid, dat deel uitmaakt van de Vinex-locatie

Leidsche Rijn, is een geheel Heolth Pork in ontwikkeling
met ruimte voot core en cure, wellness en zorggerela-

teerde leveranciers. Als het aan TCN Cares ligt zal in al

deze projecten het specifieke, institutionele karakter van

de zorgarchitectuur verdwijnen. Er bestaat bij TCN een

voorkeu r voor architecten d ie bewezen hebben met een

diversiteit aa n stij len'consu mentgerichte a rch itectu ur'

te kunnen ontwikkelen. ln de praktijk valt de keuze dan

niet op architecten die een lange traditie hebben in het

bedienen van de zorgsector.



Choteou St Cerloch te Houthem: revolideren in een vijfsterrenhotel in het Límburgse Heuvellond

Bron: Helende Hellingen / Hotel Chôteou St Cerloch

Ook ontwikkelaar Multì Vastgoed bouwt aan twee grote

stedelijke projecten waarin zorg opgenomen is. Het

gezondheidspark in Dordrecht omvat een uitbreiding van

het Albert Schweitzer Ziekenhuis en nieuwe sportvoorzie-

ningen voor de hele regio. Daarnaast komen er woningen,

ka ntore n, wi n kels, com me rciële gezond heidsfu ncties,

een politiebureau, kantoren en parkeergelegenheid. Dit

nieuwe stadsdeel moet in zooS gereed zijn. ln het voorjaar

van zooT tekende Multi Vastgoed ook een contract met

het Zaans Medisch Centrum voor de ontwikkeling van

een zorgboulevard die een scala aan zorgvootzieningen

omvat, maar ook winkels, een grote supermarkt en

parkeerfaciliteiten, Multi Vastgoed heeft zich in Nederland

voora I geprofi leerd a ls ontwi kkelaa r va n bi n nenstedel ij ke

projecten. Een van de bekendste voorbeelden is het Beurs-

plein in Rotterdam, in de volksmond 'De Koopgoot'.

Een dergel ij ke' consu mentgerichte a rch itectu u r' levert

niet automatisch een hoge kwaliteit op. De nu voor de

zorg gehanteerde marketingtermen, zoals Healthvalleys

zorgcampussen en zorgparken geven vooralsnog vooral

de ambitie weer om de zorgsector te innoveren. ln de

plannen zijn deze typologieën, die verwijzen naar tradities
in de stedenbouw, nauwelijks te herkennen. De termino-

logie suggereert stedelijkheid, maar in de praktijk is men

vooral op zoek naar flexibele stedenbouwkundige plannen,

die gedurende het besluitvormingsproces nog allerlei

functies kunnen opnemen. Het is haast onvermijdelijk dat

de exploitatiemogelijkheden van het te realiseren vast-

goed richtinggevend zijn voor deze stedenbouwkundige

modellen. Daarom blijft het noodzakelijk dat de lokale

overheden de regie voeren om te voorkomen dat er nieuwe

enclaves ontstaan die weinig bijdragen aan het functio-

neren van de stad.

Wie heeft de regie over
publieke kwaliteit?
Zorggebouwen maken steeds meer deel uit van de

'gewone' vastgoed ma rkt. Sterker nog: de ka pitaalkrachtige

zorgsector kan fungeren als een aantrekkelijke katalysator

voor stedelijke vernieuwing. Opmerkelijk is dat ontwik-
kelaars, corporaties en beleggers voorop lopen. Cemeen-

telijke stedelijke d iensten, stedenbouwkund igen en

architecten onderschatten vooralsnog de potenties die de

liberalisering van de zorg biedt. Een van de uitzonderingen

is de recente studie, geìnitieerd door AIR (Architectuur

lnstituut Rotterdam) naar het functioneren van de publieke
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stedelijke ruimtes. Hierin zijn de mogelijkheden verkend om

de uitbreiding en transformatie van het Erasmus Medisch

Centrum te benutten voor het toevoegen van hoogwaar-

dige collectieve ruimten aan de stad. De studie vertrekt

vanuit het standpunt dat niet langer de overheid als enige

partij waakt over de omvang, kwaliteit en toegankelijk-

heid van collectieve en publieke ruimten. Bij het Erasmus

Medisch Centrum is bij voorbeeld de vraag welke alliantie

van partijen denkbaar is, die een gemeenschappelijk

belang heeft bij een beter ingericht en te beheren stadsdeel

Hoboken. Daaruit komt een verrassende coalitie naar voren,

die behalve het ziekenhuis ook drie musea en onderwijsin-
stellingen omvat. De vorm van de publieke ruimte volgt niet

meer het programma, aldus de studie van AlR, maar toont
vooral de economische en politieke krachten in een gebied.

Daarom is het in kaart brengen en regisseren van deze

krachten - door de gemeente - van essentieel belang voor
het goed functioneren van de stad.

"Consumentgerichte

architectuur levert niet
automatisch een hoge

kwaliteit op"

Nu de zorgsector op grote schaal transformeert zouden
gemeenten dan ook veel alerter moeten zijn op de kansen

die dit biedt. Zij kunnen proactief handelen, door een

intelligent en actief vastgoedbeleid te voeren, waarin alle

onderwijs-, zorg- en sociaal-culturele voorzieningen zijn
opgenomen. Dat maakt de regierol van lokale overheden
veel sterker, biedt de mogelijkheid om op intelligente wijze

functies te combineren en voorkomt leegstand en tekoften
aan locaties. Dit impliceert niet dat gemeenten al het vast-
goed in eigendom moeten hebben, maar wel dat ze inzicht
hebben in de huisvesting van (gedeeltelijk) met publiek
geld betaalde diensten en voozieningen. Liberalisering
genereert immers niet automatisch een prettig evenwicht
tussen vraag en aanbod, zoals de woningmarkt ons heeft
geleerd. Cemeenten zullen zelf de gevolgen ervaren van een

falend, qua aanbod onvolledig vastgoedbeleid in de zorg-
sector. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de uitvoering
van de WMO [Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en

zullen oplossingen moeten zoeken voor degenen die door
de werking van de markt uitgesloten zijn van onderwijs,
werk en zorg. ln de nieuwe allianties die nu ontstaan is

het de eerste verantwoordelijkheid van gemeenten om de

publieke toegankelijkheid van zorg te garanderen. Vervol-
gens is zeker de vraag naar de architectuur van de collectief

gebruikte ruimten aan de orde. Naarmate de privatisering

toeneemt, groeit immers de noodzaak om 'het publieke'

een gezicht te geven in de samenleving.

Evenals de inrichting van de publieke ruimte is de archi-

tectuur van voorzieningen in sterke mate afhankelijk van

de condities waaronder gebouwen tot stand komen. De

locatie, en breder nog, de stedelijke of landschappelijke

context is de drager van elk vastgoedproject. Deze bepaalt
immers niet alleen de kansen op verweving met andere

functies, maar ook de mogelijkheden voor oriëntatie op
de buitenruimten en de positionering ten opzichte van

verschillende vormen van infrastructuur. De nieuwe partijen

die de vastgoedsector van de zorg betreden zullen andere

keuzes maken dan de traditionele, puur aanbodgerichte

zorginstellingen. Het zijn immers de consumenten die de

stapeling van functies rendabel moeten maken. Daarvoor

is het aantrekken van zoveel mogelijk publiek essentieel.

Voor architecten is het ontwerpen van meer complexe

gebouwen, waarin het optimaliseren van de logistiek en het

twee- ofdriedubbel benutten van vloeroppervlak noodza-

kelijk is, een uitdagende methodische opgave. ln de jaren

negentig van de vorige eeuw verschenen de eerste studies

waarin het verloop van het ruimtegebruik gedurende de dag

in beeld werd gebracht. Dergelijke analyses zijn bruikbare

instrumenten om het ruimtegebruik van zorggebouwen

efficiënterte organiseren. De uitkomsten zullen ingrijpende

consequenties hebben voor de indeling en inrichting van

gebouwen. Deze volgen niet langer vanzelfsprekend de

werkwijze van de artsen en specialisten.

Clusters van voozieningen zijn voor architecten aantrek-

kelijk omdat ze in principe meer mogelijkheden bieden om
een herkenbaar publieksvriendelijk gebouw te ontwerpen.
Publiek is niet identiek aan consumenten. Bij een publiek

gebouw is de toegankelijkheid voor iedereen essentieel.

Deze staat echter op gespannen voet met het handhaven

van de veiligheid in de zorgverlening. Bovendien zal een

meer consu mentgerichte arch itectuu r zich voora I spiegelen

aan de meer trendy thema-architectuur van winkelcentra

en recreat¡eve voozieningen. Om de discussie over de

architectuur van toekomstige ziekenhuizen te voeden is aan

het Berlage lnstituut studie verricht naar de mogelijkheden

om ziekenhuizen op te nemen in grootschalige gebouwen-

complexen, zoals luchthavens, winkelcentra of cruiseboten.

Dergelijk ondezoek naar de mogelijkheden van functie-
combinaties was vooral in de jaren negentig van de vorige

eeuw populair onder architecten. Een invloedrijk voorbeeld
is de studie die OMA heeft gemaakt van de wijze waarop
het fenomeen shopping zich in de loop van de vorige eeuw

genesteld heeft in de wandelgangen en oksels van allerlei

andere gebouwtypologieën. Luchthavens bijvoorbeeld

verkrijgen de meeste inkomsten uit hun winkelcentrum.



Het winkelen heeft ondertussen ook de zorgsector geinfil-

treerd. Dit komt tot uitdrukking in de zorgboulevard; een

- vaak nog weinig geraffineerde - poging om een winkelcen-

trum te kruisen met een ziekenhuis.

"De zorgsector is te lang

beschouwd als het exclusieve

domein van een kleine groep

architecten."

Wanneer het aanbieden van zorg zich verspreidt over de

stad is ook de vergelijking met de betekenis van voedsel

voor het stedelijke leven inspirerend. De Rotterdamse archi-

tect Maurice Nio ondezocht hoe de mogelijkheden om

voedsel te produceren, voor te bereiden en te consumeren

in de steden de condities creëren voor een publiek leven.

Het geloof i n een heterogene cu ltu ur veronderstelt volgens

hem automatisch het vertrouwen op een 'daadwerkelijke'

uitwisseling, want als iedereen thuis blijft, is ieder soort

beschaving kansloos en bloedeloos .Zonder publiek domein

is er volgens Nio geen sprake van uitwisseling en dus ook

niet van vitaliteit en verandering. Maar ook het omgekeerde

is waar: zonder daadwerkelijke uitwisseling bestaat er geen

publiek domein. De-institutionalisering van de zorgsector

kan de wrijving die er nu bestaat tussen een heterogene

samenleving en een aanbodgerichte zorg verminderen.

Alledaagsheid en normalisering
Nu de liberalisering van de zorg niet meer terug te draaien

is, lijkt een aangename huisvesting van de zorg een van

de concurrentievoorwaarden te zijn. Om dit te onder-

bouwen vergelijkt men de zorgsector vaak met het hoger

onderwijs. ln die sector is de kwaliteit van de huisvesting

inderdaad een belangrij ke marketingfactor. De U n iversiteit

van Utrecht heeft in de afgelopen vijftien jaar een complete

architectuurtentoonstel I i ng op wa re grootte gerea liseerd.

Consequent is daarbij gedurende al die jaren hezelfde

masterplan gehanteerd. De essentie van dit plan is dat

naarmate er meer gebouwen bij komen de publieke ruimte

beter gestalte en invulling krijgt. Er is echter een groot

verschil tussen zorg en hoger onderwijs. ln tegenstelling

tot het hoger onderurijs is zorg, net zoals het wonen, sterk

verweven met het dagelijkse leven. Wonen is een basis-

behoefte. Zorg is dat, voor een groeiend aandeel van de

bevolking, eveneens. Daarom is het niet zo verwonderlijk

dat men vanuit de zorgsector momenteel ¡nzet oP 'normali-

sering'. Men probeert de zorg zoveel mogelijk aan te bieden

in de eigen woonomgeving. Of om binnen 'de instellingen'

de zorgomgeving huiselijker van karakter te maken. Norma-

lisering of vermaatschappelijking is weliswaar gericht op het

welzijn van de patiënt of bewoner, maar laat zich in de prak-

tijk zelden vertalen in wervende architectuur. De combinatie

van wonen en zorg gaat gePaard met een opeenstapeling van

regelgeving die weinig ruimte laat voor de beleving van archi-

tectuur. Veel recent opgeleverde woonzorgcomplexen en

verzorgi ngsteh uizen voldoen aa n de n ieuwste voorsch riften,

maar toch bieden ze een schrale leefomgeving. Het zijn veelal

producten van een georganiseerde middelmatigheid. Een

te ver doorgeschoten regelgeving, die bedoeld is om het

grootste deel van de woningvoorraad levensloopbestendig

te maken, kan gemakkelijk ontsPoren in een hospitalisering

van grote delen van de woningbouwvoorraad. Normalisering

is een problematisch begrip in een samenleving die zich

kenmerkt door culturele diversiteit en individualisering.

Segregatie voorkomen
Nu nieuwe opdrachtgevende partijen de zorgmarkt betreden

en clusters van functies ontstaan is het de vraag ofde zorg

zich wel kan handhaven in de opeenstapeling van belangen.

ln ieder geval is het essentieel om vooraf het Programma van

eisen zo goed mogelijk te omschrijven. Dat lijkt een oPen

deur, maar juist vanwege de dynamiek in de zorgsector is het

vermogen om het functioneren van toekomstige gebouwen

te beschrijven helemaal niet zo vanzelfsprekend. Opvattingen

over de zorg gaan minder lang mee dan de voorbereidingstijd

van een gemiddeld gebouw. Zorgconcepten zijn vergeleken

bij vastgoedstrategieën bovendien moeilijk hard te maken.

Daarom is er een sterke neiging om te kiezen voor'flexibele'

en 'neutrale' gebouwen. Dat hoeft niet erg te zijn, want er zijn

voorbeelden bekend van neutrale gebouwen die uitstekend in

staat zijn om in de loop der tijd allerlei wisselende functies in

zich op te nemen. Het mooiste Nederlandse voorbeeld is het

door a rch itect Maaskant ontworpen C rootha ndelsgebouw

in Rotterdam: een stad in de stad. Het Probleem is echter

dat'neutraal' en 'flexibel' bijna altijd eufemismen zijn voor

'schraal',' minimaa l' en' u itgekleed'. Dergelijke gebouwen

zijn juist niet duuzaam, omdat ze overmaat aan ruimte

en voldoende kwaliteit in de uitvoering missen, waardoor

ze uiteindelijk toch niet in staat zÚn in de loop der tijd
verschillende functies in zich op te nemen. Coedkoop is dan

duurkoop.

Het is onvermijdelijk dat de samenwerking tussen zorg-

professionals en commerciële vastgoedpartijen een grote

differentiatie in kwaliteit zal opleveren. Daarin zal de zorg-

sector zich niet onderscheiden van andere vastgoedsectoren.
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Blodzijde uit Maurice Nio's Eot Thís! Het Kookpunt von publíek domein.

Bron: Nío Architecten / ßot Publishers



De grootste problemen zullen ontstaan bij de huisvesting

van de zorgbehoeftigen die niet of nauwelijks consumeren

en ook geen activiteiten genereren die financieel interes-

sant zijn voor marktpartijen. Degenen die geen bijdrage
(meer) leveren aan de maatschappij. Dat is geen gering

probleem, omdat het aantal ouderen dat een deel van het

leven aangewezen is op verblijf in een verpleeghuis nog

sterk zal toenemen. De huidige bezuinigingen op de bouw

en het onderhoud van verpleeg- en vezorgingstehuizen zijn

niet erg hoopgevend. Overigens bedreigt het gevaar van

marginalisering ook anderen. Regelmatig zijn de tekorten in
de huisvesting van specifieke groepen in het nieuws. Vaak

betreft dit uiterst kwetsbare mensen, die al moeite hebben

om de weg naar de zorgverlening te vinden, maar waarvoor

de samenleving wel verantwoordelijk blijft. Privatisering van

de zorgsector genereert meer differentiatie in het vastgoed,

qua typologie, situering, architectonische uitwerking en

kwaliteit. Voorkomen moet worden dat deze differentiatie
een segregatie genereert waarbij de zwakste groepen geen

toegang meer hebben tot behoorlijk gehuisveste zorg.

Kennisinstituut zorg en ontwerp
Todra de zorgsector steeds meer overeenkomsten gaat

vertonen met de overige vastgoedsectoren zal de discussie

over de zorgarchitectuur verdwijnen. ln feite is dit proces

al gaande. Zois de thematiek van de 'identiteit'van een

zorginstelling zeker niet exclusief voor de zorgsector. Ook

won ingbouwcorporaties, bed rijven en buu rtcom ité's ma ken

zich druk over de 'eigen identiteit'. Het is een trendy onder-
werp, dat veelal een uitdrukking krijgt in een themaparkach-
tige architectuur. Juist vanwege het modieuze karakter zal

identiteit binnenkort nauwelijks nog onderwerp van gesprek

zijn. Gezien de hernieuwde aandacht voor milieuvraag-
stukken is het heel goed mogelijk dat ecologie en techno-
logische innovatie de komende jaren het architectuurdebat
gaan beheersen.

Door de verbreding van het opdrachtgeverschap zal het
aantal architectenbureaus dat betrokken raakt bij de zorg-
sector toenemen. Dat stimuleert concurrentie en innovatie.
Een belangrijke voorwaarde is dat de juiste ontwerpkennis
en -vaardigheid op het juiste moment en op de juiste plaats
wordt ingezet. Dat wil zeggen: vroeg in de besluiwormings-
processen. Het is bovendien essentieel dat zorgprofessio-
nals niet alleen betrokken zijn bij de keuze van het archi-
tectenbureau, maar zich ook de mogelijkheid toe-eigenen
om rechtstreeks met de architect te communiceren over
het functioneren van het gebouw. Tot deze professionals
behoren uiteraard vooral ook de mensen op de werkvloer en
niet alleen directies en specialisten.

De laatste tijd is juist bij complexe projecten een nieuwe

vorm van aanbesteden in opkomst. Daarbij sluit een

opdrachtgevende partij (of een coalitie) een langjarig

contract met een andere partij die niet alleen verantwoor-

delijkheid neemt voor het ontwerp, maar ook voor de

bouw, de financiering, de exploitatie en het onderhoud van

een gebouwencomplex. Het zorgconcept, maar ook het

ontwerp zijn in dergel ijke beslu itvorm ingsprocessen onder-

geschikte factoren. De deelnemende partijen zullen zich

immers vooral richten op het onderhoud en de exploitatie

van de gebouwen, omdat hierin voor een lange periode de

grootste geldstromen omgaan. Om toch sterk te staan in

dergel ij ke onderha ndel ingen ku n nen zorgprofessiona ls en

ontwerpers de handen ineen slaan om op basis van inhou-
delijke argumenten hun specifieke belangen te behartigen.

Daarbij zouden ze ondersteuning moeten kunnen vragen

bij een volledig onaftrankelijk kennisinstituut. Zorg en

ontwerp vormen de 'softe' sectoren gezien vanuit de

vastgoedsector, maar zijn essentieel voor het welzijn van

pat¡ënten en bewoners. Daarom is het nuttig om kennis te

verzamelen en uit te wisselen, experimenten te genereren

en te monitoren en om internationale kennisuitwisseling te

orga n rseren.

De Nederlandse architectuur staat bekend vanwege haar

vermogen om nieuwe concepten te genereren. Aangezien

de spraakmakende bureaus uit dejaren negentig van de

vorige eeuw de zorgsector nog niet hebben ontdekt als een

enorm uitdagend werkterrein, zal de innovatie vermoe-

delijk komen van een nieuwe generatie architecten. Het

verkennen van het aanbod vanuit de architectuursector

door middel van ideeënprijsvragen is een goed instrument
om talent aan te boren. Architecten die zich interesseren

voor de zorg, zullen zich profileren met nieuwe ideeën en

een aansprekende architectuur. Het winnende ontwerp van

de prijsvraag The Future of Hospítols is hiervan een goed

voorbeeld. Het vernieuwende ontwerp van Venhoeven CS

doet recht aan het publieke karakter van dezorg, is tegelijk
consumentgericht en efficiënt georganiseerd. Cezien het

buitengewoon interessante en dynamische karakter van de

zorg is het onbegrijpelijk daf zezo weinig aandacht krijgt
binnen de ontwerpopleidingen. Wellicht is de zorgsector

te lang beschouwd als het exclusieve domein van een

kleine groep architecten. Daar is echter geen enkele reden

voor. Het ontwerpen van ruimten waarin mensen zorg

kunnen verlenen en ontvangen is een uitstekende oefening

voor studenten. ln de terminologie van de markt is zorg

onderdeel van wellness, van menselijk welbevinden en

van welzijn. De opgave om daar ruimtes voor te kunnen

ontwikkelen, raakt de kern van de architectuur.+



OPDRACHT-
GEVERSCHAP
IN DE ZORG

ln ieders herinnering zijn ziekenhuizen en zorginstellingen

herkenbare gebouwen op specifieke plekken in een stad of
dorp. Veel oudere ziekenhuizen waren altijd goed zichtbaar

en zorginstellingen kenden verschillende gradaties in omvang

en zichtbaarheid. Achterafbezien stonden deze gebouwen op

een natuurlijker wijze centraal in de maatschappij dan de

door concentratie en met fusiebonussen gerealiseerde

megacomplexen uit de nieuwe generatie. Het bouwen voor

de gezondheidszorg heeft zeker de laatste decennia geleid tot
gecompliceerde processen in een in zichzelf gekeerde wereld.

Voor de programma's van eisen en de inrichting van de

processen bij grote bouwopgaven doen de opdrachtgevers

daarbij al snel een beroep op de ervaring binnen de eigen

sector. Dat is een veilige koers, die tot herhaling en vervlak-

king leidt en daardoor niet uitdaagt tot innovaties in de

zorgarchitectuur. Daarnaast drijft de al groeiende omvang

van de programma's de nieuwe gebouwen de stad uit. De

vraag dient zich aan ofhet ontwerPen van een ziekenhuis zo

specifiek is dat het zich onderscheidt van andere complexe

gebouwen en zich dientengevolge kan onttrekken aan de

maatschappelijke ontwikkelingen. Wat zijn de drijfueren van

de opdrachtgever van ziekenhuizen en zorginstellingen en

hoe worden het concept, de locatie, ambitie, de architectuur

en de wijze van aanbesteden eigenlijk bepaald?
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De geschiedenis van de architectuur wordt bepaald door

opdrachtgevers. Particuliere opdrachtgevers hebben Neder-

land door de eeuwen heen gemaakt. Coede en bevlogen

opdrachtgevers zorgen met de architecten die zijkiezen

voor i nspirerende gebouwen. Opd rachtgevers regisseren

daarmee het aanzien van Nederland. Maar bestaat er een

ideale opdrachtsituatie? Welke organisatie van het proces

van totstandkoming van architectuur biedt de meeste

kans op een goed resultaat? ls ereen recept? Helaas is het

antwoord op al die vragen 'nee'. Daarvoor zijn de praktische

factoren in het ontwerp- en bouwproces te ongewis en de

zachte factoren te persoonsgebonden. Toch is alom bekend

dat drie factoren voor de opdrachtgever het succes van een

bouwinitiatief bepalen: de locatie, de architectenkeuze en het

beschikbare budget. Daarnaast is gemeenschappelijke bezie-

ling van belang.

Van een opdrachtgever wordt visie, vastberadenheid en

bezieling verwacht. Een goede opdrachtgever is gedreven,

veeleisend, inspirerend, moet bereid zijn met anderen samen

te werken, bepaalt de voorwaarden om het beoogde doel te

bereiken, heeft affiniteit met architectuur en stedenbouw,

kijkt naar het geheel van een project, weet wat hij wil

bereiken, is in staat de opdracht helder te formuleren, zorgt



voor draagvlak, heeft conceptueel en probleemoplossend 
vermogen, durft te anticiperen en risico's te nemen, denkt na 
over de langere termijn, geeft de architert de vrije hand 
binnen het kader van onderlinge afspraken, maar geeft ook 
kritisch tegenspel, kan harde beslissingen nemen, is 
volhardend en kan omgaan met macht, organiseert een 
helder proces met een duidelijke strategie, is zichtbaar in het 
hele proces en aanspreekbaar op concept en inhoud. De 
creatieve, deskundige en bezielende wijze waarop een 
opdrachtgever in wisselwerking met de ontwerper optimale 
omstandigheden creëert tijdens het ontwerp- en bouwproces 
is de sleutel tot het succes van een project. Verder kent een 
project een optimale start wanneer de opdrachtgever in een 
vroeg stadium, voorafgaand aan de procedure voor de 
architectenkeuze, een helder ambitiedocument heeft 
opgesteld. 

Aard van de opgave 
Hoe het ziekenhuis fijnctioneert, de bedrijfscultuur en -
uiteraard - de aan het gebouw te stellen eisen worden 
voornamelijk door de specialisten bepaald. Dat leidt tot twee 
valkuilen die in bijna elk planproces opdoemen: de afwezig
heid van de patiënt of bewoner in het denken over het 
gebouw en de praktische onmogelijkheid een gebouw te 
ontwerpen naar de specifieke uiteenlopende wensen van 
specialisten. Daarnaast houden ontwikkelingen op zowel 
maatschappelijk als technisch gebied geen gelijke tred met 
de programma's van eisen van grote nieuwe projecten. 
Gebouwen in de zorg moeten de ontwikkelingen in techniek 
en apparatuur volgen. Het aantal bezoekers en werknemers 
dat dagelijks naar ziekenhuizen gaat is groot, evenals de 
invloed ervan op de omgeving. De bouw van ziekenhuizen en 
zorginstellingen is om die reden een belangrijke en uitda
gende opgave, die met 4 procent per jaar een substantieel 
onderdeel vormt van de totale Nederlandse bouwproductie. 
Toch zijn de complexiteit en logistiek in de gezondheidszorg 

De rijksoverheid hecht in haar architectuurbeleid veel 
waarde aan goed en voorbeeldig opdrachtgeverschap. 
Dat is in 2005 in het Actieprogramnna Ruimte en Cultuur 
benadrukt. Met de jaarlijkse rijksprijs De Gouden 
Piramide brengt het rijk het effect van gedreven 
opdrachtgeverschap onder de aandacht. Het rijk speelt 
een belangrijke rol bij het signaleren van maatschappe
lijk relevante thema's en ontwikkelingen in relatie tot 
ontwerp- en bouwopgaven en het daarop initiëren van 
onderzoek, pilotstudy's en voorbeeldprojecten. Binnen 
het advies over het rijksarchitectuurbeleid na 2008, 
A2008-I- getiteld, pleit het College van Rijksadviseurs, 
waar de Rijksbouwmeester zitting in heeft, ook voor 
specifieke (ontwerpende) aandacht voor bouwopgaven 
van algemeen belang waaronder die in de zorgsector. 

vergelijkbaar met andere grote opgaven als stations, vlieg
velden of winkelcentra. 
Omdat de problematiek bij de ziekenhuizen en zorginstel
lingen niet wezenlijk verschilt van die bij opdrachtgevers in 
andere sectoren, is het interessant de discussie te verbreden 
en te kijken naar (en te leren van) die opdrachtgevers; 
opdrachtgevers die vaak met dezelfde maatschappelijke, 
technische en ook bedrijfseconomische ontwikkelingen te 
maken hebben. Hoe reageren zij op de nieuwe kaders en 
tendensen? 

Hoe gaan zij om met de complexe programma's, de noodza
kelijke technologie en de maatschappelijke context en welke 
verrijking brengt de inbreng van deskundigen van buiten? Het 
is vervolgens zaak om de noodzakelijke nieuwe visie en 
ambitie in samenspraak met de eigen spelers en met andere 
sectoren te ontwikkelen. Binnen dit kader kan de aanpak die 
werd gevolgd bij de nieuwe regionale opleidingscentra 
(ROC's)een inspiratie zijn. Hier werd een nieuwe visie 
ontwikkeld op werk en onderwijs die tevens resulteerde in 
een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling. Interessant zijn 
verder de uitkomsten van het rapport Het kan écht: betere 
zorg voor minder geld dat in opdracht van Hans Hooger-
vorst, de voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport werd opgesteld door postbedrijf TPG, het huidige TNT. 
Nadrukkelijk vanuit een perspectief van buiten de zorg wordt 
in het rapport een analyse gegeven van potentiële logistieke 
verbeteringen op het gebied van patiënten, goederen en 
'farma' die kunnen leiden tot kwaliteitsverbetering en 
kostenbesparing. 

Invulling van het opdrachtgeverschap 
Als gevolg van de gewijzigde financiering van ziekenhuizen en 
zorginstellingen manifesteerde zich het afgelopen jaar steeds 
sterker een maatschappelijk vraagstuk over de plaats, 
invulling, omvang en organisatie van deze gebouwen. Het 
gaat bij de realisatie van een ziekenhuis of zorginstelling niet 
meer puur om de vormgeving van een programma. Instel
lingen zullen in de toekomst een prijs- en volumerisico lopen 
omdat zorgproducten en investeringen met elkaar samen
hangen. Instellingen moeten als maatschappelijke onderne
mingen gaan opereren en strategisch invulling geven aan hun 
huisvestings- en vastgoedbeleid. Het nieuwe systeem van 
doorberekenen van vastgoed in de kostprijs kan leiden tot 
fixatie op budget en rendement en daarmee tot vervlakking 
en verlies van identiteit. Kwaliteit is echter niet per definitie 
duur. Voor elk budget zijn zowel goede als slechte projecten 
te realiseren. Veronachtzaming van de belevingswaarde en de 
toekomstwaarde is uiteindelijk nadelig voor de gebruiks
waarde. Het leidt tot eenvormigheid enerzijds en tot 
wegwerparchitectuur c.q. wegwerpstedenbouw anderzijds. 
Daardoor gaat een potentiële bijdrage van de zorg aan het 
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publieke domein verloren. Wanneer de economische factor
te eng wordt toegepast, bestaat het risico dat er onvol-

doende rekening wordt gehouden met toekomstige

ontwi kkel ingsmogel ij kheden. Econom isch rendement moet
in evenwicht zijn met sociaal en cultureel rendement. Een

herijking van het totstandkomingsproces, de positie, het

concept en de architectuur van ziekenhuizen en zorginstel-

lingen is nu aan de orde, en daarmee de rol van het

vastgoed. ledere opdrachtgever wordt hiermee geconfron-

teerd en zal zich op een nieuwe uitdaging moeten voorbe-

reiden.

Door de herschikking van de publieke sector nemen de

private opd rachten voor ziekenhuizen en zorginstellingen

toe; opdrachten die eigenlijk publiek van aard zijn. lnherent

daaraan gaat het vaak om eenmalige opdrachtgevers. Omdat
de projecten een lange looptijd kennen en de spelers elkaar

binnen die termijn vaak afr,visselen - kijk bijvoorbeeld naar de

gemiddelde overloop binnen een Raad van Bestuurvan een

grote zorginstelling - dreigt het gevaar dat het voltooien van

een project belangrijker wordt dan het realiseren van het

beoogde doel. Bovendien moet worden voorkomen dat het

gebouw het resultaat is van compromissen en zodoende

zonder een eenduidige visie tot stand komt. De opdracht-

gever moet zich dan ook realiseren dat'opdrachtgeven' een

vak is. Hij dient een generalist te zijn die maatschappelijke,

financiële en commerciële mogelijkheden integreert en

daarvoor adviezen inwint van deskundigen. Hij geeft alle

partijen in het proces vanaf het begin een rol om zo fricties

136



ù,

tijdens en bij de afronding van het proces te voorkomen.

Maar twee eigenschappen kan hij niet uitbesteden: visie en

vasthoudend heid.

Hoe ziet het ziekenhuis van de toekomst er uit? Wat is de

huidige problematiek en hoe kunnen op een nieuwe wijze

doel en middel worden gedefinieerd en opgelost? De patiënt
of bewoner staat centraal, maar er werken ook heel veel

mensen in de zorg. Ook voor hen is een goed gebouw
onontbeerlijk. Welke functies vergen een centrale, en welke

een decentrale situering? Welke vergen specialisatie en/of
allianties met andere functies? Wat is de rol en de invloed van

de huidige marktwerking en verzekeraars? Hoe zorgen we in

de toekomst voor het toenemend aantal ouderen? Waar en

hoe zouden wij oud willen worden? Wat is een goede locatie
en wat zijn de potenties ervan? De antwoorden op deze

vragen bepalen het programma van eisen en het ambitiedo-
cu ment.

Bij de opdrachtgever ligt de taak om nieuwe opvattingen op
het gebied van ziekenhuizen en zorginstellingen in de

stedenbouw en in het ontwerp te integreren. Om dit te

bereiken is het de kunst om vroeg in het proces in een

onderlinge wisselwerking zowel onderzoek- als ontwerp-
kracht te mobiliseren. Potenties biedt ook het overleg met

gemeenten opdat allianties op het gebied van het stedelijk
programma tot stand gebracht l<unnen worden, bijvoorbeeld

bij de herstructurering in en van naoorlogse wijken. De tijdige
inbreng van ontwerpcreativiteit zorgt voor een reflectie op de

opgave en biedt de mogelijkheid om verschillende scenario's
en oplossingen in beeld te brengen; om de discussie over een

nieuw concept oftypologie aan te zwengelen en om zo tot
een adequaat resultaat te komen.

Bij ziekenhuizen gaat het om een integrale ontwerpopgave,
een samenspel tussen ontwerper en opdrachtgever en een

voortdurende dialoog waarin de optimale ruimtelijke
weerslag van 'zorgidealen' centraal staat. Een project krijgt
een heldere start als de opdrachtgever voorafgaand aan de

procedure voor de architectenkeuze heeft geformuleerd

welke ambitie hij heeft voor het project. ln een ambitiedocu-
ment spreekt hij zich uit over aspecten als de locatie,
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het specifieke effect van het gebouw ofprogramma op de

omgeving, de uitstraling en eventuele herkenbaarheid van

het gebouw, de positionering ten opzichte van het openbare

gebied, specifieke inrichting van buitenruimten en binnen-

ruimten, bepaalde wensel ijke typologie, eventuele toepassing

van innoverende materialen en technieken, eventuele

wensel ijke inrichtingsconcepten, respect voor eventuele

monumentale- of landschappelijke waarden en integratie van

beeldende kunst et cetera. Uit de ambitie volgt wat de vraag

is, welke procedure geschikt is en hoe selectie van adviseurs

en besluitvorming plaatsvinden. De ambitie wordt waarge-

maakt door de juiste deskundigen (stedenbouwers, archi-

tecten, etc.) in te schakelen, die de volledige complexiteit van

de (ontwerp)opgave doorgronden en die de bestuurders in

staat stellen om besluiten te nemen op basis van plannen.

Het gaat kortom om het samenstellen van het juiste team.

Daarbij is architectuur meer dan een functioneel plan en een

aardige gevel. ln het ontwerp krijgen alle gevraagde functies

een betekenisvolle plek. Het voorkomt eenzijdige- en

standaa rdoplossingen. Coede a rch itectu u r werkt, en

welbevinden draagt bij aan genezing.

"Goede en bevloqen

opdrachtgevers zorgen
met de architecten die zij
kiez en v oor inspirerende
gebouwen."

ls Europese aanbesteding aan de orde, dan is de niet-

openbare procedure het meest geschikt voor een keuze op

basis van kwaliteit. Deze bestaat uit twee fases. De selectie-

fase richt zich op de geschiktheid en kwaliteit van de

architecten; in de gunningsfase komt de kwaliteit van de

aanbieding (visie op de opgave) aan de orde. Een goede

kwalitatieve beoordeling kan niet slechts worden gebaseerd

op de omvang van een bureau, de omvang van projecten,
jaarrekeningen, jaarverslagen ofervaring. Essentieel is dat bij

de architectenkeuze de visie van de architect doorslaggevend

is en niet zijn of haar ervaring. Het gaat uiteindelijk immers

om de vertaling van een programma van eisen in een

gebouw. En daarvoor zijn de conceptuele, creatieve,

probleemoplossende en innoverende vermogens van een

architect veruit het belangrijkst.

ir:lr {} .lrill}(}:il eliilr.¡:lvrr-:l':*ir
Het rijk wil nieuwe en verschillende methoden van aanbe-

steden sti m u Ieren waa rbij m a rktpa rtijen worden u itgenod igd

om een grotere verantwoordelijkheid voor een gebouw op

zich te nemen. Dat komt neer op een vroege betrokkenheid

van de markt, opdat hun kennis en efficiëntie effectief bij de

planvorming kunnen worden betrokken. Het vergroot de kans

dat nieuwe ideeën ontstaan en dat door ketenintegratie

financiële voordelen en een kortere doorlooptijd worden

bereikt. ln nieuwe aanbestedingsvoTmen kunnen ontwerp en

bouw (D&B: Design en Build), ofontwerp, bouw en onder-

houd (DB&M: Design, Build en Mointain) door één partij

worden uitgevoerd.

Van belang is om de te kiezen methode afhankelijk te stellen

van een specifiek project. Projecten die ingewikkeld zijn -

waarbij onzekere factoren meespelen, nieuwe technieken aan

de orde zijn - of die heel omvangrijk zijn, dienen niet in

nieuwe samenwerkingsverbanden te worden gerealiseerd.

Risicomijdend gedrag leidt dan vaak tot onbeheersbare

prijsvorming. De ervaring is dat de belangrijkste beslissingen

in een bouwproces aan het begin worden genomen, in de

fase van het programma van eisen, het voorlopig ontwerp en

het definitief ontwerp, wanneer nog relatief weinig informatie
ter beschikking is, Juist in die stadia speelt de aanbesteding

en wordt het contract gesloten. Daarna neemt de beìnvloed-

baarheid af, terwijl de informatie toeneemt. Naarmate het

proces vordeft, pakken wijzigingen juist duurder uit. In die

fase is het contract een feit en zijn wijzigingen slechts tegen

hoge kosten door te voeren.

De keuze voor een nieuwe aanbestedingsvorm vergt een

zorgvuldige voorbereiding. Hoe werken partijen samen? Hoe

worden risico's verdeeld? Wat is de vraag waarop een

inschrijver zich moet richten? Wat zijn de selectie- en

gunningscriteria? Hoe is een deskundige beoordelingscom-

missie samengesteld? Wanneer het ontwerp wordt uitbe-

steed, is het vervolgens essentieel om binnen een nieuwe

werkwijze na te denken over kwaliteitsborging. Hoe kan de

kwaliteit van de inpassing in de omgeving en de kwaliteit van

de architectuur gedurende het hele proces worden geborgd?

Bij uitbesteding zijn er minder mogelijkheden voor de

opdrachtgever om via het ontwerp op kwaliteit te sturen,

omdat de markt het ontwerp maakt. De kwaliteit zal moeten

worden geborgd door middel van een ambitiedocument en

outputspecificaties, en dient zodoende (voorafl veel

explicieter vastgelegd te worden dan voorheen. Concrete

resultaten zijn er nog niet in Nederland; de Rijksgebouwen-

dienst (RCD) en Defensie hebben enkele projecten op basis

van DBMFO (Design, Build, Maintoin, Finonce ond Operote)

gestart. (RCD): Ministerie van Financiën Den Haag en IBC/

Belastingd ienst C ron ingen ; Defensie: Krom houtkazerne

Utrecht) Vooralsnog vergen deze projecten een enorme inzet

van tijd en geld, zowel voor opdrachtgever als voor partijen

die op het project inschrijven.

Het toekomstig project wordt beschreven in outputspecifica-
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ties, modelmatig, om in staat te zijn de aanbiedingen van

marktpartijen te beoordelen. Bij de technische kwaliteit is
dat goed mogelijk. Bij de functionele kwaliteit en bruro-
netto verhoudingen is het lastig. Deze hangt ook samen met
de structuur van een gebouw en de positionering van

functies. Denkbaar is dat een ongunstiger bruto-netto
verhouding, hoewel duurder, een veel helderder en

aangenamer gebouw oplevert. Over de kwaliteit van

architectuur en interieur is nog minder vast te leggen.

Referentiebeelden zijn behulpzaam, maar het specifieke

eenmalige ontwerp van een project is tevoren niet te
benoemen, Bel<end is dat de inbreng van uitvoerende
partijen in de ontwerpfase slechts zin heeft als de uitvoe-
ringstechniek ook heel bepalend is voor het ontwerp. Praten

oveT een functioneel programma van eisen heeft geen relatie
met de uitvoering, Het is dus van belang om alleen partijen
te laten samenwerken die samen tot een beter resultaat
kunnen komen.

Net zoals theaters, universiteiten en rechtbanken vervullen
ziekenhuizen en zorginstellingen een publiel<e taak die

architectonische kwaliteit vergt. Het is tijd om de architectuur
van het ziekenhuis af te stemmen op het openbare karakter
en op het perspectiefvan de patiënt. Een herijking van het tot
nu toe gebruikte instrumentarium, dat deels stamt uit een

tijdvak waarin alles in het teken van de aanbodregulering
stond, is nu actueel. De relatie tussen opdrachtgevers,
architecten en het College bouw zorginstellingen is gebaat bij

een meer stimulerend en faciliterend beleid. Opdrachtgevers
in de gezondheidszorg zullen de komende tijd worden
uitgedaagd om fundamentele en ook noodzakelijke vernieu-
wingen tot stand te brengen. Het ligt daarom voor de hand

om het Ministerie van VWS uit te nodigen om aan te sluiten
bij het interdepartementale architectuurbeleid na zoo8, als

laatste van de bouwende departementen. De Rijksbouw-
meester kan een bijdrage leveren aan het toerusten van het
Bouwcollege op zijn taken binnen een nieuwe context. Het
Bouwcollege en de Rijksbouwmeester kunnen gezamenlijk
bevorderen dat de architectuur van dezorgeen vanzelfspre-
kend aa ndachtsgebied wordt va n het rijksarchitectu urbeleid
en van onze maatschappij. Stimuleren van ontwerpende

disciplines en inspireren van opdrachtgevers vormen daarvan

de pijlers.+
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IS METEN
WETEN?
Notities over Evidence Based Design
v a nuit ontw erpp er sp ectief

Birgitte Louise Hansen

Binnen de gezondheidszorg wordt in toenemende mate

gesproken over de invloed van de omgeving op het gene-

zingsproces. Dit vraagt om een herdefrnitie van de rol die

architectuur binnen de medische omgeving kan spelen; een

rol die gaandeweg is gemarginaliseerd door de ontwikkeling
van de moderne medische wetenschap, Die laatste ging het

altijd vooral om de utiliteit van een gebouw; architectuur als

gereedschap in dienst van geneeskunde, ontworpen door een

kleine specialistische groep van architecten die hier affiniteit
mee heeft. Dat er momenteel een omwenteling plaatsvindt in

deze zienswijze, heeftte maken met de reorganisatie van de

zorg, maar ook met een internationale verschuiving in de

perceptie van ziekte en het bijbehorende proces van herstel.

Het gaat tegenwoordig niet alleen meer om het repareren van

(een onderdeel van) het menselijk lichaam, maar ook om de

verhouding tussen de mens en zijn omgeving. Daarbij wordt
de vraag gesteld hoe, waarom en op welke manier die

omgeving van invloed kan zijn op het genezingsproces; iets

dat overigens moeilijk eenduidig te defrniëren is in een

heterogene samenleving.

Over de relatie tussen zorg en a rch itectu u r zijn de laatste
jaren diverse projecten geinitieerd; van internationale

architectuurprijsvragen (Future Hospitols en Heolthcore

zoz5)en congressen (The Architecture of Hospitols)tot
p u bl i caties (Zo rg b o u I evo rd s, T h e Arch itectu r e of H o s pito I s).

We zouden daardoor haast vergeten dat interesse in de

gezondheidszorg vanuit de a rchitectuurdiscipline geen nieuw

fenomeen is in Nederland. Al sinds de jaren zeventig van de

vorige eeuw worden op dit vlak onderzoeksprojecten

geinitieerd, bijvoorbeeld vanuit het College bouw zorginstel-

lingen en de STACC. Wel zijn pas in de jaren negentig van de

vorige eeuw - geinspireerd door voorbeelden uit de Verenigde

Staten - begrippen als Evidence Based Design en Heoltng

Environments gerntroduceerd, onder andere in verband met

de nieuwbouw van het Universitair Medisch Centrum in

Croningen in de jaren negentig van de vorige eeuw en de

oprichting van Stichting Welbevinden lnterieur Zorginstel-
lingen (ZWIZ) in zoor.

Maa r wat is Evidence Bosed Design en wat is een Healing

Envi ro n me nt? Zij n het ontwerpbenaderi n gen, (q uasi)

wetenschappelijke methodes of lege containerbegrippen die

gevuld kunnen worden met alles wat met welzijn te maken

heeft? Dit artikel is een poging om vanuit een ontwerpper-

spectief het begrip Evidence Bosed Design te plaatsen. Wat is

de zin en wat is de onzin van Evidence Bosed Design en een

hiermee in verband gebracht begrip als Healing Environ-

ment?

Evídence Based Destgn als metafoor
Evidence Based Design is geënt op Evidence Bosed Medicine,

een onderzoeksmethode uit de medische wetenschap die het

best omschreven kan worden als "het consciëntieus, expliciet

en oordeelkundig gebruik van het best beschikbare bewijs bij

het maken van keuzes voor de behandeling van individuele

patiënten."' DatEvidence Bosed Design associatief wordt
verbonden meTEvidence Bosed Medicine is niettoevallig.
Door de druk om zowel medisch als financieel effectiever te

handelen, heeft resultaatgericht onderzoek volgens Roger S.

UIrich, de meest geciteerde wetenschapper op het gebied van



Evidence Bosed Design, een steeds grotere invloed binnen

het zorgstelsel, die ook doorwerkt in de beslissingen over

ontwerp en budget van faciliteiten.' Een ontwerper in de

gezondheidszorg in de Verenigde Staten dient daarom nier

alleen een 'mooi'ontwerp te maken: het dient ook een

positiefeffect te hebben op het genezingsproces van de

patiënt en daardoor kosten te besparen. De ontwerper moet
ku n nen bewijzen dat zijn ontwerp'werkt' - voora l tegenover
artsen en ziekenhuisbestuurders. Doordat Evidence Bosed

Design verbonden is met Evidence Bosed Medicine, krijgt
Evidence Bosed Design een vertrouwde uitstraling voor
professionals uit de medische wereld. De naam Evtdence

Bosed Design werkt als een metafoor die niet politiek
neutraal is, maar juist wordt gebruikt in een ideologisch
gevecht om opdrachtgevers in ontwerpkwaliteiten te doen

geloven en ervan te overtuigen dat het zin heeft om in een

'goed' ontworpen omgeving te investeren.

De reden dat de medische wereld in de Verenigde Staten

hard focts nodig heeft om overtuigd te worden, heeft deels te
maken met de Amerikaanse'claimcultuur' waarbinnen
iedereen zich tegen ongeveer alles kan en moet verzekeren.

Daarnaast heeft het van doen met de behandelcultuur in de

medische sector zelf. Medisch journalist Lynn Payer verklaart
dit in haar boek Medicine & Culture vanuit het Amerikaanse
karakter, ontstaan bij de kolonisatie van Noord-Amerika:
"Het ogenschijnlijk onbegrensde land bevorderde een

houding dat alles mogelijk was als de natuurlijke omgeving
maar overwonnen kon worden. Ziekte kon ook overwonnen
worden, maar alleen door een agressieve diagnose en een

even agressieve behandeling.", Volgens Lynn Payer doen

Amerikaanse artsen meer diagnostische tests, opereren ze

meer en schrijven ze meer medicijnen voor dan artsen in
bijvoorbeeld Frankrijk, Engeland en Duitsland. ln een cultuur
als deze is er geen ruimte voor twijfel. Twijfel betekent
zwakte, en zwakte kun je niet vertrouwen. Ook een ontwerper
of onderzoeker moet dus zeker zijn van zijn zaak.

\Naar Evidence Bosed Design in Amerika als een positieve
metafoor kan werken in de wereld van ontwerpers die
werkzaam zijn voor de zorgsector, roept het bij veel Neder-
landse ontwerpers juist twijfel en negatieve associaties op.

Cevolg is dat velen zich niet wensen te verbinden met de

ferm Evidence Bosed Design. Mogelijk is de (Amerikaanse)

zelfuerzekerdheid die uit Evidence Based Design spreekt een

culturele drempel voor ontwerpers in Nederland. Bovendien

kan de koppeling tussen ontwerp en wetenschappelijke
bewijsvoering bij Nederlandse ontwerpers negatieve

herinneringen oproepen aan het functionalistische gedachte-
goed, waarbij een goed ontwerp enkel en alleen gebaseerd

mocht zijn op beredenering en feitelijke kennis zoals

beschreven in Peter Neuferts boek Architect's Dato. Maar wat

EVIDENCE BASED DESIGN IN NEDERLAND
Harry Abels, partner IAA Architecten

IAA Architecten werkt in principe wel met Evidence Bosed

Design, maar niet alleen met literatuurstudie. De ervaring
van de gebruikers zoals medici en mensen uit het facilitaire
bedrijf ziet IAA ook als evidence (bewijs). "Architecten zijn
geen wetenschappers. Ze kunnen niet alleen op basis van

literatuurstudies gaan ontwerpen", aldus partner Harry
Abels. Een ontwerper moet volgens hem vooral goed

kunnen luisteren - naar de gebruiker - en kijken - naar
de cultuur van de maatschappij, van de lokale omgeving
en van de ziekenhuisorganisatie - en daarna zijn eigen

conclusies trekken. Deze kwalitatieve data, 'opgeslagen in

architecten', kan leiden tot hypotheses die een ontwerp
beinvloeden en bepalen. De theorie kan hierbij helpen,

maar dat geldt niet voor alle situaties. Volgens Harry Abels

is de benadering van IAA Architecten pragmatisch. Omdat
ieder ziekenhuis zijn eigen protocol heeft, is zijn ervaring

datje als architect het beste met de b.etrokkenen kunt gaan

praten over de manier waarop ze het daar doen. Bepaalde

aspecten van kwantitatief onderzoek zijn nuttig, zoals

microbiologisch onderzoek, maar het mooiste dat je kunt
maken is een 'gebouw in eigen cultuur'.

Als voorbeeld van een Evídence Eosed Desþn noemt
Harry Abels het ontwerp van IAA voor een Vrouw en Kind

Centrum waarin poli's van Cynaecologie en Kindergenees-

kunde zijn opgenomen, voor Medisch Spectrum Twente
in Enschede. Hierin zijn kwantitatieve onderzoeksresul-
taten uit de literatuur in combinatie met kwalitatieve

wensen van de gebruikers toegepast om werkprocessen

te optima I iseren, infectiegevaa r te verlagen, besmettingen
te voorkomen en het welzijn en het herstel van de patiënt
q



te bevorderen. Harry Abels legt uit hoe IAA zich hier heeft
verdiept in het verschil tussen de beleving en reactie van
een ziek kind en van een volwassen vrouw en dit heeft
gekoppeld aan de werkprocessen van het personeel.

Volgens microbiologen is het bijvoorbeeld het beste om
een sluis met twee deuren tussen kamers en gang te
hebben. Maar volgens de artsen voelen kinderen zich niet
goed achter gesloten deuren en is dat niet bevorderlijk
voor hun herstel. "Een ziek kind ligt liever niet alleen op
een l<amer, terwijl een volwassen vrouw misschien juist
wel een aparte kamer wil hebben", Op basis van dergelijke
praktijkervaring zijn de wanden tussen de kamers voor de
kinderen en de gang inclusiefalle deuren van glas, zodat er
visueel contact is tussen de kinderen in hun kamer en het
verplegend personeel achter de balie.

de exacte verklaring ook is, zeker is dat weinig ontwerpers in

Nederland beweren datze 'aan Evidence Bosed Design doen'.
De vraag is vervolgens of dat verstandig is, of dat ontwerpers,
zich afkerend van de associaties die aan Evidence Bosed
Desþn kleven, kansen laten liggen.

Evídence Based Design als methode
Evidence Bosed Design staat bekend als de welbewuste
poging om ontwerpbeslissingen te baseren op het best
beschikbare bewijs uit onderzoek. Maar war betekent
Evtdence Bosed Design in de praktijk en hoe ga je daar als
ontwerper of opdrachtgever mee om? Om wat voor onder-
zoeksbewijs gaat het? Wat moet er worden bewezen en met
welke middelen? Zijn er niet al genoeg regels in de zorg: van
bouwmaatstaven en brandveiligheidseisen tot hygiënevoor-
schriften? Kunnen we nietgewoon een mooi gebouw maken
en het daarbij houden? Dergelijke vragen en overwegingen
worden regelmatig gesteld in relatie totEvidence Bosed
Design en komen grotendeels voort uit de moeizame duiding
van het begrip.

Uit frustratie over de manier waarop met het begrip Evidence
Bosed Design wordt omgegaan, besloot architect Kirk
Hamilton niet langerte speculeren overwatEvidence Bosed
Desþn is - en wat het niet is - maar na te gaan wat EBD

ontwerpers, of zij die zich daar voor uitgeven, nu eigenlijk
doen.a Dit heeft geleid tot een modei dat vier verschillende
niveaus van betrokkenheid onderscheidt. Het model geeft
ook inzicht in de methoden waarop onderzoek door ontwer-
pers wordt gebruikt ten behoeve van opdrachtgevers:

Niveau l: Deze ontwerpers doen hun best om hun ontwerp
op onderzoek te baseren, ze zijn op de hoogte van relevante
onderzoeksresultaten op hun gebied, interpreteren bewijs in

relatie tot het project waarmee ze bezigzijn en beoordelen
wat het beste ontwerp is voor deze specifieke situatie.

Niveau z: Cebaseerd op literatuurstudie komen deze

ontwerpers tot een hypothese over het te verwachten
resultaat van hun ontwerpinterventie en meten vervolgens
het resultaat. Dit niveau van werken maakt het ontwerp
minder subjectief en vereist aandacht voor nieuwe manieren
van ontwerPen.

Niveau 3: Naast de vereisten van niveau I en z maken deze
ontwerpers een verslag van hun onderzoeksresuitaten
openbaar door bijvoorbeeld hun teksten uit te geven in
populaire media of door als spreker op te treden rijdens
congressen.

Ze genieten vaak een aanvullende opleiding om de resultaten
va n h u n onderzoek zorevu ld iger te ku n nen docu menteren.

Niveau 4: Deze ontwerpers publiceren - eventueel samen met
wetenschappers uit andere disciplines - in vaktijdschriften,
onderworpen aan het kritisch oordeel van gekwalificeerde
collega's terwijl ze ook ontwerpen en bouwen. Ze werken
zowel praktisch als theoretisch en proberen zo de kennis en
bewijsvoering die er bestaat op een bepaald gebied te
bevorderen.

Ten slotte definieert Hamilton ook een Niveau o. Deze

ontwerpers, hoewel ze het misschien goed bedoelen,
gebruiken vaak geisoleerde opmerkingen uit een artikel of
een congrespresentatie, interpreteren dat op een manier die
bij hun ontwerp past, en beweren vervolgens dat het ontwerp
evidence bosed is.

Ondanks zijn aanstekelijke praktijkgerichtheid roept de
analyse van Hamilton ook vragen op. Want over wat voor
onderzoek praat hij? Waar haalje als ontwerper je bewijs
vandaan; uit welke disciplines? En op wiens zienswijze is dat
bewijs gebaseerd? Gaat het om informatie die uit de
architectuurdiscipline zelf komt of van disciplines gerelateerd
aan de architectuur? Of gaat het om informatie uit bijvoor-
beeld de (medische) wetenschap? En wat betekent het voor
de ontwerpdiscipline wanneer een methode uit een andere
discipline - zoals de medische wetenschap - binnen de eigen
discipline wordt toegepast?
Hamilton gaat in zijn analyse niet op deze vragen in, maar
benadrukt de vrijheid om de methode op een creatieve
manier in te vullen. Bovendien bepleit hij dat niet alle
beslissingen in een ontwerpproces evidence bosed hoeven te
zijn.s Evidence Bosed Design is volgens Kirk Hamilton dan
ook geen cookbook orchitecture. Volgens Hamilton staar de
wereld van Evidence Bosed Design dicht bij de echte wereld
van het wetenschappelijk onderzoek, gekenmerkt door zijn



onophoudelijke zoektocht naar het verifieerbare. EBD is dan

ook niet statisch en leent zich dus niet gemakkelijk voor het

formuleren va n vaste voorschriften.u

Opmerkelijk genoeg wordt de term Evidence Bosed Design

wel vaak gebruikt alsofhet iets specifieks is; een vaste

verzameling regels die je in kaart kunt brengen of een

checklist voor ontwerPers om mee te kunnen ontwerpen. ln

plaats van Evtdence Bosed Design te zien als de naam van

een benadering wordt het gebruikt als een synoniem voor de

onderzoeksresultaten van, bijvoorbeeld, Roger S. Ulrich, Deze

manier van ontwerpen valt onder wat Kirk Hamilton niveau o

noemt. Voor een serieuze EBD ontwerper gaat het er volgens

Kirk Hamilton niet om short cutste maken of om een

a rch itectu u rrecept te verzin nen dat je vervolgens ei ndeloos

van gebouw tot gebouw kunt repeteren. Het gaat er om

Evidence Bosed Design te zien en te gebruiken als een

dynamisch model dat je als ontwerper inhoudelijk kunt
invullen, waarbij het resultaat van het proces niet noodzake-

lijk het gebouw of het ontwerp is, maar de beoordeling en

evaluatie ervan.

In relatie tot de term evidence is het verder belangrijk een

onderscheid te maken tussen twee manieren van bewijsvoe-

ring, namelijk het kwantitatieve en kwalitatieve bewijs,

waarbij kwantitatieve bewijsvoering gebaseerd is op statistiek
en kwalitatieve bewijsvoering op beleving. Ceneraliserend

gesteld gaat kwantitatiefonderzoek om harde feiten en

kwalitatief onderzoek om zachte waarden. Omdat zachte

waarden veelal als subjectief worden gezien, wordt binnen de

medische wetenschap ter discussie gesteld ofdeze onder-

zoeksvorm wel wetenschappelijk is.? Ook bij hen die Evidence

Bosed Design praktiseren, bestaat deze houding, en dat

terwijl de zachte waarde van de beleving juist belangrijk is

voor het ontwerp. Deze subjectiviteit betekent echter niet dat
je als ontwerper geen onderzoek kan doen op dit vlak, in

tegendeel zelfs. Wel moet je zorgvuldig de methode en

bewijsvoeri n g kiezen, opdat de onderzoeksmethode

uiteindelijk niet het onderwerp gaat bepalen. Kwantitatief
onderzoek, bijvoorbeeld vanuit de architectuur, leidt namelijk

snel tot een gefragmenteerde discussie over harde feiten in

plaats van een discussie over het ruimtelijk geheel. Deze

fragmentatie vertoont gelijkenis met de ontleding van het

lichaam in losse onderdelen in het'mechanische mensbeeld';

de metafoor waarop de westerse medische wereld is

gebaseerd. ln haar boek Medicine os Cuhure schrijft
socioloog Deborah Lupton hierover: "De metafoor leidttot
een scheiding van lichaam en geest, een hogere waardering

van medische technieken die zich richten op het lokaliseren

van een bepaald probleem in een deel van het lichaam en

behandeling van dit deel alleen, en een lagere waardering van

genezende verba nden gebaseerd op spiritual iteit, persoonlij k

contact, intimiteit en vertrouwen."s

Potient Sofetyis een voorbeeld van een kwantitatiefonder-

EVIDENCE BASED DESIGN IN NEDERLAND
Bos Molenoor, porlnpr I CM Archilecten

ECM Architecten werkt niet met Evidence Bosed Design

volgens de definities van Kirk Hamilton en Roger S. Ulrich,

aldus Bas Molenaar. ECM hanteert een meer'opportunis-
tische' aanpak: afhankelijk van het project kijkt het bureau

welke thema-s centraal staan in de opgave en ofer kansen

zijn voor onderzoek. Er is dan ook geen autonome onder-

zoeksafdeling bij ECM. Bij het begin van een project wordt
in samenwerking met alle betrokken partijen gekeken wat

er op dat gebied is geschreven en gedaan. Veel informatie
komt uit congressen en internationale onderzoeksnet-

werken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van databases

met informatie uit de Verenigde Staten en Europa. Samen

met de opdrathtgever wordt bepaald welke factoren een

rol spelen. Zijn er bijvoorbeeld specialistische vragen die

beantwoord moeten worden; vragen waarover nog geen

informatie bestaat? Als er in zo'n geval echt wetenschappe-

lijk onderzoek moet worden gedaan, wordt dit uitbesteed

aan andere part¡jen - een universitaire instelling bijvoor-

beeld. Wat in het algemeen niet gebeurt, is de verzameling

en publicatie van informatie en onderzoek. Molenaar: "Er

is geen algemeen bruikbaarformat, niet bij ECM, niet in
Nederland en ook niet op universitair niveau."

Pílotproject ideole eenbedskomer, Erosmus MC Rotterdom

Een voorbeeld van Evidence Bosed Design waaraan EGM

meewerkt is een pilotproject geinitieerd door het Erasmus

MC in Rotterdam, waarin een mock-up (proefopstel-

ling) van de'ideale eenbedskamer'wordt getest met

betrekking tot inrichting (materiaalgebruik, kastruimte,

meu bi la ir), afmetingen (plafond hoogte, deu rbreedte,

loy-o ut), hygiëne, vei I igheid, verlichti ng, ergonom ie en

comfort. Tegelijkertijd wordt op een speciaal voor dit doel

verbouwde en ingerichte beddenafdeling door iBMC (lnsti-

tuut voor Beleid en Management in de Cezondheidszorg),
q



onderdeel van het Erasmus MC, onderzoek gedaan naar

de consequenties van eenbedkamers voor de organisatie
en bedrijfsvoering, de infectie(preventie) en de patiënt-
tevredenheid. Aannames zijn dat eenbedskamers niet
alleen meer privacy bieden voor de patiënt, maar ook een

betere nachtrust, een verkorte ligduur en een kleinere
kans op ziekenhuisinfecties. Een project zoals dit wordt
volgens Bas Molenaar bediscussieerd met wetenschap-
pers uit het internationale netwerk van ECM, die aan

vergelijkbare onderzoeksprojecten werken in de Vrenigde
Staten, Noorwegen en Engeland. Het eerste concept,
bestaande uit een verblijfsruimte en een sanitaire unit,
is in samenwerking tussen de architect en een werk-
groep met toekomstige gebruikers tot stand gekomen.
De mock-up is een schaalmodel op ware grootte van

de ideale verpleegkamer, die mag worden bezichtigd en

uitgeprobeerd. Rondom de zomer van zooT worden de

onderzoeksresultaten gepubliceerd, onder andere op de

website van het Erasmus MC.

zoeksgebied dat zich onder meer bezig houdt met het contro-
leren en voorkomen van luchtgedragen infecties en het
reduceren van contactinfecties, bijvoorbeeld door de

toepassing van eenpersoonskamers met schone lucht en de

zorgvu ld i ge p I a atsi n g va n sa n ita i r, 
g Poti e nt Sofety gaat ov er

de ziekenhuisomgeving en de verbetering van het genezings-
proces van de patiënt. Als consequentie van de kwantitatieve
benadering leidt het vooral tot uitspraken over microbiologi-
sche en organisatorische aspecten; aspecten die slechts een

klein deel uitmaken van de overwegingen die een rol spelen

bij het architectonisch ontwerp. De intentie achter Potient
Sofetyis om een betergebouwte maken - betervoorde
gezondheid van de patiënt voor zover dit in meetbare data te
vertalen is. Door de kwantitatieve benadering verschuift de

focus van de patiënt en zijn beleving naar hoe je kunt
voorkomen datdeze persoon niet verder ziek wordt op het
moment dat hij of zij in het ziekenhuis ligt. Op zich een

belangrijk doel, maar ook een weerspiegeling van een

samenleving waar het steeds meer om veiligheid gaat en waar

patiënten garanties willen. Ceen ziekenhuis wil immers onno-
dige risico's nemen met als gevolg dat de aandacht voor de

ontworpen omgeving wordt toegespitst op negatieve

aspecten - zoals het voorkomen van ongelukken en besmet-
tingen - ten koste van de positieve aspecten. Het streven om
een goed gebouw te maken, kan zodoende leiden tot regels

die eerder benauwend dan opbeurend zijn voor mensen.

Evídence Based Desîgn en de omgeving
Van oorsprong wasEvidence Bosed Design verbonden met

de omgevingspsychologie. De linktussen beide is Roger S.

Ulrich, opgeleid als omgevingspsycholoog. Ulrich is niet
alleen de'vader'van Evtdence Bosed Design.ln bepaalde

kringen is hij vooral bekend van zijn Supporcive Design

theorie, gebaseerd op de stelling dat ontwerp meer zou

moeten doen dan het produceren van gezondheidsfaciliteiten

die voldoen in termen van effectiviteit, marketing, prijs en

wet- en regelgeving. Een ander uiterst belangrijk doel voor
ontwerpers zou de bevordering van welzijn moeten zijn,
bijvoorbeeld door !sieke omgevingen te maken die 'psycho-

logisch ondersteunend' zijn.'' Uit hetzelfde hout is ook
Evidence Bosed Design gesneden. Het zoeken naar bewijs

had in eerste instantie namelijk tot doel het belang van

Supporcive Designs te onderbouwen.

Omdat stress een slechte invloed heeft op het genezings-
proces en ook ongezond is voorzoweì bezoeker, personeel

als patiënt, is het volgens Ulrich belangrijk een zieken-
huisomgeving te creëren die stressreducerend is voor
iedereen. Deze moet voldoen aan: gevoel van controle met
betrekking tot de !sieke en sociale omgeving, sociale
ondersteuning en toegang tot positieve afleiding in de !sieke
omgeving." UIrich houdt met zijn Supportive Desþn theorie
een pleidooi richting ontwerpers om 'ondersteunende

omgevingen'te maken; omgevingen die een positief effect
kunnen hebben op het genezingsproces van de patiënt. Dit is

niet hetzelfde als een Heoling Environment zoals datin
Nederland vaak op een kwantitatieve manier wordt gedefini-
eerd in termen van daglicht, frisse lucht, stilte, tuinen en

natuur." Een ondersteunende omgeving gaat niet alleen om
de lsieke ruimte, maar net zozeer om de mentale en sociale
ruimte. Een ondersteunende omgeving moet mogelijkheden
bieden en creëren voor verschillende patiëntengroepen; voor
verschillende mensen met verschillende behoeften. Het gaat
om de begeleiding, behandeling en beleving van de patiënt
en de relatie patiënt - bezoeker - behandelaar en niet alleen

om de esthetiek.

Traditioneel gezien was de Heoling Environment meer
gebaseerd op praktische ervaríng en filosofische overwe-
gingen dan op wetenschappelijk bewijs,'3 Door de kwantita-
tieve introductie van de Healing Environment in Nederland
wordt de benadering rationeel geinstrumentaliseerd alsof het
Evidence Bosed Design is. Dat Heoling Environments in

Nederland evidence bosed moeten zijn en niet worden
gepresenteerd als een zorgfilosofie, heeft waarschijnlijk te
maken met pragmatiek: werkt het, dan is het goed. Daarnaast
lijkt er een cultureel voorbehoud te zijn dat in bijvoorbeeld
Scandinavië ofde Verenigde Staten ontbreekt. Zo verricht
men in Zweden'aen in de Verenigde Staten's vanuit de

la ndschapsa rch itectu u r in Heoling Go rdens wetenscha ppel ij k

onderzoek, waarin observaties en overwegingen uit de

zogenaa mde Heo li ng Go rden School worden gecom bi neerd

met theorieën uitSupportive Design en onderzoeksresul-



taten uit Evidence Bosed Design.

V,/atSupportive Design en Heoling Envtronments gemeen-

schappelijk hebben, is de idee dat de mens verbonden is met

zijn omgeving, en the concept of heolrng (genezing). Dit sluit
aan op de ontwikkeling van het moderne ziektebeeld van

pathogeen, gericht op ziekteverwekkers van biologisch

oorsprong, naar salutogeen, ofruel 'de oorsprong van

gezondheid' zoals dat onder meer is beschreven door
architect Alan Dilani. De toenemende interesse voor

Evídence Bosed Design binnen de gezondheidssector kan

niet los gezien worden van deze ontwikkeling. Volgens Dilani

is het moderne beeld van ziekte niet langer slechts patho-

geen, maar is ziekte veelzijdiger en zodoende het gevolg van

een veelheid aan oorzaken of onderdelen die niet per definitie

pathogeen hoeven te zijn. De salutogene zienswijze, die zich

richt op processen die de gezondheid bevorderen, heeft een

steeds prominentere plaats gekregen in de overwegingen

over wat zorg is en in de totsta nd kom ing va n n ieuwe

zorgfaciliteiten. ln dit nieuwe paradigma staat de patiënt
ce ntra a I.'6

lnteressant in het salutogene perspectief is de verschuiving

van de discussie over ziekte naar de discussie over gezond-

heid. Want wat is gezond? Hoe ziekte, pijn, lichamelijke

degeneratie en dood worden beleefd, is heel persoonlijk en

heeft ool< te maken met de cultuur waarin de persoon is

geboren en opgevoed. Ziekzijn, ziekte beleven, zieken

behandelen gaat niet alleen om het !sieke (biologische)

lichaam maar ook om het sociaal-culturele lichaam. Studies

van medische behandelingen binnen verschiìlende culturen

laten dan ook zien dat de medische (objectieve) wereld onder
invloed staat van andere percepties dan de puur wetenschap-

pelijke. Sterker nog, de behandeling weerspiegelt vaak de

cultuur waarin de behandeling plaatsvindt.t Arts Kerr L.

White, voormalig directeur van Health Sciences Rockefeller

Foundation schrijft hierover ¡n het voorwoord van het boek

Medi ct ne & Cuhu re het volge nde: " I nternationa le vergel ij -

kingen die de nadruk leggen op waarden, onderliggende
paradigma's en resultaten van zorg bieden wellicht meer
inzicht in de optimale manieren om gezondheid te verbeteren
en ziekte te verminderen dan traditionele vergelijkingen die

zich beperken tot het meten van faciliteiten, mankracht,
gebruik en kosten."'8 Dit is iets om over na te denken in een

tijd, waarin kwantitatief onderzoek de voorkeur heeft boven

kwalitatief onderzoek; waarin harde feiten meer tellen dan

zachte waarden. Als niet ieder mens hetzelfde is - afhankelijk
van mentale kracht, sociale bagage, financiële draagkracht en

cuìturele achtergrond - wordt het ontwerpen van de gezond-
heidssector een complexe opgave die niet alleen met
kwantitatieve onderzoeksmethoden op te lossen is. Een inter-
disciplinaire manier van werken zou een oplossing kunnen
bieden voor deze problematiek door kwalitatief architectuur-
onderzoek te combineren met onderzoek uit verschillende

EVIDENCE BASED DES/GN IN NEDERLAND
Don Murphy, ponner VMX Architects

VMX werkt volgens Don Murphy niet met Evidence Bosed

Design. Toch blijkt uit het gesprek over het werk van VMX

in de zorgsector dat het bureau op een intuitieve en crea-

tieve manier de eerste drie stappen van de EBD-methode

volgt, zoals gedefinieerd door Kirk Hamilton: eerst onder-

zoek doen, daarna een hypothese formuleren waaruit het

ontwerp wordt gegenereerd om uiteindelijk het gereali-

seerde project fhet gebouw) te evalueren met als doel het

resultaat openbaar te maken. Alleen zijn deze stappen niet

gebaseerd op wetenscha ppel ij k (kwa ntitatief) bewijs.

Ontwerp Willem Arnts Huís, Utrecht

Don Murphy houdt niet van het woord theorie. Bij VMX

wordt kennis vezameld om nieuwe concepten te ontwik-
kelen. VMX stelt vragen en maakt analytische studies van

gebouwtypologieën, architectuu rhistorische en sociaa l-

culturele ontwikkelingen, literatuur, film en kunstpro-
jecten, persoonlijke ervaringen en gesprekken met het

personeel. Het gaat erom uit alle mogelijke bronnen rele-

vante informatie te verzamelen, om 'creativiteit en gekte'

en om 'empathie voor de patiënten' - niet om regels volgen

of maken. Als voorbeeld noemt Murphy het ontwerp dat
VMX in opdracht van de Stichting Altrecht maakte voor
het Willem Arnts Huis in Utrecht: een nieuwbouwproject

voor een psychiatrische inrichting die opgeleverd wordt
in zoo7. Het idee was om het psychiatrische ziekenhuis

te de-stigmatiseren door het abnormale te normaliseren.

Het ging erom architectonische antwoorden te vinden op

psychologische problemen zoals je opgesloten voelen in je

kamer of gevangen zijn in een gebouw. Het ontwerp is te

beschouwen als serie strategieën die gezamenlijk de kwali-

teit van de leefomgeving van de patienten verhogen.

Een van deze strategieën ging om de perceptie van het

gebouw van binnenuit en van buitenaf, opdat het gebouw
q



n¡et zou worden ervaren als een gesloten blok. Door de

openbare programmaonderdelen beneden in het gebouw

te plaatsen en de gesloten afdelingen boven, wordt het

gebouw een onderdeel van het stedelijk interieur. Voor

iedere patiëntenafdeling is er verder een buitenruimte

op het dak. En: bij een dak hoort een hek. Het hek is er in

de eerste plaats niet om de patiënten op te sluiten, maar

om er voor te zorgen dat ze niet van het dak vallen. Aan

de hand van gesprekken met patiënten en personeel gaat

VMX dit jaar(l<walitatiefl onderzoeken of de strategieën

echt werken, dit in samenwerking met een psychiater.

andere discipl ines zoals b.v. cultuurfi losofi e, sociologie,

antropologie en psychologie. Dit zou de toekomst van

Evidence Based Design kunnen zijn.

Epiloog
Evidence Bosed Design heeft voor ontwerpers potentie als

ontwerpbenadering en als onderzoeksmethode; een

methode die uitnodigt om te luisteren en om te leren. Het

vraagt om een bottom up ontwerPvisie. ontwerpers moeten

zelf het lef hebben om zich Evidence Bosed Design eigen te

maken, om het in te vullen, om het te definiëren en het niet

over te laten aan anderen. Om af te komen van de onduide-

lijkheid die rond het begrip hangt, is het misschien zelfs

verstandig een andere naam voor Evidence Bosed Designte

verzinnen, een naam die beter past bij de Europese ofzelfs de

Nederlandse context. Daarbij is het goed te bedenken dat

ontwerpen geen natuu rwetenscha ppel ij ke d isci pl ine is, maa r

wel gebaseerd moet zijn op analytisch, kritisch en zelfstandig

denken. Evaluatie van het eigen ontwerp zou een natuurlijk
onderdeel van de praktijk moeten zijn. Om verder te kunnen

komen met de ontwikkeling van de zorg en met onze

maatschappij als verzorgingsstaat zijn visies nodig. Deze

visies zullen waarschijnlijk niet uit kwantitatief onderzoek

komen maar veeleer uit kwalitatieve maatschappelijke

infrltratie, interactie en participatie opdat een zorgvuldig

onderbouwd ontwerp kan ontstaan.

De eerste twee niveaus van de methode van Kirk Hamilton
gaan over het verzamelen en ontwikkelen van gedachtegoed

in een multidisciplinaire setting, het realiseren van het

ontwerp en het evalueren daarvan. De laatste twee niveaus

betreffen de transparantie en validiteit van het werk. Maar

waar moeten we in Nederland naartoe om te discussiëren en

te publiceren? Het ontbreekt momenteel aan een centrale

kennisontwikkeling, ook op universitair niveau. En 'project-

drukte' is het antwoord dat je krijgtwanneer ontwerpers

wordt gevraagd waarom ze geen tijd hebben om onderzoek te

doen. De verantwoordelijkheid ligt ook op het niveau van de

samenleving en de politiek. Er is onvoldoende - financiële -

ruimte om kritisch na te denken en om gemeenschappelijk

gedachtegoed te ontwikkelen. Het gaat hier niet alleen om

het vinden van oplossingen voor de zorgsector, maar om een

andere manier van denken. Met de toenemende vergrijzing

zal de opgave niet alleen bestaan uit de behandeling van

zieken; net zo belangrijk is de vraag hoe de bevolking zo lang

mogelijk gezond blijft. Het salutogene perspectief reikt verder

dan de zorgsector alleen en betreft de hele leefomgeving.

Ziekte behandelen is belangrijk, maar voorkomen is beter.

Onderzoek hiernaar is van groot maatschappelijk belang en

Evidence Bosed Design kan daar, mits goed uitgevoerd, een

wezenlijke bijdrage aan leveren.*

r S¿ckett, David L etal , Evidence based metlic¡ne: Whot it is ond whot it ßn't,

BMI D96: 3i2: 71 j2 03 Jaîuary)

z À,4a rcus, Cla re Cooper and Ma rni Ba rnes, Heohng Cardens, Theropeutìc Benefs onrl Design

Recommendotions, W¡ley, Ne|| York, ry99, Chopter 2: Ulrich, Roger S , Effects ofCordens on

Heolth Outcames: Theory ond Reseorch, pagina ¡
3Payer,Lynn, l\\edicine & Cukure : Vorieties ofTreotment ¡n the United Stotes, Englond,

West Cermony, ond Fronce, Henry Holt and Company, New York, r988, ChaPterr 'United

\råres: ll-e Vi-Ls in Ll'e Mach ne' pagira rz7

4 Hemilton, Kirk, FAIA, tACHA,Deftnit¡an ofEvidence Bosed Design, Healthcare Design

Magau ine, www l_ealthr¿redesignm¿g¿zire co-, nov 2oo3

5 Hamilton, Krrk FAIA, FACHA, Derfnilion ofEvidence Bosed Desrgn, Healthcare Desigñ

À,4agazine, www \ea r hr¿rede 'iqrm¿g¿zine 
rom, nov /oo {

6 Hamilton, Kirk, FAIA, FACHA,Defniuon ofEvidence Bosed Desìgn, Healthc¿re Design

Magazine, wu w reah h( a êderign r¿g¿zine com, nov 2oo ì

TlnterviewmetLarslørgenHensen GP,PhDfheRese¿rchL,niLforGeneraJPr¿cliceln

Copenhagen, DK over de melhodiek achter 'Evidence Based Medicine'

8 Lupton Deborãh, Medícine os Cukure : lllness, D¡seose ond the Bod) in \Vestern Societ¡es,

SagePublic¿tions,London,rgg4,ChapterS:RepresentationsolMedicine lilnessandDisease

in Elite and Populêr Culture, p¿gina 59 60

9 Wagenaar, Cor, The Architecture of Hospitols, N:i Publishers, NL, zoo6, Chapter 5: Ulrich,

Roger S , Evi¿ence Bâsed Healthcare Design, pag na 28r-289

ro Mê rberry, 50ro O., lnnovot¡ons in Heolthcare Des¡gn, Va n Nostra nd Re in hold, New York,

r995, Ch¿pter4: Design mpact, Ulrich, Roger S , Effects ofHealthcare lnterÌor Design on Well

nessr Theory and Recenl Scientifc Research, pagina 88 r04

rr À¡ârberry, Sara o , lnnovotions in Heokhcore Design, V¿n Nostr¿nd Reinhold, New York,

r995, Chapter 4: Design lmpâct. Ulrich, Roger S , Effects of healthcare lnterior design on Well-

ness: Theory and Recent scìentific Research, pagina 88 r04

rz Berg van den, Agnes E , Heolrh lmpocs of Heoling Env¡ronments; A Review of evidence for

benefits of noture, doylight, fresh o¡r, ond qu¡et in heokhcore sett¡ngs, V¿n Eck & Oosterink

Dodewaard, zoo5, Chaprer 4: The Review, pagin¿ r8r9

r3 Berg van den, Agnes E , Heolth lmpocts of Heol¡ng Environnents; A Review of ewdence for

benefts of noture, doylight, fresh oir, ond qu¡et in heakhcore settings, V¿n Eck & Oosterink,

Dodewaard, zoo5, Chapter lì Evidence-b¿sed Design, pag r3

r4 Grahô, Patrick, Whot mokes o Gorden o Heoling cortlen, )ournal ofTherapeutic

Hofticulture, AHTA, Volume Xlll, 2oo2 Patrrck Crahn ts proFessor in landsc¿pe archilecture,

lnstrtution ofL¿n¿scape P anning, Health and Recreation, SLU 5

r5 Marcus, Clare Cooper and Marni Barnes, Heolìng Cordens, Theropeutic Benefts ond

DesignRecommendotions,Wiley,NewYork,rggg ClareCooperM¡rcusisProfessor

Emerita, Departments ofArchitecture and Lan¿scape Architecture, University ofCalifornia,

Berkley, USA

i5 Dilan , Al¿n, Psychasociolly supportive despn - Scondinovion heohh core design,

World HospitaL Health Service, zoor;37 [r) Abstr¿ct: www p!bmed gov

r7 Marcus, Clare Cooper and Marni Barnes, Heoling Cordens, Theropeutic Benefts ond

Design Recoñmendatioas, Wiley, New York, r999, Chapter r: lntroduction: Historical ¿nd

Cu turel Perspective on He¿ling Cãrdens, paftì Cu rur¿l differences in the Prâctice ofme¿icine

pagtna 17 22

r8 Pâyer, Lynn, Medicine & Culture: Varieties ofTreatment in the United Stales, Engl¿nd,

West Germãny, ênd France, Henry Holt ond Coñpony Netr York,1g88, Fore\|ard, Pogino 1o



-tF



SPECIAL
Zorg heeft nooit een expliciete collectieve uitstraling gekend. Voor de verschillende sectoren van de zorg is dit vanuit

de geschiedenis te verklaren: van besmettingsgevaar tot het'wegstoppen'van psychiatrische patiënten in het groen.

Tegenwoordig wordt er gelukkig heel anders aangekeken tegen zorgvoorzieningen. Waarom zouden we ze niet

beschouwen als volwaardige onderdelen van het (stedelijk) programma? Op grond van deze insteek onderzochten

Elma van Boxel en Kristian Koreman van ZUS (Zones IJrboines Sensibles), winnaars van de Maaskantprijs voor jonge

architecten zooT,de mogelijkheden van een Randstad Heolth Club in hetCroene Hart.





/ Eìma van

RANDSTAD
HEALTH CLUB
Een nieuw perspectief op 'gezonde' stedenbouw

Dotter het Hart
Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw wordt er

gesproken over de Randstad en haar vermeende 'Croene

Hart'. De vier Crote Steden Rotterdam, Den Haag,

Amsterdam en Utrecht (C4) zouden als Deltametropool

gaan functioneren met een leegte als haar centrale

stadspark. Vele plannen, ideeën en visies zijn de revue

gepasseerd. Het merendeel lijkt gebaseerd op het dogma

van het'open houden van het landschap'. De verwarring

over wat nu de cultuurhistorische waarde is van dit

landschap is echter zeer groot. Een bescheiden terugblik

op de geschiedenis van dit gebied biedt enig inzicht.

Na de grote kolonisatie en ontginning van het gebied

tijdens de Middeleeuwen is het lange tijd in gebruik

geweest als akkerland. Door de grote hoeveelheden water

die aan de bodem onttrokken werden begon het land

langzaam in te klinken en binnen een eeuw ontstond er

een moerassig grasland dat niet meer geschikt was voor

enige vorm van akkerbouw. ln die tijd is de bodem zes tot

acht meter gedaald en daarmee tot ver onder de

zeespiegel komen te liggen' Middels een uitgebreid

systeem van sluizen en molens was het droog te houden

en kon het gebruikt worden als welland. Op de hoger

gelegen delen ontstonden grote steden met specifieke

industrie, die een grote behoefte hadden aan brandstof'

Dit werd de volgende kolonisatieslag die het Croene Hatt

te verduren kreeg. De turf,vinning heeft grote delen van

het landschap getransformeerd tot langwerpig verkavelde

vlaktes met grote oPPervlakten water' Deze mix van

drassige graslanden en oPen veengebieden bepalen het

landschap van het Croene Hart.

De natuurkrachten laten zich niet aflatend gelden in de

vorm van water. Vanuit de atmosfeer, de rivieren en de

zee, maar ook vanuìt de aardbodem staat het Nederlandse

landschap onder een steeds groterwordende druk' Met name

de zoute kwel - resultaat van een stijgende zeespiegel en een

dalend grondwaterpeil - zorgt ervoor dat binnen afuienbare

tijd de huidige vormen van agrarisch bedrijf onmogelijk zullen

zijn geworden.

"Het Hart is oP zich Øezond,

maal de omliqgende

orqa.nen liiken er niet

va.n te profiteren."

Hoe kunnen we nieuw leven inblazen ìn het Croene Hart?

De centrale leegte wordt omschreven als een nationaal

landschap voor de zes miljoen inwoners van de Randstad, en

is bedoeld om te recreëren en te ontsnappen aan de

stedelijke drukte. Het Hart is op zich gezond, maar de

omliggende organen lijken er niet van te profiteren' De

stedelijke druk wordt vooral afgevloeid in andere land-

schappen zoals het strand, de Wadden en de Veluwe' Het

Hart is niet of nauwelijks toegankelijk. Dat komt voornamelijk

door de weinig vloeiende verbinding van dit landschaP met

zijn stedelijke omgeving' De steden van de C4 richten zich in

het bijzonder op zichzelfen laten de randen als achterkanten

d¡chtslibben. Het aanleggen van enkele fietspaden met een

groenstrook Iijkt dan ook niet voldoende. De onbetwijfelde

schoonheid en unieke uitgestrektheid van het polderland-

schap vormen voor randstedeling kennelijk niet genoeg
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aanleiding om het Hart te koesteren. Een goede dotterbehan-

deling" zou de schamele relatie van de Randstad en het

Croene Hart kunnen verbeteren.

Datteren s genoentl t1ôor ztjtl utt\4nde¡ de AmcrikooDse horLspectaltst Chorles f
Dotter Brl een ¿arerpracedute t,ordt een vetnal\rttlg von de slogoder met behulp von

een bollonneqc apgerekt Als de vtnouwng von de slogader klachten geeft kont men

tn aonmerhng toor een behandeltng [en vernor\rrng tn de slagader s hct gevolg von

aderverkalktng

Een dotterbehandeling in de context van het Croene Hart zou

betekenen dat er een duurzame en grootschalige relatie

wordt gelegd met de oml¡ggende steden. Door het koppelen

van programma aan de leegte wordt zij ervaarbaar. Wij stellen

voor een serie Randstad Health Centers in het Groene Hart te

implementeren, die de uitmuntende kwaliteiten van dit
landschap verbinden aan de noodzaak van een heohhy

envtronmentvoor de medische centra. Mensen die ziek zijn

van de congestie kunnen hier uitwaaien en in de vefte staren.

Ziek, gast, onderzoek, healthy,
fit, research... well
Op de vraag wat nu precies een ziekenhuis is, zijn vele

mogelijke antwoorden. Het idee van het ziekenhuis en de

daarbij behorende idee van gezondheid is sterk aan transfor-

matie onderhevig. Oorspronkelijk gaven de kloosters veel tijd

aan ziekenzorg, als een van de vormen van liefdadigheid. Dit

is vandaag de dag nog afte lezen aan de voor- en achtervoeg-

sels als'Sint', 'Lieve Vrouwe'en 'gasthuis'. Aan het einde van

de Middeleeuwen vond er institutionalisering plaats,

waardoor er publieke gasthuizen werden gebouwd in de

stedelijke omgeving. Tijdens de Verlichting werden zieken-

huizen naast zorginstellingen ook oorden van kennis.

Universiteiten ontstonden en vroege vormen van de

farmaceutische industrie verbonden zich aan de instelling.

Door deze kennisproductie werd er meer bekend over de

verspreiding van virussen en kwam men oP het idee om

kennis van immuunsystemen ook op de gebouwde omgeving

te projecteren. ln deze periode transformeerde het ziekenhuis

van een enkele ruimte tot een stelsel van paviljoens, bij

voorkeur in een groene omgeving. Dit model heeft het

volgehouden tot begin vorige eeuw. De elektronische lift was

een directe aanleiding om de pittoreske opzet te verlaten ten

gunste van schaalvergroting en hoogbouw. Dankzij de

technologie was ook de natuurlijke buffer tussen ruimtes

[economisch gezien) overbodig geworden en konden er

steeds meer functies naast en op elkaar geplaatst worden.

Eind vorige eeuw heeft dit proces van verdichting zich steeds

extremer doorgezet, zodat we tegenwoordig in de stedelijk

omgeving algehele'ziekensteden' aantreffen.

Programmatisch gezien gaan ziekenhuizen, door verregaande

specialisatie en de enorme productie van kennis, steeds

verder op in een amalgaam van universiteiten, bloedbanken

en diverse instituten, verenigd onder de noemer'Medisch

Centrum'. Cezondheid is daarmee tegelijkertijd specifieker en

algemener geworden. Enerzìjds zijn er gespecialiseerde

ziekenhu izen voor brandwonden, anderzijds omvatten

dergelijke complexen ook !siotherapie, fitness en andere

vormen van heolth. Opgeteld bij de in onze westerse

ma atscha ppij overheersende gezond heidsd ra n g betekent d it

ongetwijfeld een groei van totalitaire gasthuizen. Er lijkt

tevens een duurzaamheidprincipe te gelden dat ten doel

heeft de mens in alle facetten bij te staan met kennis en

kunde over lichaam en geest en pijn en dood ondergeschikt

te maken. Naast de essentiële vormen van zorg ontstaan er

zodoende ook secundaire en tertiaire vormen van zorg, zoals

reval idatie, plastische chirurgie, lenscorrectie en meditatie.

Daarmee worden ziekenhuizen in plaats van oorden van

zorgcom plexen va n wel/ness, oftewel'welzij nscomplexen' :

algehele knooppunten in onze maatschaPPij waar men

terecht kan voor iedere vorm van lichamelijke en geestelijke

hulp, steun of stimulatie.

"In het kloostertijdperk was

het niet meer dan een za.al

in een gebouw temidden

van andere functies."

Het ligt voor de hand dat als we deze trend doortrekken er

binnen alzienbare tijd nog meer programma onder de

noemer wellness zal vallen. Alternatieve geneeswijzen,

bewegingsinstituten, voedingscentra, saunacomplexen,

yogaclubs en zelfs natuureducatie. De grote groei zal

ontstaan door allerlei programma ter voorkoming van ziekte

en ter stimulering van een gezond leven. De landelijke ANBW

zet fietsroutes uit, het Becel lnstituut en de Hartstichting

openen een Croot Hart Centrum en biologische boeren

sluiten zich aan met een biologisch-dynamisch kennisinsti-

tuut. Ook de politiek zal zich beter gaan verdiepen in

gezondheid, aangezien het één van de grootste kostenposten

is. Minister Ronald Plasterk opent zelfs zijn eigen opleidings-

centrum voor politieke genetica. Er zal een geintegreerd

conglomeraat ontstaan van gezondheidgerelateerd

programma waar voor elk moment in het wel/ness-traject en

op elk niveau de nodige voorzieningen aanwezig zijn.



Paviljoens als stad
Door de beschreven ontwikkeling van kloosters via paviljoens

tot medische centra is ook de ruimtelijke verschijning van de

gezondheidszorg sterk veranderd. Het mag duidelijk zijn dat
één van de sterkste drijvende krachten achter de ontwikkeling
van ziekenhuizen de schaalvergroting is. ln het kloostertijdperk
was het niet meer dan een zaal in een gebouw temidden van

andere functies. De latere paviljoens waren weliswaar ruim
opgezet (en ver weggestopt) in het groen, toch betrofhet ook
hier kleine eenheden van een humaan formaat. Door het
inzicht dat lichamelijk zieken en geestelijk hulpbehoevenden

ook potentieel productieve burgers zijn, werden ziekenhuizen

in toenemende mate gezien als wezenlijk onderdeel van de

maatschappij en verdienden zij daarom ook een centrale plek

in de stad. Bekende voorbeelden hiervan zijn het Hôtel-Dieu in

Parijs en Ospedale Maggiore in Milaan. Stevige stedelijke

blokken die zich in de richting van de stad als publiek domein
gedragen en aan de achterkant een groene oase herbergen,

bedoeld voor de revalidatie van patiënten. Je zou kunnen
stellen dat deze vorm van ziekenhuizen zich nog naadloos in

het stedelijk weefsel voegen, maar dat er sinds die tijd steeds

meer sprake is geweest van 'ontvlechting'. Ziekenhuizen

gedragen zich als steden op zichzelf ,zonder in hun verschij-
ningsvorm rekenschap te geven van hun publieke karakter en

betekenis voor de stedelijke omgeving. Dit is duidelijk te zien

bij de MedicalCampus van Texas en, dichterbij huis, in het

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (EMC).

ln de evolutie der ziekenhuizen is sprake van een constante

spagaat tussen de noodzakelijke concentratie enerzijds en de

gewenste spreiding anderzijds. Momenteel zien we dat

extreem terug in de campuscomplexen versus de privékli-

nieken. Toch heeft de geschiedenis een paar interessante

mengvormen voortgebracht die de perfecte balans lijken te
hebben gevonden. Een van de belangrijkste is daarvan het

Santa Creu i San Pau in Barcelona. Alle reden voor een

excursie.

Santa Creu i San Pau-wandelend vanuit hetstril<te

Cerdà-grid staan we plots aan het eind van de Avinguda de

Caudívoor een L-vormig gebouw met een majestueuze
trappartij. Aan weerszijden zien we h"'lingbanen die blijkbaar
een onderwereld ontsluiten. Boven aan de trap komen we

terecht in een passage die een doorzicht geeft naar een

wijdse binnentuin. In de galerij bevindt zich aan de rechter-
zijde een ruimte waar patiênten klaarblijkelijk wachten op

hun beurt. Enigszins voyeuristisch werpen we onze blik over
de rijen mensen, zittend op houten stoelen. We lopen verder

het terrein op. Een groep scholieren hangt rondom de

fontein, twee oude dames babbelen op een bank en er lopen

enkele toeristen. Het heeft de aanblil< van een plein aan een

boulevard, zoals er wel meer zijn in Barcelona, maar niets is

minder waar. Rechts zien we ziel<enbroeders al rol<end bij hun

gele ziekenwagens, in afuachting van een oproep. Verder op

het binnenterrein zien we opeens ook groepjes dol<toren

lopen in witte jassen en af en toe komen we iemand tegen in

badj as,

Het zijn duidelijk tel<enen van een zorgomgeving, maar

tegelijkertijd is dit ook een contemplatieve ruimte in de stad,

Tussen de gebouwen staan bomen en planten, waar een

gemiddeld arboretum bij zou verbleken. Overalstaan bal<l<en

met geurende tijm en lavendel, die een haast hallucinerende

uitwerking hebben. Ook al horen we constant de sirenes

loeien, komen we slechts in het randgebied auto's tegen.

De ruim twintig gebouwen met ell< een andere specialiteit

tegen, van cardiologie tot dermatologie, hebben een duidelijk
leesbare opbouw. Zezijnte groot om nog een paviljoen te

mogen heten. Aan de hoofdontsluiting bevindt zich een

ingang met lift en trappenhuis. Daarnaast zijn langs lange

gângen de l<amers gelegen met uitzicht op de tuinen. Door

de herhaling van dit principe is het eenvoudig te oriënteren

zonder de bel<ende wirwar aan bewegwijzering Tot zover is

het geheel nog een romantische verzameling gebouwen

temidden van een horti-culturele oase, waarbij de vraag

opdoemt hoe een dergelijl< ziekenhuis in deze tijden kan

overleven.

Het is niet iets van de laatste decennia, want reeds in r9or, als

gevolg van een fusie van zes ziekenhuizen, werd er nagedacht

over een te bouwen 'megacomplex' aan de rand van

Barcelona. Het oorspronkelijke ziekenhuis van het Heilige

Kruis kocht destijds 145.470 m'grond op (negen Cerdà-

Ll- Domènech i Montaner.
Hospital de San Pablo. Barcelona,1902-1910.

Orgineel ontwerp Sonto Creu i Son Pau
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blokken) om de uitbreiding te realiseren. Architect Domè-
nech i Montaner kreeg de taak toebedeeld om de verschil-
lende instituten te verenigen tot een gezamenlijk complex.
Niet alleen ruimtelijk, maar ook financieel moest het
aantrekkelijk zijn om nobele heren te verleiden om in het
complex te investeren.

Met name in die tijd speelde het dilemma tussen de 'pavil-
joens in het groen' en het'stedelijk blok'. Er kwamen veel

klachten uit Frankrijk over de paviljoenopzet, omdat ze een

functioneel een ramp waren. Lastig om uitte breiden en het
was on mogel ij k gemeenscha ppel ij ke fu ncties re com bineren.
De geniale greep die toen is gedaan, combineerr op vanzelf-
sprekende wijze het'mono-block' en het'poli-block'. De

infrastructurele en overlappende organen van het complex
zijn geconcentreerd in de ondergrond, de specialistische en
gevoelige onderdelen zijn daarbovenop gestapeld. Op deze
manier was de complexiteit van de vraag vertaald in een zeer

helder concept, dat compromisloos twee uitersten verenigde.

Daarbij kwam dat er direct een financiële constructie was

ontworpen, aangezien er op een gezamenlijke basis (de

publieke ruimte) verschillende investeerders hun eigen

paviljoen konden ontwikkelen. Tot op de dag van vandaag
zijn zij nog steeds de naamgevers van de paviljoens.
ln feite worden er drie slagen gemaakt: er wordt een basislaag

van faciliteiten en services aangelegd waarin de strikt
organisatorische zaken zich afspelen.Dit is efficiënt en

kostenbesparend. Daarnaast wordt de diversiteit aan

medische specialisaties vormgegeven als aÊonderlijke en

goed leesbare 'paviljoens'. Zo was zeker in die tijd ook het
gevaar van infectie gereduceerd. En de laatste en misschien
wel belangrijkste slag is dat er op het dek van de basislaag

een publieke ruimte is ontstaan die zich moeiteloos in het
stedelijk weefsel voegt. Hier is dusdanig veel kwaliteit
gerealiseerd in de vorm van tuinen en verblijfsplekken dat het
voor zowel patiënten als toeristen een waar kuuroord is. ln

tegenstelling tot vele andere ziekenhuizen lijkt hie¡ het
humane karakter te zijn verkozen boven het louter functiona-
listische. Er is een omgeving gecreëerd die meer is dan een

ziekenhuis.

Randstad Health Club
Een ziekenhuis kan blijkbaar meer zijn dan een ziekenhuis.
Het is een plek waar mensen (noodgedwongen) samen-
komen, wachten, zitten, liggen, uitrusten en beter worden.
Toch wordt deze potentie als publiek domein nog schrome-
lijk onderschat. Een ziekenhuis wordt veelal opgevat als een

technische opgave om 'botsingen te voorkomen' en

'bewegingen te beheersen'. Toch zouden veel mensen, ofze
er nu zijn als patiënt ofals één van de vele bezoekers, gebaat
zijn bij ruimte van ongecontroleerde bewegingen, plekken

waar toevall ige ontmoetingen plaatsvinden of mogelijkheden

om even het idee te hebben uit de ziekenhuisomgeving weg

te zijn. Misschien is dat in de huidige dichtheid van steden

ook teveel gevraagd en moet het idee van de paviljoens in het
groen weer nieuw leven ingeblazen worden. Misschien zijn de

huidige steden per definitie geen heolthy environment meer
en moeten we ons beroepen op het maagdelijke landschap.
De beschreven ontwikkelingen van het Groene Hart, de

bespiegelingen over de rol van een ziekenhuis en de indruk-
wekkende ervaring van Santa Creu i San Pau hebben als een

wonderlijke cocktail tot het gedachte-experiment van het
Randstad Heolth Center (RHC) geleid. De RHC combineert
de onvermijdelijke schaalvergroting, de verruiming van het
begrip'gezondheid' en noodzaak om het Croene Hartte
d otte re n.

Bij hoge uitzondering zijn er zes RHC's in het Croene Hart
geprojecteerd. Dit is geen precedent, maar doelgerichte,

d u u rza me ove¡-heidsinterventie, waa rbi n nen private pa rtijen

voor de invulling mogen zorgen. Precies op de knooppunten

waar de trein en de snelweg samenkomen, liggen de ruim

opgezette complexen, omringd door het grootse landschap.
Afgeleidt van de Santa Creu-typologie bestaat ieder complex
uit een publiek platform, waaronder de afuikkeling plaats-
vindt van het verkeer en de primaire zorgprocessen. Als

verticale uitstulpingen vinden we de diverse afdelingen en

instituten. Zoals reeds genoemd zullen deze uiteenlopen van

cardiologische reseorch laboratoria, via plastische revalidatie-
centra tot aan het biologisch instituut en de VVV-Randstad.

Randvoorwaarde is echter dat het programma past in de

algehele bevordering van de gezondheid, waarbij de nood-
zaak voor'lucht, licht en ruimte' groot is.

De randen van het complex hebben aan alle zijden grote
trappartijen en ramps die het mogelijk maken om tijdens het
verblijf in hetziekenhuis of vanuit hettreinstation het
landschap te betreden. Naast de vele routes om te wandelen
zijn er ook voldoende plekken om van de stilte en het uitzicht
te genieten. De absolute behoefte aan deze ontspanning en

de grenzeloze aanwezigheid ervan in het Croene Hart is een

uitgelezen combinatie. Het Hart heeft deze impuls nodig,
voordat het alsnog via 'rood voor groen' wordt opgeslokt
door pietluttige, private verlangens. En ziekenhuizen
verdienen het om weer een grote publieke rol te spelen in het
stedel ijke la ndscha p.+
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Vogelvluchtperspectiefvon het complex gelegen mtdden tn het londschap op een verkeersknoop waat openboor vervoet en outoweg somenkomen

Teom: Elmo von Boxel, Kristion Koremon, Ljubo Ceorgiev, Afer Pastor, Chantona Reemst en Adam Scales
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Niet alle rechthebbenden van de gebruikte illusrraties konden
worden achterhaald. Belanghebbenden worden verzocht
contact op te nemen met de Stuurgrcep Architecture in
Heolth, p/a College bouw zorginstellingen, Postbus 3o56,

35oz GB, Utrecht.
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Stimuleringsfonds voor Architectuur 
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Atelier R'rjksbouwmeester

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoud igd, opgeslagen in een gea utomatiseerd
gegevensbestand, ofopenbaar gemaakt, in enige vorm ofop
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotoko-
pieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder vooraf-
gaa nde schriftel ijke toestem m ing va n de initiatiefnemers.
Voorzover het maken van (opieën uit deze uitgave is
toegestaan op grond van artikel r6b Auteurswet rgrz io, het
Besluitvan zo juni974, Stb.35r, zoals gewijzigd bij Besluit
van 23 augustus 1985, Stb. 47r, en artikel 17 Auteurswet r9rz,

dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen
te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3o6o, zt3o
KB Hoofddorp). Voor het overnemen van (eenJ gedeelte(n)
uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere

compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet rgtz) dient men zich

tot de initiatiefnemers te wenden.

ISBN : 978-9o-811772-1- 4
l. www.a rch itectu rei nhea lth.nl
E. i nfo@a rch itectu rein hea lth.nl
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De voorheen zo gesloten wereld van de gezondheidszorg opent zich. Nieuwe inzichten over

zorgverlening en architectuur breken door. Ondertussen liggen er ook nog tal van vragen en

dilemma's. Aan de hand van thema's als de duurzaamheid van modieuze zorgconcepten, de

spanning tussen aangename gebouwen en strakke financierings- en vastgoedstrategieën en de

zin en onzin van Evidence Bosed Design wil dit boek de wereld van cure en core verfrissen met

nieuwe ideeën. Hettoont het belang aan van goed opdrachtgeverschap en van een doordachte

architectenkeuze. Het vraagt aandacht voor de publieke betekenis van zorggebouwen in een

beleidsmatige context die aanspoort tot privatisering. Het wil de lezer dwingen tot nadenken en

tot actie. Zorgen architectuur hebben elkaar veel te bieden. Maar dat vereist wel een andere

houding van alle spelers in het ontwerp- en besluitvormingsproces.
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