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Mijnheer de Rector Magnificus, geachte collega’s, beste familie en vrienden, 
zeer gewaardeerde toehoorders,

Bouwen voor zorg en gezondheid. Of het nu gaat om een kantoor, een ziekenhuis
of woonhuis, er is altijd aandacht voor veiligheid en geborgenheid. Maar de toe-
komst, met een toename van het aantal ouderen met een complexe zorgvraag 
en mensen met een chronische ziekte, vraagt om meer. Het model van de Inter-
national Classification of Functioning and disabilities (ICF) van de Wereldgezond-
heidszorg Organisatie (WHO) (WHO, 2001) illustreert dat meerdere factoren van
invloed zijn op gezondheid en ziekte, waaronder ook de gebouwde omgeving.
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ICF model (WHO, 2001), uitgewerkt voor de externe factoren
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De gezondheidsconditie van een mens wordt bepaald door zijn lichamelijke func-
ties, zijn mogelijkheden voor dagelijkse activiteiten en maatschappelijke parti-
cipatie. Hierop zijn persoonlijke en externe factoren van invloed. Persoonlijke
factoren zijn bijvoorbeeld erfelijke eigenschappen of de mate van geletterdheid.
Voorbeelden van externe factoren zijn de aanwezigheid van zorgprofessionals 
en de kwaliteit van de zorg, maar ook aspecten van de gebouwde omgeving. 
Denk aan licht/verlichting, akoestiek, koeling, verwarming en kwaliteit van de
binnenlucht. 

Mijn leerstoel is geplaatst in de faculteit Bouwkunde bij de Unit Building Physics
and Services (BPS). Met deze leerstoel wil ik de positie van de unit versterken met
kennis op het snijvlak van bouwen en gezondheid, verwerkt in de prestatie-eisen
van een gebouw. Dit moet resulteren in de ontwikkeling van gebouwen waar com-
fortabel en gezond geleefd, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Prestatie-eisen
van een gebouw zijn objectief meetbare eisen die beschrijven aan welke verplich-
ting een bouwsysteem moet voldoen om een bepaalde verrichting uit te kunnen
voeren. De leerstoel legt zich toe op prestatie-eisen met wetenschappelijke
evidentie waarbij bouwtechnische aspecten geïntegreerd zijn met een gezond-
heidsperspectief dat de behoeften en ervaringen van gebruikers includeert. Onder
de gebruikers verstaan we zowel individuele zorgvragers als zorgprofessionals.
Daarnaast moet voorkomen worden dat mensen ziek worden van een gebouw 
en wie ziek is, moet in een gebouw kunnen leven met de ziekte en er verzorgd
kunnen worden. 

Het onderwijs en onderzoek vanuit mijn leerstoel richt zich op het effect van de
gebouwde omgeving op een gezond lang leven en het dagelijkse functioneren van
ouderen en chronisch zieken. En ook op wat het gebouw bijdraagt aan zelfzorg,
duurzame familiezorg en professionele zorg.
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Allereerst sta ik stil bij de vraag wat gezondheid behelst. Het antwoord daarop
bepaalt immers wat je meet in onderzoek naar bouwen voor ‘zorg en gezondheid’.
De WHO definieert gezondheid als een toestand van volledig lichamelijk, geeste-
lijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere
lichamelijk gebreken. Gezondheid is een toestand van algeheel welbevinden
waarbij geen sprake is van lichamelijk letsel of ziekte (WHO, 1948). Deze definitie
staat de laatste jaren ter discussie, omdat algeheel welbevinden voor de meeste
mensen in de wereld niet haalbaar is. In het British Medical Journal wordt daarom
de volgende definitie voorgesteld: Gezondheid is de mogelijkheid tot aanpassen
en zelfmanagement in de aanwezigheid van sociale, fysieke en emotionele uit-
dagingen (Huber e.a., 2011). Dit lijkt een meer haalbare definitie die de realiteit 
als uitgangspunt neemt.

In bovenstaande definitie speelt zelfmanagement een cruciale rol. Vanuit een
medische invalshoek wordt zelfmanagement verwoord als ‘het individuele ver-
mogen om te gaan met symptomen, behandeling, lichamelijke en psychosociale
consequenties en leefstijlveranderingen inherent aan het leven met een chronisch
gezondheidsprobleem’ (Barlow, e.a, 2002). De patiënt moet zich aanpassen aan
de nieuwe situatie met chronische gezondheidsproblemen (adaptatie). Dit heeft
emotionele consequenties, gevolgen voor zelfzorg en gevolgen voor de rollen in
het leven1. Vanuit de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie wordt zelf-
management kort en bondig geformuleerd als: ‘patiënten voeren zelf de regie over
het leven met hun ziekte’. Samen met de zorgverlener (huisarts, verpleegkundige,
specialist, fysiotherapeut enz.) zoeken zij naar een balans tussen de eisen die de
ziekte stelt en het leven dat zij willen leiden2. 

Gezondheid

1 http://www.umcutrecht.nl/subsite/vasculairrisicomanagement/Deel-1/04-Visie-op-zelfmanagement.htm
2 http://www.npcf.nl/?option=com_aiportfolio&view=article&Itemid=15&id=90
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Wat ziekte betekent en hoe mensen zich aanpassen en de regie oppakken, ver-
schilt van persoon tot persoon. Zo vertelt mijnheer H mij tijdens een interview: 
“Ik ben 72 jaar, ik heb oogdruppels tegen een verhoogde oogdruk en ik heb ook
nog bloedverdunners en middelen tegen hartritmestoornissen. Ik weet dat ik oud
ben, maar ik voel mij niet oud en niet ziek. Dat komt natuurlijk ook omdat ik vier
keer in de week ga sporten. Ik doe er alles aan om mijn body goed te houden. Ik
heb op de sportclub veel kennissen en het is er altijd gezellig. De mensen waar ik
mee sport, hebben respect voor mij. Ik woon in een seniorenwoning. Ik voel mij
goed. Ik wil alleen nog een lieve sportieve vrouw hebben”. 
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De levensverwachting in Nederland neemt toe. Dat betekent dat mensen ouder
worden. Hoe ouder we worden hoe groter de kans op een chronische ziekte.
Mijnheer H voelt zich niet oud, maar in de wereld van de bevolkingsstatistiek ben
je al oud op je vijftigste. Sinds de zomer mag ik mijzelf ook als senior aanduiden.
Grafieken in bevolkingsstatistieken laten niet zien welke individuen achter de
cijfers zitten, maar laten voor beleidsdoeleinden zien wat de trends in de 
bevolking zijn.

Gezondheidsproblematiek is te beschrijven vanuit mortaliteit (sterfte), incidentie
(nieuwe gevallen in de bevolking), prevalentie (de bestaande gevallen in de be-
volking), ziektelast voor het individu of de gehele doelgroep, kosten van de be-
handeling en secundaire kosten als gevolg van arbeidsuitval en inkomensverlies
(Spreeuwenberg, 2008). Als wij kijken naar de mortaliteit, dan valt op dat mensen
op latere leeftijd sterven. Van 1950 tot 2003 is het aantal vrouwen dat 85 jaar
werd, toegenomen. In deze periode is de modale leeftijd bij overlijden – de leef-
tijd waarop de helft van een bepaald geboortecohort is overleden- bij vrouwen
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Figuur 2

Mortaliteit Overlevingscurve in Nederland 1950 - 2003. Uit: Bevolkingstrends: statisch
kwartaalblad over de demografie van Nederland, jaargang 53, derde kwartaal 2005,
CBS, Den Haag.
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verlengd met 7,1 jaar en bij mannen met 4,4 jaar (CBS, 2005). De laatste cijfers
van het CBS geven aan dat de levensverwachting van 65-jarigen de afgelopen
dertig jaar gestegen is. Ze leven niet alleen langer, maar brengen ook meer jaren
in als goed ervaren gezondheid door na hun 65ste. Ook het aantal jaren zonder
lichamelijke beperkingen neemt toe. Ze worden daarentegen wel langer ge-
confronteerd met chronische ziekten3.

Langer leven gaat gepaard met een verhoogde kans op een chronische ziekte en
met langer zelfstandig wonen van ouderen. Daar moeten we met bouwen op anti-
ciperen. Daarnaast is uit de figuur op te maken dat vrouwen ouder worden dan
mannen. Ook dat is relevante informatie. Mannen en vrouwen zijn niet altijd over
één kam te scheren, dus ook niet in de prestatie-eisen voor het ontwerp van
gebouwen en voor de daarbij behorende installaties.

Lange tijd waren infectieziekten zoals cholera, als gevolg van besmet drinkwater,
de belangrijkste doodsoorzaak. Rond 1850, in de tijd van Florence Nightingale,
werd het vuur in huis opgepookt, was elektrisch licht voor velen nog een wonder
en een toilet in huis een nieuwigheid. De prestatie-eisen van woningen en instal-
laties focussen sinds eeuwen op functionaliteit voor de gemiddelde mens, veelal
uitgaande van een man. Op grond van de huidige demografie zouden we daar niet
op uit komen. Vanuit gezondheidsperspectief bezien, zijn welzijn en hygiëne door
de tijd heen overigens wel altijd als functionaliteit van een gebouw benoemd. 

Tegenwoordig is de kans op een infectieziekte waaraan je kunt sterven - want we
worden allemaal wel een keer verkouden of krijgen de griep maar gaan daar niet
aan dood - als gevolg van een bron in of rond het huis, vele malen kleiner. Nu zijn
de belangrijkste doodsoorzaken: coronaire hartziekten, longkanker, dementie,
beroerte, hartfalen, COPD, infecties van de onderste luchtwegen, dikkedarmkanker,
borstkanker en Diabetes Mellitus. De grootste ziektelast wordt veroorzaakt door
coronaire hartziekten en beroertes. Ziektelast is een maat voor de totale hoeveel-
heid gezondheid van de bevolking die verloren gaat als gevolg van ziekte. Ook wel
bekend als het DALY-concept (Disability-Adjusted Life-Year) (RIVM, 2012). 

Veel ouderen hebben een chronische ziekte. Zo heeft de helft van het aantal
mensen tussen de 50 en 74 jaar last van één of meer chronische ziekten. Bij 75-
plussers is dit percentage gestegen tot 75% (RIVM, 2012). 

3 http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/gezondheid-welzijn/publicaties/artikelen/archief/2012/
2012-3669-wm.htm
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Tabel 1: Top tien van de ziekten met de hoogste sterfte in 2010 
(Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek4)

Ziekte/aandoening mannen vrouwen M+V

Coronaire hartziekten 6.004 4.378 10.382

Longkanker 6.536 3.678 10.214

Dementie 2.513 6.501 9.014

Beroerte 3.488 5.425 8.913

Hartfalen 2.623 4.289 6.912

COPD 3.288 2.696 5.984

Infecties onderste luchtwegen 2.709 3.066 5.775

Dikkedarmkanker 2.691 2.420 5.111

Borstkanker (vrouwen) 3.213 3.213

Diabetes Mellitus 1.382 1.620 3.002

4 http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/sterfte-levensverwachting-en-daly-s/
sterfte-naar-doodsoorzaak/waaraan-overlijden-mensen-in-nederland/ op 20 augustus 2012.
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De maatschappelijke problematiek als gevolg van de vergrijzing wordt onder meer
onderzocht binnen de gerontechnologie. Deze discipline houdt zich bezig met
technologie voor de ouder wordende mens. Inzichten op het gebied van veroude-
ring en technologische innovaties worden gecombineerd. Daarbinnen wordt leef-
tijd als een indirecte parameter beschouwd voor bijvoorbeeld het tijdperk waarin
iemand is opgegroeid en de daarbij behorende technologie (Bouma, 2012). Het
gaat niet zozeer om de leeftijd, maar om het leeftijdscohort waartoe iemand
behoort, zoals men dit binnen de sociologie onderscheidt. Dan spreek je over de
babyboomgeneratie, waar de meeste aanwezigen vandaag toe behoren en waar
nu veel over te doen is in relatie tot bekostiging van pensioenen. Een jonger
generatiecohort is de patat- of einsteingeneratie (van den Broek, e.a., 2010). De
gerontechnologie onderscheidt in het onderzoek technologiegeneraties om een
technologische innovatie gericht te identificeren, ontwerpen en implementeren
voor een specifieke doelgroep. 

Kennis over iemands leeftijd of over het generatiecohort waartoe iemand behoort,
zegt echter nog niets over zijn of haar gezondheidstoestand en de beleving daar-
van. Daarom is het zo belangrijk om steeds het perspectief van ouderen en men-
sen met een chronische ziekte mee te nemen in het ontwerp van gebouwen.
Gezondheid heeft voor iedereen een andere betekenis. Heb je geen ziekte, dan sta
je wellicht niet zo stil bij je gezondheid, maar ben je ziek, dan wil je kunnen leven
met je ziekte en meedoen in het leven. Precies zoals meneer H dit verwoordt en
aanpakt.

Gezondheidsproblematiek heeft in de loop van de geschiedenis verschillende
accenten gekend. Twee eeuwen terug, in de tijd van Florence Nightingale, ging de
aandacht uit naar hygiëne en primaire preventie van ziekten. In de vorige eeuw
stond onder meer de behandeling van levensbedreigende ziekten als kanker en
Aids centraal en kwam er aandacht voor gebouwgerelateerde ziekten zoals astma,
de veteranenziekte, als gevolg van blootstelling aan de Legionella-bacterie in
leiding- of grondwater (Franchimon, 2009) en het Sick Building Syndrome. 

Gezondheid en ontwerp
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Met het groeiend aantal ouderen en een toenemend aantal mensen dat in leven
blijft met een ziekte of handicap, gaat de aandacht thans met name uit naar het zo
gezond en zelfstandig mogelijk ouder worden. Dit is niet alleen de wens van oude-
ren zelf, maar sinds de laatste jaren ook overheidsbeleid. Door de toenemende
levensverwachting worden mensen ouder en neemt de kans op chronische ziekten
toe. Ziek zijn op zich staat echter niet centraal in het leven van mensen. Mensen
leven niet om ziek te zijn, maar willen leven met hun ziekte. Daarom is het van
belang om conform het ICF-model van de WHO gezondheid eveneens te benade-
ren vanuit de mogelijkheid tot dagelijkse activiteiten en sociale participatie zoals
werken, vrijetijdsbesteding en het volgen van onderwijs. In tabel 1 heeft u kunnen
zien welke ziekten tot de hoogste sterftecijfers leiden. Ook beperkingen door
schade aan de ogen of het gehoor kunnen restricties geven thuis, op het werk of
in de vrijetijdsbesteding met sociaal isolement als mogelijk gevolg. 

Er komen steeds meer ouderen met een ziekte of handicap, terwijl tegelijkertijd
het aantal zelfstandig wonende ouderen toeneemt. Meer dan 90% van de ouderen
woont zelfstandig thuis (de Klerk, 2004) en ongeveer de helft heeft een chronische
aandoening (de Boer, 2006). Dit vraagt om een vorm van bouwen die daar reke-
ning mee houdt. Daarbij is belangrijk aan te sluiten bij de mogelijkheden tot zelf-
management die iemand nog wél heeft en er rekening mee te houden dat iemand
zorg van anderen nodig heeft of krijgt. Dit vraagt om een multi-component-be-
nadering; om de integratie van kennis uit de wereld van bouw met kennis uit 
de wereld van zorg en gezondheid.
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De gebouwde omgeving omvat alle gebouwen en buitengebieden waar geleefd,
gesport en gewerkt wordt. Kortom de door de mens gecreëerde omgeving voor
menselijke activiteiten. Mijn leerstoel focust op alles wat aan de binnenkant van
gebouwen plaatsvindt, in relatie tot zorg en gezondheid.

De omgeving waar mensen hun binnenactiviteiten hebben, is vanaf de tijd van de
holbewoners bedoeld voor veiligheid, beschutting en een goede, droge en comfor-
tabele slaapplaats. Tegenwoordig biedt een gebouw zo veel meer. Collega Dekkers
vergelijkt in het TU/e-magazine een gebouw met een menselijk lichaam, met een
uiterlijk waarachter een veelheid aan complexe processen plaatsvindt (TU/e Slash,
2012). Deze vergelijking onderschrijf ik volledig. In de huidige tijd is er in toe-
nemende mate aandacht voor de activiteiten binnen een gebouw. Zo speelt, in
relatie tot werk, de vraag een gebouw dusdanig te ontwerpen dat het bijdraagt
aan de productiviteit of dat het meer rendabel is doordat het bijvoorbeeld meer-
dere functies kan hebben. Binnen mijn leerstoel gaat het om het bijdragen aan
zorg en gezondheid, zodat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en
leven, ook wanneer ze ziek zijn en zorg nodig hebben.

In de vorige eeuw ging de aandacht vanuit de gebouwde omgeving, in relatie tot
zorg en gezondheid, met name uit naar het Sick Building Syndrome (SBS). Het
SBS omvat symptomen zoals een droge huid, droge ogen, een zere keel en hoofd-
pijn zonder een bekende etiologie. Deze symptomen zijn echter niet gedefinieerd
als een ziekte, want bij een ziekte als diabetes is er een bekende oorzaak aan te
wijzen. Het SBS werd voornamelijk gemeld vanuit kantooromgevingen, waar het
leidde tot verminderde productiviteit en tot arbeidsverzuim (Teeuw, 1992). Mijn
eerste promotor, Annelies van Bronswijk, heeft dit thema samen met mijn tweede
promotor, Joop Vorenkamp, op de onderzoeksagenda gezet. Zij hebben begin jaren
negentig van de vorige eeuw de interuniversitaire werkgroep Woning en Gezond-
heid van de Universiteit Utrecht en de TU/e geïnitieerd met aandacht voor ge-
bouwgerelateerde ziekten als het SBS. Zij concentreerden zich op de gezondheids-
techniek van de gebouwde omgeving. Dit heeft de basis gelegd om bouw verant-
woord in te zetten voor zorg en gezondheid en een gezonde omgeving nader te
operationaliseren.

Gezonde gebouwde omgeving
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Ideeën over een gezonde omgeving vinden wij al voor Christus in de filosofie van
Epicurus (341-270 v. Chr). Epicurus wilde een gelukkig, kalm leven bereiken, ge-
karakteriseerd door ataraxia: vrede en vrij zijn van angst, en aponia: de afwezig-
heid van pijn en door een zelfverrijkend leven omringd door vrienden5. Hij richtte
zijn huis en tuin in om dit doel te bereiken. In de leer van Epicurus wordt deze
gebouwde omgeving ingezet voor geluk. In de termen van deze tijd zouden wij dat
geluk uitdrukken als kwaliteit van leven. Epicurus benoemt daarin drie elementen:
ruimte om met vrienden te kunnen eten, praten en permanent samen te zijn; zelf-
standigheid en financiële onafhankelijkheid; tijd en ruimte om te reflecteren op de
zin van het leven. Deze elementen zijn in deze eeuw terug te vinden in gebouw-
ontwerpen volgens de uitgangspunten van healing environments, Mayo Clinic,
Eden Alternative en life enrichement care facilities. Deze concepten sluiten aan bij
de gezondheidsdefinitie van Jada, waarin aanpassing en zelfmanagement in de
aanwezigheid van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen worden benadrukt. 

Ziekenhuisomgeving
In de regel vinden wij de concepten van healing environment en Mayo Clinic terug
in ziekenhuizen, waar mensen behandeld worden maar niet langdurig verblijven 
of wonen. Een healing environment is een omgeving waar de interactie tussen
mens en fysieke omgeving een positief effect heeft op het genezingsproces en 
het welbevinden6. In Nederland is een aantal ziekenhuizen, maar ook ziekenhuis-
afdelingen, gebouwd op basis van het healing environment principe. Voorbeelden
hiervan zijn het Orbis Medisch Centrum in Sittard, het Martini Ziekenhuis in
Groningen en het Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Deze ziekenhuizen
streven ernaar dat het herstel van patiënten mede bevorderd wordt door het
gebouw en dat werknemers tegelijkertijd een prettig werkklimaat ervaren, waar-
door de kwaliteit van zorg eveneens verbetert. 

Concepten voor een gezonde 
omgeving

5 en.wikipedia.org/wiki/Epicurus, geraadpleegd 2008-2012.
6 http://www.hezo.hu.nl/index.php/en/healing-environement
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Het St. Joseph Hospital in de Tampa Bay area in Florida werd in februari 2010
opgeleverd als healing environment ziekenhuis. Ik heb dit ziekenhuis een half jaar
daarna bezocht. Het ziekenhuis is gebouwd om zoveel mogelijk persoonlijk com-
fort te bieden en stress te reduceren. Door de oprijlaan, zie je meteen waar de
ingang is en het parkeerterrein heeft altijd ruimte. Dus geen stress bij het zoeken
naar een parkeerplaats. Wat bij binnenkomst meteen opvalt, is de rust in het zie-
kenhuis. Op de wanden zijn kleuren uit de natuur gebruikt om mensen een rustig
gevoel te geven, de gangen zijn bedekt met textiele vloerbedekking, in de een-
persoons patiëntenkamers ligt laminaat en er is gebruikgemaakt van indirecte
verlichting. Het ziekenhuis heeft een wachtlijst, niet voor patiënten maar voor
verpleegkundigen die graag in het St. Joseph Hospital willen werken. 

Mayo Clinic is eigenlijk een businessconcept, dat zijn oorsprong vindt rond 1888,
wanneer de broers William J. en Charles H. Mayo met hun vader William Worell
Mayo, alle drie chirurg, gaan samenwerken in Rochester Minnesota. In zieken-
huizen volgens het Mayo Clinic-principe wordt kwalitatief goede zorg verleend 
en staat de patiënt centraal, zonder dat dit de kostprijs opjaagt (Berry, e.a., 2007).

Figuur 3

St. Joseph Hospital, eigen collectie
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In een Mayo Clinic wordt het belangrijk gevonden dat het personeel zeer ervaren
is, continu de samenwerking zoekt en expertise uitwisselt. Het gebouw moet dit
mogelijk maken. In het gebouwontwerp vertaalt zich dit in brede gangen net bui-
ten de onderzoekskamer zodat artsen en verpleegkundigen elkaar direct kunnen
bereiken en al staande de situatie van de patiënt kunnen bespreken. Tevens is er
toegang tot allerlei digitale communicatietechnologie en het elektronisch pa-
tiëntendossier, zodat de behandelaars direct over de informatie van de patiënt
beschikken. Een arts verwoordde het werken in een Mayo Clinic als volgt : “I never
feel I am in a room by myself, even when I am”.

Verpleeg- en verzorgingshuisomgeving
In gebouwen voor langdurende zorg, zoals verzorgings- en verpleeghuizen, draait
het niet om herstel na ziekte. Het gaat hier om een verblijf en daarom spreken we
van bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen. Ze hebben veelal een complexe
zorgvraag als gevolg van een of meerdere chronische ziekten en kunnen door hun
beperkingen, ook als gevolg van ouderdom, niet langer zelfstandig functioneren.
Zij zijn voor hun persoonlijke en instrumentele dagelijkse levensverrichtingen,
zoals jezelf wassen en boodschappen doen, afhankelijk van hun familie en van
zorgprofessionals. Binnen de langdurende zorg en specifiek de ouderenhuis-
vesting, zien we in navolging op het healing environment concept, het concept van
life enrichement care, ook wel bezielende zorg genoemd, dat een zwaarder accent
legt op het welbevinden van ouderen en op zingeving. In het ziekenhuis ben je om
behandeld te worden voor een ziekte, maar in verpleeg- en verzorgingshuizen gaat
het om een gebouwde omgeving die leven met een ziekte ondersteunt. Dit con-
cept is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar includeert bijvoorbeeld het
kleinschalig wonen. In relatie tot life enrichement care kan ook Eden Alternative
genoemd worden. Dit concept ondersteunt het sociaal functioneren van bewoners
en kan mede invulling geven aan life enrichement care wanneer we er een ver-
taling aan kunnen geven in bouwtermen.

De ouderenzorg zoekt innovaties in de huisvesting door onder meer te kiezen 
voor kleinschalige woonvormen. Een kleinschalige woonvorm is volgens de Neder-
landse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregel CA-450 gedefinieerd als: ‘voorzieningen
voor groepsverzorging in een groep van 6 à 8 bewoners die gezamenlijk een huis-
houden vormen’. Dit kan binnen de muren van een grootschalige AWBZ-voor-
ziening maar ook in een kleinschalige locatie in de wijk. Daarnaast hangen inno-
vaties samen met toepassingen van domotica in de ouderenzorg. Bijvoorbeeld
voor de monitoring van zelfzorg, zoals een elektronische pillendoos die registreert
of iemand zijn pillen heeft ingenomen. Maar ook voor veiligheid, denk aan het
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signaal dat afgaat bij vallen, of voor communicatie op afstand tussen de bewoner
en de professional. 

Deze concepten voor een gezonde omgeving raken niet alleen de patiënten of de
bewoner van een voorziening, maar ook het zorgpersoneel. Bij de Mayo Clinic die
uitgaat van een business concept is dit expliciet als uitgangspunt meegenomen in
de bouw. De andere concepten zijn niet expliciet gericht op personeel, maar het
lijkt alleszins redelijk om te veronderstellen dat die óók hun uitwerking op het
personeel hebben. Zolang we echter niet weten welk effect deze concepten op 
het personeel hebben, kunnen wij daar ook niet in sturen. De vraag of een
gebouwde omgeving volgens bijvoorbeeld het healing environment principe een
aantrekkelijke fysieke en sociale omgeving biedt voor het personeel, kunnen wij
nu nog niet beantwoorden.
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De wettelijke prestatie-eisen voor gebouwen met een gezondheidszorgfunctie, zijn
niet meer dan de minimale eisen om de ondergrens te bewaken waaraan een
gebouw behoort te voldoen. Dat er sprake is van minimale eisen wil niet zeggen
dat er geen hogere eisen gesteld kunnen worden. Of dat er geen prestatie-eisen 
of functionele eisen (ook wel gebruikerseisen) kunnen worden toegevoegd, die
gericht zijn op gezond blijven dan wel gericht op bij ziekte kunnen leven en ver-
zorgd worden in een gebouw. Bij de minimale eisen bestaat geen of nauwelijks
aandacht voor gezondheid zoals gedefinieerd door de WHO. Prestatie-eisen
hebben met name betrekking op veiligheid, het verkleinen van het risico op cala-
miteiten en tegenwoordig ook op de energieprestaties van een gebouw (Bouw-
besluit, 2012). 

De prestatie-eisen van bouwfysische aspecten, zoals dag- en kunstlicht, akoestiek,
koeling, ventilatie en luchtkwaliteit zijn niet of in onvoldoende mate onderzocht
met betrekking tot hun effect op kwaliteit van leven, zorg en gezondheid. We ba-
seren ons daarbij op onder meer het systematic review van mijn onderzoeksgroep
over het healing environment principe, zoals toegepast in ziekenhuizen (Huisman
e.a, 2012). Daaruit blijkt dat voor dit concept geen evidentie -dus geen bewijs-
kracht- bestaat voor de meerderheid van de toegedichte prestaties (Huisman e.a.,
2012). 

Het systematic review onderscheidt uitkomsten voor (bouw)eisen van belang voor
professionals en van belang voor patiënten. In een ziekenhuisomgeving zijn deze
eisen geordend naar 1) het voorkomen van fouten, 2) sociale- en fysieke veilig-
heid, 3) behoud van eigen regie, 4) privacy, 5) comfort en 6) ondersteuning door
familie. Het hoogste niveau van evidentie is te vinden in de groep van sociale
veiligheid en fysieke veiligheid en in de groep van comfort. Er is een positieve
invloed op het herstel van patiënten door persoonlijk comfort, oriëntatie in het
gebouw, akoestiek, kunst en het uitzicht vanuit de kamer. Binnen de groep van
comfort is met name nog meer bewijskracht nodig voor het effect van visueel
comfort op herstel. Voor de veronderstelde positieve invloed op herstel van maat-
regelen voor valrisico en binnenluchtkwaliteit is in de literatuur weinig bewijs-
kracht te vinden. Hier is nog werk aan de winkel. Op het gebied van akoestisch

Evidentie voor prestatie-eisen
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comfort hebben we de meeste artikelen kunnen vinden waarvan de meerderheid
ook nog aan het hoogste evidentieniveau voldoet. Maar er liggen nog steeds
onderzoeksvragen met betrekking tot akoestiek. Voor akoestiek zijn er, net als
voor andere bouwfysische aspecten, wettelijke richtlijnen voor onder andere de
bescherming tegen geluid van buitenaf en het voorkomen van galm. Geluid kan,
wanneer ervaren als hinder of in de vorm van lawaai, een stressfactor zijn voor

Tabel 2: Aantal studies over healing environment uit het systematic review van
Huisman e.a., 2012, geordend naar gebruikersgroep en bijbehorende (bouw)-
eisen per (sub)onderwerp met het laagste en het hoogste evidentieniveau van 
de studies.

Gebruikersgroep en onderwerpeisen Aantal Laagste – Hoogste 
referenties evidentie niveau

Patiënt en Familie

Voorkomen van fouten 4 2 - 3

Sociale -& Fysieke veiligheid

vallen 4 2 - 2

infecties 8 1 - 4

binnenluchtkwaliteit 3 2 - 3

Regie & controle 2 1 - 2

Privacy 3 2 - 3

Comfort

Persoonlijk Comfort 2 1 - 4

Visueel Comfort 2 3 - 3

Akoestiek Comfort 11 1 - 4

Oriëntatie 6 2 - 4

Materialen 2 2 - 2

Kunst 2 4 - 4

Uitzicht 8 2 - 4

Ondersteuning familie 4 2 - 2

Zorgprofessionals

Organisatie & functionaliteit 3 2 - 4

Technische ondersteuning 5 2 - 2

Comfort 1 2 - 2
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patiënten in het ziekenhuis en zo het herstel belemmeren. Voor een verpleeg-en
verzorgingshuisomgeving weten we niet precies wat de invloed is van geluid op
het welbevinden van ouderen. Maar dat er een samenhang bestaat, is duidelijk. 
Zo blijkt onder meer uit onderzoek, uitgevoerd aan de Universiteit van Antwerpen,
dat geluidsreductie door het gebruik van oordopjes, mits als niet hinderlijk er-
varen, de slaapbeleving van ziekenhuispatiënten verbetert en een daling geeft in
de incidentie van delirium (van Rompaey, e.a., 2012).
Tot slot blijkt uit de review over healing environment dat er weinig onderzoek is
naar de prestatie-eisen van bouwsystemen met een ontwerpoplossing, die gericht
is op de arbeidscondities voor professionals in het ziekenhuis. 

Ook in de praktijk is er behoefte aan evidentie. Zo is de installatiebranche op zoek
naar onderbouwde richtlijnen voor bijvoorbeeld verlichting in de ouderenzorg. Dat
dit geen luxe is, blijkt onder andere uit het SIA RAAK project ‘Met het oog op zorg’
(OZO). Verpleeghuizen hebben in hun huiskamers een verlichtingsniveau met een
waarde lager dan de drempelwaarde, waardoor het verlichtingsniveau niet onder-
steunend is voor de bewoners (Sinoo, e.a., 2011). Ook wordt bij het bouwontwerp
niet vanzelfsprekend rekening gehouden met het effect van tegenlicht. Ouderen
kunnen zich met hun ogen niet zo snel aanpassen aan veranderde lichtcondities,
dat geeft een verhoogd risico op vallen.

Figuur 4

Mevr. B † en zoon in verpleeghuisgang met tegenlicht, SIA RAAK project OZO.
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Daarnaast geven mkb-bedrijven aan niet te weten hoe ze gebouwen voor ouderen-
zorg zodanig akoestisch kunnen inrichten, zodat deze gebouwen bijdragen aan het
welzijn van bewoners. Bekend is dat, door onder meer een lange nagalmtijd en
veel achtergrondgeluid, de verstaanbaarheid in huiskamers van verpleeghuizen te
wensen overlaat (Reinten, 2011; van Hout, 2012).

Woonzorgcentra hebben de ambitie om zich te onderscheiden in de geleverde
zorg, een duurzame omgeving en in goed werkgeverschap. Zij staan een organi-
satie voor die, door de juiste zorg in een juiste omgeving, zin geeft aan het leven
van hun kwetsbare bewoners. Wat is dan een juiste omgeving? Op die vraag is 
het antwoord nog niet gegeven. Met evidence based prestatie-eisen die ook het
gezondheidsperspectief integreren, ben je er nog niet. In de wettelijke richtlijnen
voor bijvoorbeeld verlichting, akoestiek of thermisch comfort, wordt namelijk uit-
gegaan van de gemiddelde mens. Maar als we het over een hulpbehoevende
oudere of een chronisch zieke hebben, komen wij niet uit bij dat profiel. Zo ver-
schillen mannen ten opzichte van vrouwen in de beleving van hun thermisch
comfort, net zoals ouderen daarin verschillen van jongeren (Schellen, 2012).
Gebruikers van gebouwen met een gezondheidszorgfunctie vragen om aanpassing
van het gebruikersprofiel voor een richtlijn.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is binnen de TU/e een belangrijk onderdeel van de drie Strategic
Areas te weten: Energy, Smart Mobility en Health. Bij duurzaamheid van een
gebouw gaat de aandacht uit naar het ontwerpen van milieuvriendelijke of ener-
getisch zuinige gebouwen. Het begrip duurzaam in relatie tot gebouwen is uitge-
breid aan bod geweest bij de intreerede van collega Nelissen (Nelissen, 2011).
Duurzaam bouwen richt zich onder meer op grondstof- en energieverbruik in de
verschillende fases van het bouwen, van ontwerp tot gebruik. Binnen onze unit
doen we in dat kader onderzoek naar energieverbruik en thermisch comfort.
In relatie tot de Strategic Area Health wil ik het begrip duurzaamheid nader toe-
lichten en oprekken naar de drie P’s van People (mens), Planet (milieu) en Profit
(economie). Vanzelfsprekend is binnen de technische omgeving van de TU/e ruim
aandacht voor de Planet-aspecten. Ook Profit geniet aandacht en People-aspecten
komen terug in het gebruikersperspectief bij product- en procesontwerpen.

Gezond bouwen kijkt ook naar de relatie tussen mens en milieu. Gezien de krim-
pende energievoorraden is het van het grootste belang om in te kunnen spelen op
een verlaging van de energievraag van de gebouwde omgeving, waarbij thermisch
comfort gegarandeerd blijft (Hoes, e.a., 2011). Maar gezonden en zieken hebben
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niet altijd een gelijke beleving van thermisch comfort. Van dementerenden weten
we dat zij samenhangend met hun ziekte een andere gevoelsbeleving van tem-
peratuur hebben. Energiezuinig bouwen, moet er voor instaan dat ook deze
patiënten thermisch comfort ervaren (van Hoof, e.a., 2010).

Bouwen voor zorg en gezondheid vraagt erom dat de behoeften van de gebruikers,
kwaliteit van leven, kwaliteit van de zorg en de arbeidscondities waaronder pro-
fessionals werken, worden geoperationaliseerd binnen de People-aspecten.
Hiermee ontwikkelen wij niet een wetenschappelijk stokpaardje, maar gaan we 
in op wat de praktijk vraagt. Sinds het begin van deze eeuw is vraagsturing in de
gezondheidszorg een beleidsuitgangspunt. Daarvoor zijn vier sporen uitgezet:
zeggenschap voor cliënten, creëren van een gelijk spelersveld voor zorgaan-
bieders, marktwerking en voldoende zorgaanbod. Door aanpassingen in het bouw-
ontwerp en met technologische toepassingen als e-Health maak je ageing-in-place
mogelijk en wordt het beroep op zorg beteugeld zoals ik al enige jaren geleden
toelichtte in mijn Openbare Les bij de aanvaarding van het ambt van Lector aan
Hogeschool Utrecht (Kort, 2005).

De vergaande marktwerking in de zorgsector, met de daarbij behorende prestatie-
bekostiging, dwingt de gezondheidszorg om de drie P’s te concretiseren en er ver-
volgens op te sturen. Aandacht voor mens, milieu en economie heeft er onder
meer toe geleid dat voor ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en klein-
schalige woonvormen bouwconcepten ontworpen zijn volgens de principes van
bijvoorbeeld healing environment of Eden Alternative (Tavormina, 1999). Raden
van bestuur en directies maken zich deze concepten eigen om de kwantitatieve en
kwalitatieve toename van zorgvragen op te kunnen vangen. Zij willen hun cliënten
huisvesten in een gebouw waar het goed toeven is, waar je waardig oud kunt zijn,
waar je je leven niet uit handen geeft, maar zoveel mogelijk voortleeft op een
wijze die bij jou past. Ergens waar je bij ziekte ondersteund wordt in zelfmanage-
ment en zelfzorg en waar je na ziekte weer snel kunt herstellen of waardig
afscheid kunt nemen van het leven. Tegelijkertijd moet een dergelijk gebouw een
prettige werkomgeving zijn voor professionals en optimale mogelijkheden voor
zorg bieden. En dat allemaal duurzaam en tegen een lage kostprijs.
Vanuit de drie P’s bezien, is het bouwconcept van healing environment een slimme
investering. De verwachting bij dit concept is immers dat het geld bespaart, dat
personeel er efficiënt kan werken, dat het verblijf in het ziekenhuis erdoor verkort
wordt en minder stressvol is (Ulrich, 1992).
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De prestatie-eisen en daarmee de richtlijnen voor functionele eisen zijn veelal
practice based: door de praktijk effectief veronderstelde kennis, en weinig
evidence based: kennis op basis van onderzoek. Dat hangt er mee samen dat 
het bouwdomein een relatief jonge wetenschappelijke discipline is.
Het is nog niet zo lang geleden dat geneeskunde vooral practice based was.
Methoden voor evidentie vanuit de geneeskunde, als relatief oude wetenschappe-
lijke discipline, zijn van redelijk recente datum. De eerste publicatie van een studie
met een randomised controlled trial verscheen in 1948 en het duurde nog bijna
een halve eeuw voordat de randomised controlled trial de standaard werd voor
interventie-onderzoek (Meldrum, 2000). In de geneeskunde wordt aan een verrich-
ting het hoogste niveau van evidentie toegekend als deze in een gecontroleerd
experiment is uitgevoerd waar noch de patiënt, de arts als de onderzoeker van te
voren weet wat het verwachte effect van een verrichting is. Deze onderzoeks-
methode is gebruikelijk in onder meer het geneesmiddelenonderzoek, maar 
niet geschikt voor onderzoek naar het effect van de gebouwde omgeving op
gezondheid.

Rond de jaren negentig van de vorige eeuw wordt in de gezondheidszorg met
name vanuit de beweging van Evidence Based Medicine (Sackett, e.a., 1996) een
enorme boost gegeven aan de toepassing van evidence in de klinische besluit-
vorming en aan de labeling van evidence op niveaus. In dezelfde periode wordt
ook voor de gebouwde omgeving de methodiek geïntroduceerd van Evidence
Based Design (EBD). Met EBD worden gebouwen met gezondheidszorgfuncties
ontworpen met de best beschikbare evidentie om het herstel van patiënten en het
werkklimaat voor professionals te bevorderen. Mijn leerstoel zal daarbij aansluiten
en zich toeleggen op het ontwikkelen van research designs om evidence te
bewerkstelligen in bouwen voor zorg en gezondheid. Daarnaast zal de leerstoel
zich inzetten om na te gaan in hoeverre practice based functionele eisen bevestigd
worden door onderzoek. 

Evidence based (building)
Design
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Bij een evidence based design bestaat er een theoretische onderbouwing voor een
gezonde omgeving, hetgeen ook gewenst is voor de uitgangspunten van bijvoor-
beeld healing environment. De methodiek van evidence based design binnen de
gebouwde omgeving wordt ingezet om een verantwoorde gezonde omgeving te
creëren waar mensen gezond blijven, waar patiënten sneller herstellen of met 
hun ziekte kunnen leven en verzorgd worden. En waar de arbeidscondities voor
professionals voldoen in termen van bouwfysische aspecten als thermisch en
akoestisch comfort, luchtkwaliteit en goede verlichting.
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Binnen mijn leerstoel ligt de focus op behoud van gezondheid (WHO), dan wel 
het voorkomen van een ziekte of het verkleinen van de kans daarop, op het leven
met de ziekte binnen de gegeven kaders van iemands beperkingen (ziekte/
symptomen) en op familiezorg en professionele zorg bij ziekte, daar waar zelfzorg
niet meer mogelijk is. De leerstoel heeft de ambitie om wetenschappelijke evi-
dentie toe te voegen aan prestatie-eisen van gebouwen mét integratie van het
gezondheidsperspectief en doet dat in de volgende onderzoekslijnen: 
- bouwen voor gezondheid en gezond blijven;
- bouwen voor dagelijks functioneren en zelfmanagement; 
- bouwen voor verantwoorde familiezorg en professionele zorg.

Onderstaand ga ik op de onderzoekslijnen in. Per onderzoekslijn geef ik eerst
achtergrondinformatie, daarna sta ik stil bij reeds verricht en lopend onderzoek,
om vervolgens te eindigen met de toekomstplannen.

Bouwen voor gezondheid en gezond blijven
Een bouwontwerp behoort rekening te houden met de zintuiglijke activiteiten van
een mens, zoals reuk, gehoor, tast en zicht. Voor deze zintuiglijke activiteiten zijn
wetenschappelijk onderbouwde prestatie-eisen nodig voor luchtkwaliteit, lucht-
beweging, temperatuur, relatieve vochtigheid, akoestiek en licht. Licht, of het nu
daglicht of kunstlicht is, heeft een positieve werking op het dagelijks functioneren
van mensen. Voor ouderen zijn de lichtcondities echter niet overal optimaal (Aarts
e.a., 2005). Ook is inmiddels bekend dat ouderen tweemaal zoveel licht nodig
hebben bij hun dagelijkse levensverrichtingen (Bouma, e.a., 2006). Het bouw-
ontwerp van gebouwen met een verblijfsfunctie voor ouderen moet hiermee
rekening houden.

Ook voor kinderen lijkt het er op dat (dag)lichttoetreding niet alleen belangrijk is
voor het dagelijks functioneren, maar dat het tevens een rol speelt in het al dan
niet ontwikkelen van myopie (bijziendheid). Zo weten we uit onderzoek dat de
prevalentie van myopie bij kinderen in Taiwan omhoog is gegaan en dat ze het op
jongere leeftijd krijgen, als gevolg van een frequenter en langduriger verblijf in 
de kinderopvang (Chieh Feng, 2011). Door onder meer de economische groei en

Onderzoek
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toename van de bevolking, worden juist in Taiwan de gebouwen steeds hoger.
Tegelijkertijd ligt Taiwan in een gebied waar tyfonen voorkomen. Daarom worden
raamoppervlakten klein gehouden en is er tegenwoordig minder daglichttoe-
treding in de kindercentra. Dit voorbeeld onderstreept het belang om, uitgaande
van de ecologische omstandigheden en het beschikbare budget, in het bouw-
ontwerp rekening te houden met de zieke én met de gezonde gebruiker. 
Ook voor akoestiek zijn onderbouwde prestaties nodig, voor onder andere een
goede verstaanbaarheid, voor thermisch comfort en voor ventilatiesystemen. Hier-
door kunnen ouderen langer thuis wonen en wordt bijvoorbeeld voorkomen dat
ouderen vallen en hun heup breken of dat ze een gemeenschapsgebouw niet meer
bezoeken, omdat hun oren het geluid van het samenzijn niet meer aankunnen.
Met als gevolg dat ouderen in de neerwaartse spiraal van sociaal isolement ge-
raken, hun eetlust verliezen, passief worden, et cetera. Dit leidt niet zelden tot een
achteruitgang van fysieke- en cognitieve condities, wat een grote bedreiging is
voor hun autonomie en zelfzorg.

Mijn onderzoeksgroep doet onderzoek naar lichtcondities in verpleeghuizen en
naar oogaandoeningen onder bewoners. De lichtcondities blijken onvoldoende te
zijn en daar komt nog bij dat tweederde van de verpleeghuisbewoners in Neder-
land een oogaandoening heeft (Sinoo, e.a., 2012). Ik hoef u er waarschijnlijk niet
van te overtuigen dat dit het valrisico in verpleeghuizen ernstig vergroot, waardoor
bewoners zieker worden dan ze zijn. In hetzelfde onderzoek start een deelonder-
zoek om een instrument te ontwikkelen waarmee verpleeghuismedewerkers
kunnen bepalen of de omgeving qua lichtcondities al dan niet ondersteunend is
bij het dagelijks functioneren van bewoners.
We hebben de ambitie om zowel met Yan Ze University als met Nankai University
in Taiwan tot een samenwerking in onderzoek te komen voor ‘ageing-in-place’.
Onderwerpen daarbinnen zijn valrisico’s en de prevalentie van depressie bij
ouderen in relatie tot de lichtcondities in hun woon- en verblijfomgeving. 

Bouwen voor dagelijks functioneren en zelfmanagement 
Algemene dagelijkse en instrumentele dagelijkse levensverrichtingen dragen bij
aan het zelfmanagement bij ouderdom en ziekte. In deze onderzoekslijn bestu-
deren we verschillende aspecten van het binnenklimaat die van invloed zijn op het
dagelijks functioneren en zelfmanagement.
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Tabel 3: Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen en Instrumentele Algemene 
Dagelijkse Levensverrichtingen naar Katz e.a., 1963 en Karwowski, e.a., ed. 2006

ADL IADL

Baden / douchen / hygiëne Telefoneren

Continentie Afspraken naken

Eten en drinken Verplaatsen met fiets, bus, auto etc.

Toiletbezoek Koken

Zelfverplaatsing: staan / lopen Boodschappen doen

Aankleden Huishoudelijk werk

Om jezelf te kunnen wassen heb je zintuiglijke activiteiten nodig, zoals tast voor
koud of warm water en activiteiten van het bewegingsapparaat om te staan, te
bukken en te bewegen met je handen. Daarnaast moet er een badkamer zijn met
water dat niet besmet is en waarvan je de temperatuur van de straal kan contro-
leren. Voor mensen met dementie zijn eerdergenoemde handelingen niet meer
vanzelfsprekend. Zij hebben door een verlies van operationele verrichtingen en
door cognitieve- en gedragsproblemen moeite met het dagelijks functioneren. Als
helder is waar mensen precies problemen mee hebben, kan daar rekening mee
gehouden worden in de bouwoplossingsrichting. Zo zijn er voor mensen met
beginnende dementie installaties voor het bad ontwikkeld met kranen die afslaan
als het bad dreigt over te lopen.

In mijn onderzoeksgroep is promotieonderzoek afgerond, resulterend in een
bouwontwerp waardoor mensen met dementie langer thuis kunnen blijven wonen
(van Hoof, 2010). Dit ontwerp speelt in op de problematiek van mensen met
dementie en hun familie, door bijvoorbeeld zicht- en looplijnen in de woning die
de dementerende stimuleren tot activiteit en tegelijkertijd niet overprikkelen. Dit
onderzoek maakte deel uit van het SIA RAAK programma Technologie Thuis Nu!
waarin wij samenwerkten met de installatiebranche, Uneto-VNI, het opleidings-
fonds OTIB, en de Task Force regio Utrecht om woningen te ontwerpen die
chronisch zieken ondersteunen bij hun dagelijks functioneren.

Eerder gaf ik al aan dat lichtcondities in verpleeghuizen onvoldoende zijn. Daar-
naast blijkt dat het zorgpersoneel nauwelijks oog heeft voor lichtcondities en geen
verband legt met het welbevinden van de bewoners. In het zorgdossier wordt
zelden melding gemaakt van hun visueel functioneren (Sinoo, e.a., 2012). In een
vervolgstudie kijken wij welke interventies de lichtconditie in de woonkamer
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verbeteren en welk effect dit heeft op het medicatieverbruik en het dagelijks func-
tioneren van bewoners. In dezelfde studie gaan we na of akoestieke interventies
in gemeenschapsruimten de verstaanbaarheid voor bewoners verbeteren. 
In de toekomst willen wij met de Universiteit Maastricht in verpleeghuizen onder-
zoek doen naar de prestatie-eisen voor een optimaal thermisch comfort voor
ouderen. 

Voor de ziekenhuisomgeving is in afstudeeronderzoeken onder meer nagegaan
hoe binnen het concept van healing environment het ontwerp van een één-
persoonskamer eruit moet zien. Tevens zijn we onder laboratoriumomstandig-
heden nagegaan wat het effect is van persoonlijke ventilatie op infectie ziekten 
bij verblijf in een ziekenhuis (van der Sanden, 2012). 

Bouwen voor verantwoorde familiezorg en professionele zorg
Wie niet meer goed voor zichzelf kan zorgen, valt terug op familie en/of op pro-
fessionele zorg. De meeste ouderen en chronisch zieken wonen thuis waar steeds
meer, net zoals in verzorging- en verpleeghuizen, gebruik wordt gemaakt van sys-
temen die onder andere lichaamfuncties controleren, informatie geven aan de
zorgcentrale en feedback geven voor verantwoorde zorg. 

Pas in de vorige eeuw zijn gebouwen, woonhuizen, kantoren en scholen voorzien
van installaties die ingebed zijn in het gebouw. Voor wassen en plassen hoeft men
de deur niet meer uit en de kookplaats is vervangen door de keuken. De installa-
ties voor deze activiteiten zijn geïntegreerd in het gebouw. Mijn punt op de hori-
zon is dat het gebouw óók een afzonderlijke ruimte heeft voor zorg thuis én dat
installaties en de bijbehorende systemen die ondersteuning geven aan de zorg
standaard geïntegreerd zijn in een gebouw. De huidige e-Health-services zijn nu
nog vaak in kasten, verspreid in het gebouw geïnstalleerd. Kunnen de sensoren
die nodig zijn voor telezorg standaard gegoten worden in beton, kalkzandsteen of
in ander bouwmateriaal zodat de voorziening direct voorhanden is in geval van
ziekte?

Sensoren kunnen meer dan monitoren en volgen. Sensoren kunnen ook feedback
geven om fysieke activiteit en sociale participatie te stimuleren. Momenteel
gebeurt dit door losse voorzieningen via bijvoorbeeld de mobiele telefoon of via 
de computer. Wij gebruiken de mobiele telefoon ook in promotieonderzoek samen
met collega Lammers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en collega
Troosters van de Katholieke Universiteit Leuven. In deze gecontroleerde e-Health-
studie participeren twee groepen COPD-patiënten. Ze hebben beiden na ontslag
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uit het revalidatiecentrum een smartphone ontvangen. Eén groep heeft een appli-
catie op de telefoon die feedback geeft om te bewegen conform het advies van de
fysiotherapeut. De andere groep heeft deze applicatie niet in zijn telefoon. De
hypothese is dat patiënten met een applicatie hun niveau van fysieke activiteit
vasthouden. In dit onderzoek komt de feedback nog uit de mobiele telefoon.
Hoever staan we af van systemen die feedback geven aan patiënten en die geïnte-
greerd onderdeel zijn van het gebouw? Hoe lang duurt het nog tot de wanden of
vloeren ons toespreken omdat ze te weinig activiteit monitoren? Het is een uit-
daging om het gebouw, zoals wij dit kennen uit de tijd van de analoge wereld, om
te toveren tot een gebouw van de digitale wereld. Ik werk in ruimtes waar het licht
wegvalt als ik niet genoeg beweeg. Is in de toekomst het omgekeerde denkbaar?
Namelijk dat het licht aanblijft doordat mijn bewegingsenergie wordt opgeslagen
in het gebouw. 

Naast het doen van onderzoek is de leerstoel ook betrokken bij de ontwikkeling
van onderwijs voor de bachelorfase. Waar ik de kans krijg, zal ik het onderwerp
bouwen voor zorg en gezondheid inbrengen in het curriculum. Masterstudenten
hebben gelukkig de weg naar mijn leerstoel reeds gevonden. Vooralsnog gaat 
hun voorkeur uit naar de tweede onderzoekslijn, maar ook bij de ander onder-
zoekslijnen zijn studenten meer dan welkom om te participeren in hun bachelor- 
of masterfase dan wel voor de uitvoering van promotieonderzoek. Dames en heren
studenten, klop vooral op mijn deur. De leerstoel entameert ook internationale
uitwisseling tussen studenten op het vlak van bouwen voor zorg en gezondheid.
Daarbij wordt gebruikgemaakt van bestaande contacten van de faculteit Bouw-
kunde in China en India en van contacten uit de onderzoeksgroep zelf, bijvoor-
beeld met Florida State University en University of South Florida. Naast een sterk
vergrijsde populatie, hebben ze daar ook zon, zee en strand!
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Afgelopen zomer kregen alle medewerkers van de Faculteit Gezondheidszorg van
Hogeschool Utrecht het boek ‘Ga kathedralen bouwen’ cadeau. De auteur Daan
Quakernaat laat zien wat managers en andere gewone mensen kunnen leren van
kathedralenbouwers in de middeleeuwen (Quakernaat, 2011). Er zijn kathedralen
gebouwd met een hoogte van wel 40 meter terwijl in die tijd het hoogste gebouw
maar twee verdiepingen had, dus maximaal vier meter. Wij vinden kathedralen nog
steeds indrukwekkende gebouwen. Wie is er niet in een kathedraal geweest? Elke
vakantie worden kathedralen van toen bezocht en bewonderd door de mens van nu. 
Alles waaraan je begint zonder vooraf te weten of het gaat lukken, maar met een
hoger doel voor ogen, is in het jargon van Quakernaat een kathedraal. Met zijn allen
werken aan iets wat ertoe doet. Met deze leerstoel wil ik met mijn team een kathe-
draal bouwen. Ik ken op voorhand niet precies de omvang en de impact van ons
onderzoek op bouwen in relatie tot zorg en gezondheid. Maar één ding weet ik wel,
ik wil er geen 300 jaar over doen. 

Een kathedraal voor zorg en
gezondheid

Figuur 5

Kathedraal in Antwerpen, van H. Drost.
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Aan het eind van mijn rede gekomen, wil ik mijn dank uitspreken aan allen die er
toe bij hebben gedragen dat ik hier vandaag sta.

Het College van Bestuur dank ik voor het vertrouwen dat zij in mij stellen om
onderzoek te doen naar en onderwijs te geven over Bouwen voor Zorg en Gezond-
heid. De voormalige decaan van de Faculteit Bouwkunde, Jan Westra, en de hui-
dige decaan, Elphi Nelissen, ben ik zeer erkentelijk dat zij binnen de faculteit
Bouwkunde ruimte hebben gecreëerd om aandacht te geven aan gezondheids-
aspecten van de gebouwde omgeving. Collega Jan Hensen, unitvoorzitter van BPS,
jij biedt mij de ruimte en de kansen om binnen de unit mijn eigen plaats te ver-
werven en waar mogelijk zorg en gezondheid te verbinden aan de onderzoeks-
agenda van de unit. Collega Paul Rutten, jij hebt Health expliciete aandacht ge-
geven binnen Bouwkunde. Mijn samenwerking met jou en Jan Hensen heeft mij
teruggebracht naar de TU/e-faculteit Bouwkunde waar ik gepromoveerd ben.

Leden van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht en de directie van de
Faculteit Gezondheidszorg. Het speerpunt Zorg en Technologie biedt mij unieke
kansen om zorg en technologie te verbinden in de driehoek onderzoek, onderwijs
en praktijk. Zonder het talent en de intuïtie van Harm Drost had ik hier niet
gestaan. Harm, jij hebt in mij als lector en ook in mij als hoogleraar geïnvesteerd.
Dank voor alle kansen en de wijze waarop je me steeds weer weet te inspireren.

Mijn wetenschappelijke ontwikkeling begon in Utrecht bij Annelies van Bronswijk.
Zij gaf mij het adagium mee: alles kun je leren, maar alles weten maakt niet ge-
lukkig. Wijze woorden waar ik dagelijks aan refereer. Mia Duijnstee is de andere
belangrijke vrouw in mijn wetenschappelijke carrière. Mia, je hebt mij beïnvloed
met je nuchtere kijk op wetenschap en met je strategische managementstijl. Dank
voor je onvoorwaardelijke steun en je luisterend oor als collega en goede vriendin. 

Collega’s en hoogleraren in Eindhoven, dank dat jullie de uitdaging oppakken om
samen te werken aan bouwen voor zorg en gezondheid. Studenten, ik zie uit naar
nog meer discussies met jullie daarover. Lectoren en collega’s in Utrecht, ik hoop
dat we nog lang samenwerken op zorg en technologie. In het bijzonder noem ik

Dankwoord
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Elise Nauta, programmamanager van het kenniscentrum. Je doortastendheid om
zaken in gang te zetten zorgen ervoor dat plannen ook daadwerkelijk kunnen
worden uitgewerkt. Marieke Schuurmans, het is voor mij een voorrecht met je
samen te werken als collega lector en als collega hoogleraar. Jouw visie op zorg 
en gezondheid stimuleert mijn denken.
Het onderzoeksteam van ons kenniscentrum dank ik voor de inspirerende
gesprekken en verassende inzichten, het is een plezier om met jullie samen te
werken. Saïda de Vries, jij hebt het mogelijk gemaakt dat deze dag ook praktisch
gezien van de grond getild is. Ook Renee van Geene heeft hiertoe bijgedragen. 

Mijn familie en mijn vrienden zorgen ervoor dat ik naast mijn werk een leuk leven
heb. In het bijzonder dank aan Peter Boogaard, beste vriend. Jij en jouw Elly staan
altijd klaar voor mij. Dank voor het mede voorbereiden van het symposium en
alles wat daarbij kwam kijken. 

Tenslotte mijn mannen. Lieve Lesly, ook een sterke vrouw heeft altijd iemand
nodig om op te leunen. Duchi voor mij ben jij dat. Féliciën, Moïse en Arsène, jullie
hebben geen idee hoe trots en dankbaar ik ben dat ik jullie moeder mag zijn.
Leukere zonen zijn er niet.

Ik heb gezegd.
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