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I've been walking in the same way as I did
Missing out the cracks in the pavement
And tutting my heel and strutting my feet
"Is there anything I can do for you

dear~

Is there anyone I can call?"

"No and thank you, please Madam. I ain't lost, just wandering"
Round my hometown
Memories are fresh
Round my hometown
Ooh the people I've met
Are the wonders of my world
Are the wonders of this world
I like it in the city when the air is so thick and opaque
I love to see everybody in short skirts, shorts and shades
I like it in the city when two worlds collide
You get the people and the government
Everybody taking different sides
Shows that we ain't gonna stand shit
Shows that we are united
Shows that we ain't gonna take it
Shows that we ain't gonna stand shit
Shows that we are united
Round my hometown
Memories are fresh
Round my hometown
Ooh the people I've met
Are the wonders of my world
Adele - Hometown Glory

Voorwoord

"Architecture serves practical ends, it is subjected to use; but it is also
shaped by ideas and fantasies, and these it can classify, crystallize, and
make visible. Very occasionally indeed the architectural crystallization of
an idea may even precede the literary one [... J"
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Dit citaat is voor mij het antwoord op de vraag wat architectuur is. Daarnaast intrigeert een ontwerp me, wanneer het iets toevoegt aan maatschappelijke of sociale structuren. Architectuur kan de manier waarop wij
won en, doen en bewegen be'lnvloeden. Een gebouw kan bovendien bijdragen aan de welgesteldheid van zijn gebruikers of bewoners. Deze gedachte
stond aan de basis van mijn keuze voor het project 'Inside Outside - het
verpleeghuis van de toekomst' binnen het afstudeeratelier Grey Power.
Afstuderen doe je natuurlijk niet aileen en ik wil dan ook graag een aantal mensen bedanken. Bas, Mark en Jacob: bedankt voor jullie interesse,
aanwijzingen en gedachten tijdens de begeleidingen. Maaike, Jolien, Rik,
Martin, Ruud en Mo: het was super om met jullie samen te werken in het
atelier GP6. Ik heb veel gehad aan aile discussies en tips.
Gerald Lindner en Renz van Luxemburg: bedankt voor de extra begeleidingen over de constructie, geluid, licht en materiaal. Toon van Alen en
Jeroen Donkers: zonder jullie was er geen mal van de lichthapper geweest,
bedankt voor jullie hulp en tijd!
Vriendinnen, bedankt voor de ontspanning en gezelligheid tussendoor!
Papa, mama, Lisette en Myrna, wat fijn dat jullie me tijdens mijn gehele
studie hebben gesteund en altijd voor me klaarstonden! Pieter, bedankt
voor het meedenken en je begrip. Jullie zijn top!
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ERGROND
voor he! .f<.;t~eer
I rondom denet verpleeghu;, wor-

een doelsteHingte !romen veor
;.,," "" de t oekomst.

Het verpleeghuis

Aanleidingen

Verpleeghuizen zijn oorspronkelijk bedoeld als instellingen voor langdurige

~
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en intensieve verpleging . Een medische indicatie is vereist en kan worden

;JJ

afgegeven door de huisarts. Inmiddels zijn het woonplekken geworden voor

o

een groot aantal hulpbehoevende ouderen, die er hun laatste levensjaren

Q
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doorbrengen. Wonen in een zorginstituut staat symbool voor beroving van
vrijheid, onzelfstandigheid en afzondering. Ondanks de trend om 'huiselijkheid' te creeren in de verpleeghuizen, door bijvoorbeeld samen te koken
in kleinschalige woongroepen, blijft de ziekenhuissfeer overheersen. Een
goede zorgverlening voorkomt echter niet het isolement waarin het oudste
deel van de samenleving tegenwoordig leeft: men wordt losgeweekt van
de maatschappij en letterlijk en figuurlijk aan de rand daarvan geplaatst. Is
dit de manier om respectvol met onze ouderen om te gaan?
Dubbele vergrijzing

De babyboom (1946-1966) heeft grote gevolgen voor de bevolkingssamenstelling, die nu gekwalificeerd wordt met de term 'vergrijzend'. Volgens het
CBS zal de vergrijzing haar toppunt bereiken in 2037: dan heeft 24% van
de Nederlandse bevolking een leeftijd van boven de 6S jaar. In 2008 is dit
percentage 15% en in 2050 naar verwachting 22%. Daarnaast heeft de geneeskunde in de afgelopen eeuw grote vooruitgang geboekt, wat onder
andere tot gevolg heeft dat mensen ouder worden en aan andere ziekten
gaan lijden .
Toenemende zorgvraag

Lastig, al die ouderen die met hun zorgvraag parasiteren op het belastinggeld. Kwalen en aftakeling kosten bakken vol geld . Daarnaast is er veel personeel nodig om aan de behoeften te kunnen voldoen en er zullen nieuwe
verpleeghuizen gebouwd moeten worden. Maar is het ontvangen van ver" FI"f'E' onE'sE'/f from the fear of th e fu rurE' by fixing the fu turE' III th E' prese nt."

pleging en het toegediend krijgen van medicijnen nu wat de oudere echt

Manfred o Tafuri

een beter gevoel geeft? Een indicatie geeft recht op pillen, verpleging en
een kamertje in een instituut, maar de gezelligheid, warmte en familie uit
de thuissituatie worden ingeleverd . Klachten die vervolgens ontstaan, zijn
vaak een schreeuw om aandacht. Bij ouderdomsziekten zou zorg voornamelijk moeten draaien om de kwa liteit van het leven. Zorg wordt echter
opgevat als een product dat geleverd dient te worden en het risico daarvan
is dat belangrijke aspecten als aandacht, erkenning van eigenheid en keuzevrijheid worden gemist.
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dit storend is voor de overige bewoners. Mensen mogen plotseling geen
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Geen plek

Het lichaam dat overblijft, is zichzelf niet meer en raakt compleet de weg
kwijt. Dementerende mensen zijn niet plaatsgebonden, het verlies van
herinneringen heeft deze gebondenheid uitgewist, maar dementerenden
zijn wei gebonden aan aandacht en een omgeving die in hun belevingswereid vertrouwd aanvoelt. Er is in het verpleeghuis helemaal geen plek voor
dementerende mensen! Leven in een voor ons gewenste leefomgeving
past niet bij de belevingswereld van een dementerende persoon, hierdoor
wordt de confrontatie met zijn niet-normaal zijn aileen maar verergerd .

Verplegen!

Juist door overplaatsing naar een verpleeghuis kunnen de verschijnselen
van dementie worden versterkt: een licht dementerende persoon krijgt
bijvoorbeeld last van woedeaanvallen door het gevoel van opsluiting. Hij
krijgt rustmedicatie voorgeschreven die zijn emoties platleggen, maar
daardoor meer beperkingen veroorzaken. De patient kan ineens niet meer
praten of zelfstandig eten en wordt overgeplaatst naar een psycho-geriatrische afdeling voor zwaardere indicaties. Het verpleeghuis stamt af van het
ziekenhuis, waardoor het verlenen van zorg en het bereiken van genezing
nog te veel centraal staat. Dementerenden hebben wei behoefte aan hulp,
maar vooral ook aan gezelligheid en aandacht. Zij zullen niet meer beter
worden. Ais mensen zich gelukkiger voelen, kan verpleging subtiel naar de
achtergrond verdwijnen .
Aan de rand van de samenleving

Het vostbinden van demente vprpleeghulsbf?woners lag de o/gelopen

Bij vooronderzoek naar de huidige stedenbouwkundige situatie van ver-

w eke n onder vuur. Eenderde van de dementf?rf? ndf? In Nedf?rlond knjgt

pleeghuizen bleek telkens dezelfde conclusie van toepassing : het verpleeg-

onti·psychotica toegediend. Aan flet woord is mevrouw Norstman, zij ver·

huis is een op zichzelf staande instelling, een enkele keer samenwerkend

te lt over hoar moeder: "Ik kwof11 vinnell en kOfl her gelijk zien, !Je t was

met een nabijgelegen ziekenhuis, maar altijd een gebouw aan de rand van

helemaal mis. Ik tro! haor gedrogef!rd aan, 015 een ziPlig vog eltje in een

de samenleving (zie afbeeldingen volgende pagina). Een verpleeghuis func-

stoel, ze kon helemool niks

tioneert als een eiland in een zee, waardoor veel (oudere) mensen zeer

mf?vrouw omgooll, doofom kriJ9 t zij ollti-psychotico, medicijnen dif? hoar

11) ('('1"."

Of' verpleying kon flI et met de onrust van

negatief den ken over een toekomstige verhuizing naar een verpleeghuis.

zo versuffen dot ze lliN Iflng er hinderlijk om oondorht vroag t. Mevrouw

Kreten als 'daar ga ik niet heen, over mijn lijk!' zijn dan ook vee I gehoord.

Horstman: "Mijn mOf'der w ilde oOlldaehr.

If'

trok lettf?rlijk menscn bij zich

om die oondaeht te krijgell en ze IlCt niet meer los. Naarmate de med/weie
omhoog glng, werd ze nier rustig er l ij had lie/de nodi g en persoonlijke (Jail ,
docht. Zij h(Jd h ... t nodig do t ze hoar emotif?s morM tonen. "
Chf'mis ch vostbindell, Uitzendll1g Netwerk 9 oktobf'r 2008
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Geschiedenis

Tot aan de 20' eeuw werd ouderenzorg gerekend tot de armenzorg, maar
rond 1945 'emancipeerden de bejaarden'. Er werden tehuizen opgericht
waar bejaarden socia Ie, huishoudelijke en eventueel medische zorg konden ontvangen. De architectuur van de ouderenhuisvesting werd als graadmeter gezien voor de positie van ouderen in de maatschappij en het den-
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ken over de maatschappij zelf.' Bij deze architectonische opgaven werd de
wens benadrukt om ouderen in hun sociale omgeving te integreren, maar
dit bleek niet te kunnen worden gerealiseerd. Tehuizen waren in zichzelf
gekeerde vestingen in nieuwe wijken waar de ouderen vreemdelingen waren . De grote, ziekenhuisachtige gebouwen, zetten de ouderen letterlijk
apart, wat ervoor zorgde dat velen een grote afkeer ontwikkelden tegen
een verhuizing naar de bejaardenwoningen. In de jaren '60 ontstond het
verpleeghuis, een nieuw type zorgvoorziening. Aanvankelijk was het verpleeghuis er op gericht om somatische patienten op te vangen: ouderen
die zonder verpleging niet in staat zijn de algemene dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren. Alles staat in het teken van verpleging. Psychogeriatrische patienten waren in de minderheid en er werden voor hen
nauwelijks specifieke voorzieningen getroffen! R. Nicola"i constateerde in
het begin van de jaren '80 dat 'de patient in bed niet veel anders deed dan
slapen, eten, praten met het (niet zeer vaak komende) bezoek en soms wat
lezen. Verder was het wachten . Wachten op het einde.'
In 1968 werd de algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) ge"introduceerd . Dit zorgde voor enorme stimulatie van de bouw van verpleeghuizen,
die eruit zien als een 'normaal' ziekenhuis in deze periode, gelegen in de
periferie van de stad. Volgens W.J.A. van den Heuvel ging dat ten koste
van de sociale contacten van ouderen. Daarmee was het in verpleeghuizen maar droevig gesteld. 'Het zou beter zijn verpleeghuizen twee hoog
boven een warenhuis te bouwen dan aan een bosrand', aldus de jonge
doctor. In dit type instituut verblijven patienten onder een strikt, door anderen bepaald regime en worden voortdurend geobserveerd door de staf.
ledereen wordt gelijk behandeld, wat zorgt voor depersonalisatie en het
afsterven van het eigen 'zelf' van de patient. AI rond 1970 groeide de overtuiging dat opname in een verpleeghuis de patient niet ten goede kwam .
Het verpleeghuismodel werd vervangen door het revalidatiemodel, waardoor het verpleeghuis minder als eindstation bestempeld zou worden.
Behandelfaciliteiten en verblijfsruimtes waar patienten onder normalere
omstandigheden konden vertoeven dan op de slaapzalen werden toegevoegd . Vervolgens tekende een tendens naar schaalvergroting zich af: hoe
groter een tehuis, des te makkelijker het is om gespecialiseerd person eel
aan te nemen. Grote huizen waren gewend naar verhouding met minder
personeel te werken dan kleinere. Tegelijk met deze schaalvergroting werd
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een scheiding tussen patienten met psychische en somatische aandoenin-

ruimtes en ruimtes voor de staf. Voor elke parameter is een ontwerpop-

o0:

gen doorgevoerd. Dr. Van den Heuvel zag een rol voor de architectuur: die

lossing mogelijk, die deels samenhangt met het toegepaste zorgmodel.

\.9

moest het institutionele karakter afzwakken . Lange gangen moesten wor-

Een rapport van de Gezondheidsraad waarin een enorme toe name van

den vermeden, meerdere kleine dagverblijven waren te prefereren. Een

het aantal demente ouderen werd voorspeld, geldt als een doorbraak van

z

0:
W

f-

I

u

<[

vestingplaats in het centrum kwam in recent onderzoek als meest geschikt

kleinschalige woonvormen voor deze groep. Bij demente ouderen heeft op

uit de bus, omdat daar het meeste vertier te vinden was. Van den Heuvel

genezing gerichte therapie over het algemeen niet veel nut. Ingrijpen in de

plaatste kanttekeningen bij het al te uitbundig toepassen van kleuren. Hij

omgeving kan echter achteruitgang niet stoppen, maar wei vertragen, zo

pleitte voor systematisch onderzoek naar de invloed van de ruimte -de ar-

stellen van der Voordt en Terpstra . De kern is de verschuiving van de aan-

chitectuur- op het menselijk gedrag en beet daarmee het spits af van wat

dacht van de medische kant van dementie, de dementerende als patient,

later 'Evidence Based Design' zou gaan heten .' Naast medici zetten oak ar-

naar de kwaliteit van leven, de dementerende als bewoner.

chitecten hun vraagtekens bij de grote complexen die ge"isoleerd in de buitenwijken standen en die de grammatica van de stad aan hun laars lapten.

Recent wetenschappelijk onderzoek bevestigde de grote voordelen van

'De bevolking van zo' n tehuis is niet een verzameling van zieke individuen,

decentrale huisvesting van dementerenden. Bewoners van kleinschalige

maar moet een werkelijke levensgemeenschap gaan vormen, waarin zie-

complexen genoten meer van hun omgeving, gebruikten 'dramatisch' min-

ken en gezonden -wijkbewoners- elkaar ontmoeten', benadrukte architect

der middelen en de noodzaak ze aan bijzondere maatregelen te onderwer-

J.G.A. Heineman. De Stagg pleitte al vroeg -in 1976- voor een koersveran-

pen was vee I geringer. De werknemers hadden meer plezier in hun werk en

dering: het verpleeghuis-als-ziekenhuis werd verworpen als een uiting van

minder last van burn-out.

verkeerde maatschappelijke opvattingen. 'Leven dat niet gaaf, gezond en
sterk is, wordt door onze maatschappij als overbodig beschouwd. In feite

Veel belangstelling ontstond er voor arch itectuur als regisseur van erva -

discrimineren wij : Het 'revalidatiemodel' werd vervangen door het 'woon-

ringen, een trend die aansluit op internationale ontwikkelingen . Sommige

model', wat betekende dat er meer eenpersoonskamers nodig waren en

therapieen lenen zich bij uitstek voor architectonische strategieen en een

dat de schaal van instellingen moest worden teruggeschroefd. Het ver-

museumachtige ambiance kan ouderen bijvoorbeeld helpen zich in de tijd

pleeghuis bleek een bijzonder dynamisch type te zijn dat zeer veel moge-

terug te plaatsen. ledereen is gediend bij een glasheldere opzet en een dui-

lijkheden kan bieden. De typologieen van bejaardenwoningen en verpleeg-

delijke bewegwijzering. Groen is een vast aandachtspunt. Natuurlijk licht,

huizen begonnen elkaar op basis van de behandelmethode en de sociaal

het gebruik van kleuren, het verbeteren van de akoestiek, al deze aspecten

ge·integreerde woonomgeving steeds meer te naderen . Uiteindelijk leidde

van het antwerp vinden vooral in verpleeghuizen toepassing'

deze gedachte ertoe de scheiding niet tussen verpleeg- en bejaardenhuis
te leggen, maar tussen wonen en zorg'

Evolutie

De afstamming van het ziekenhuis ligt ten grondslag aan eilandvorming. De
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In de jaren '80 schudt de oudere het beeld van zich af 24 uur per dag zorg-

naar binnen gerichte ziekenhuisstructuur wordt zander pardon gekopieerd

behoevend te zijn . Voor verreweg de meesten is zorg bijzaak, een betrek-

in het verpleeghuis. In het ziekenhuis concentreert een patient zich echter

kelijk kleine groep heeft verpleegzorg nodig, en daartussen ontstaat een

op genezing in een tijdelijk verblijf. De bewoner van het verpleeghuis zal

systeem van zorg op maat. Zorg diende zich opn ieuw in de samenleving te

niet meer herstellen en verblijft gemiddeld twee tot vijf jaar in de instel-

wortelen, en dat veronderstelde het stimuleren van mantelzorg. De zorg

ling. Afgelopen decennia is er wei het een en ander veranderd in het ver-

zou zich uiteindelijk terugtrekken in de verpleeghu izen nieuwe stijl, die ont-

pleeghuis; zo zijn slaapzalen vervangen door een- of tweepersoonskamers

standen doordat de traditionele verzorgings- en verpleeghuizen in elkaar

en worden centrale ruimtes aangekleed met bloemen en tafelkleedjes am

opgingen . Het woonzorgcomplex leidde deze ontwikkeling in: patienten

'huiselijkheid' te creeren, maar de institutionele sfeer met het verzorgen

werden bewoners.' De uit het ziekenhu is overgenomen verpleegeenheid

als hoofddoel blijft overheersen. Ais bewoners, de directie en het perso-

is nag steeds op te vatten als de basiscomponent van elk verpleeghuis . Va-

neel focussen op 'wonen', dan kan de traditionele plattegrond van het zie-

riatie komt tot stand met behulp van nieuwe parameters, zoals de positie

kenhuis worden losgelaten en staat de weg vrij voor een indeling die past

van voorzieningen, de hoofdontsluiting, de opzet van afdelingen, de vorm

bij de behoeften van de doelgroep.

van het loopcircuit, interne ontsluiting, huiskamers, slaapkamers, sanitaire

Doelstelling

Doorbraak: inclusie
Door zijn ligging aan de rand van een stad of dorp, kent een verpleeghuis
vaak geen interactie met de omliggende wijk of maatschappelijke netwerken. Daarnaast ligt er vaak een brede zone om het huis waar weinig
activiteit plaatsvindt, bijvoorbeeld een groenzone, industrie of parkeerter-
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reinen, waardoor een nog grotere barriere ontstaat om als buitenstaander
in de buurt van het verpleeghuis te komen. Men komt niet in een verpleeghuis, tenzij voor een georganiseerd bezoek. Door de geslotenheid van het
verpleeghuisvolume en de bijna onoverbrugbare afstand tot sociale netwerken in de nabijgelegen stad of dorp, ontstaat er geen levendigheid in
de 'open bare' ruimtes van het verpleeghuis, die vaak wei aanwezig zijn
maar niet als zodanig functioneren. Een kapper, restaurant of huisartsenpost worden niet gezien en daardoor niet gebruikt door voorbijgangers;
een gemiste kans op levendigheid en sociale interactie. Het leven lijkt onwaardig als het weggestopt wordt achter gesloten deuren en hoge muren:
een doorbraak is nodig!

Doelstelling
Het doe I is om een veilige leefomgeving voor dementerenden te creeren
waar de nodige zorg op de achtergrond aanwezig is, maar waar een bewoner een individu met vrijheden blijft. Deze nieuwe wereld hoort te passen
bij de beleving van de dementerende en maakt tevens onderdeel uit van
maatschappelijke netwerken. Door dementie een gezicht te geven wordt
de weg naar acceptatie geopend. De doelsteliing bestaat uit drie onderwerpen met een bijbehorende onderzoeksvraag:
1. Ontwerpen voor dementie
In welke omgeving voelt een dementerende persoon zich prettig?
2. Zintuiglijke beleving
Welke prikkels en voorzieningen zijn een stimulans voor activiteit?
3. Interface tussen passant & bewoner
Hoe komt inclusie van het verpleeghuis in de samenleving tot stand?
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Ziektebeeld

o

Een psychogeriatrische aandoening kenmerkt zich door geleidelijke achter-

m

uitgang van het functioneren van de hersenen . Vaak staat een geheugen-

$:

stoornis, beginnend met vergeetachtigheid, op de voorgrond . Daarnaast

-I

en

Z

is er bij dementie ook een verstoring in het uitvoeren van dagelijkse vaardigheden, het spreken, het besef van tijd en/ of plaats. Het karakter van
de psychogeriatrische patient kan met de tijd veranderen, waarbij stemmingswisselingen mogelijk optreden . Een dementerende patient kan niet
meer zelfstandig functioneren.

Fases
Het ziektebeeld bij dementie is samen te vatten in een aantal mogelijke
stadia en bijbehorende verschijnselen . In het eerste stadium is vooral
sprake van het korte termijn geheugenverlies en desorientatie in ruimte
(men denkt vaak in het ouderlijk huis te zijn) en tijd (dag- en nachtritme
en seizoen) . Men valt in herhaling en kan gaan fantaseren om gaten in het
geheugen op te vullen. Ook herkent men gebruiksvoorwerpen en/ of personen niet meer en uiteindelijk weet men niet meer hoe bijvoorbeeld een
koffiezetapparaat te gebruiken . De dementerende kan nieuwe informatie
en recente gebeurtenissen niet onthouden en heeft het daarentegen vaak
over het verleden (het lange termijn geheugen blijft het langst intact) .
Daarnaast denkt en handelt de beginnende PG -patient vaak trager en het
waarnem ings- en beoordelingsvermogen nemen af (agnosie) . Het sociaal
aanpassingsvermogen kan verm inderen (patient wordt bijvoorbeeld achterdochtig) en ook kan er sprake zijn van ontremming of verhevigde emoties. Het taalgebruik gaat achteru it en ook Iichamelijke klachten kunnen
ontstaan . In de tweede fase treedt algehele achteruitgang van het gevoelsleven op en ook lichamelijke klachten vermeerderen . Doelbewust handelen wordt steeds moeilijker en depressiviteit, angst en psychosen treden
op. In het derde stadium nemen lichamelijke achteruitgang en depressieve
''De ziektE' van AlzhE'lmer manifesteert zich 015 een verraderlijkE' mist, aan-

gedachten (o.a. over zelfdoding) verder toe .

vankelijkE' nauwelilks merkbaar. tot alles random verdwE'nen is. Als hE't
E'ellma ol zover

IS

kUIl Ie ntet meE'f geloven dot E'r buiten die mist nag een

De ziekte van Alzheimer

we reid bestaot ... Her is also! de liekte binnendringt in je fe/oas, je neigt

De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer :

tot herholmgen en tot bezorgde vragen die het ziek tebeE'ld als het wore

ongeveer 60% van de patienten Iijdt hier aan . Een hoge leeftijd (65+) is

imiteren ."

de belangrijkste risicofactor voor het krijgen van Alzheimer, maar ook op
Elegie voo r Iris, lohn Bayley

jonge leeftijd kan de ziekte zich openbaren. Alzheimer is een aandoening
waarbij de cellen in een bepaald hersengebied niet meer (goed) functioneren . Neuronen (zenuwcellen in de hersenen) kunnen hun werk niet meer
doen als gevolg van opeenhopingen van eiwitten (plaques) tussen de cellen, waardoor de cellen geen boodschappen meer kunnen transporteren
naar elkaar. Cellen sterven hierdoor af en uiteindelijk treedt verschrompeling van de hersenen op. Dit proces is onomkeerbaar en gemiddeld worden
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de drie stadia uit het ziektebeeld doorlopen in een periode van zeven jaar.

Benaderingswijzen

z
LW

In het laatste stadium is de Alzheimer-patient volledig afhankelijk van de

Er zijn verschillende wijzen waarop professionals omgaan met demente-

~

zorg en hulp van anderen.

rende patienten. Bij realiteitsorientatietraining, die vooral zinvol is in de

Vasculaire dementie

corrigeerd. Bij een validerende benadering, die goed toe te passen is in de

Ongeveer 20% van de gevallen betreft vasculaire dementie, die wordt ver-

tweede fase, wordt de belevingswereld van de patient door de verzorgers

LW

o

eerste fase, worden cognitieve functies getraind en verwardheid wordt ge-

oorzaakt door afsluiting van bloedvaten in de hersenen. De hersenen krij-

bevestigd als de werkelijkheid, om stress te verlagen. Warme zorgverlening

gen te weinig zuurstof en raken beschadigd. Het begin van vasculaire de-

heeft tot doe I een vertrouwde sfeer te scheppen en de beleving van de

mentie is acuut, functies vallen plotseling weg en het verloop van de ziekte

oudere mens centraal te stellen, waarbij de hulpverlener weinig afstand

heeft een grillig karakter dat bepaald wordt door het voordoen van infarc-

neemt. PDl (passiviteiten dagelijks leven) is een methode die ingezet kan

ten. Tussen de verslechteringen zit een min of meer stabiele periode.

worden bij bewoners die zeer passief zijn in de dagelijkse handelingen.

Overige gevallen

juist te doen ontspannen: snoezelen, muziektherapie, aanwezigheidsthe-

Daarnaast bestaan er vele therapieen om dementerenden te stimuleren of
Dementie kan ook veroorzaakt worden door lewy bodies, waar in ongeveer

rapie, etc. In 'het verpleeghuis' van de toekomst wordt idealiter gekozen

15% van de gevallen sprake van is. Met name Parkinson patienten hebben

voor belevingsgerichte zorg: verschillende benaderingswijzen en therapie-

grote kans dat deze vorm van dementie bij hen op zal treden, ongeveer

en worden gecombineerd en afgestemd op het individu.

40% van de Parkinson patienten loopt dit risico. Ook is het mogelijk dat
verschijnselen van dementie voorkomen als gevolg van een lichamelijke

Levensverhaal

oorzaak die niet in de hersenen ligt. Deze oorzaken nemen ongeveer 5%

Ondanks het feit dat dementie vaak wordt omschreven als een proces van

van de gevallen in beslag. Voorbeelden zijn alcohol- of medicijnvergiftiging,

totale persoonsontluistering is het belangrijk te begrijpen dat het gedrag

vitaminegebrek, long- en nieraandoeningen en verwaarloosde suikerziek-

van de dementerende deels voortkomt uit zijn (vroegere) persoonlijkheid

teo In tegenstelling tot andere vormen van dementie is er bij deze oorzaken

en levensverhaal. Meerdere factoren, zoals erfelijke determinatie en het

nog een eventuele kans op genezing.

karakter, blijven doorwegen in het dementieproces. Hulpverleners moeten

Aantallen

riode van de dementerende. Een hetero-anamnese, veer de opname, die

Tussen de leeftijd van 45 en 54 lijdt 0,025% van de Nederlandse bevolking

ruimere informatie bevat dan het beroep of de hobby's, is daarom geen

om die reden maxima Ie informatie verwerven over de voorbije levenspe-

aan een vorm van dementie. Op 65-jarige leeftijd is het percentage nog

overbodige luxe maar een noodzakelijke voorwaarde om gericht te kunnen

steeds minder dan 1%, daarna neemt het aantal snel toe. Er wordt geschat

inspelen op de aard van de persoon. Hier wordt ook duidelijk dat de eigen

dat van de mensen tussen 65 en 69 jaar 2,5 % aan dementie lijdt. De kans

geaardheid van elk dementieproces rechtstreeks gerelateerd is aan zijn re-

op dementie neemt toe met de leeftijd, het percentage verdubbelt zich

laties, rollen, status, verliezen en trauma's.

ongeveer elke vijf jaar. Zo heeft meer dan 40% van de mensen boven de 85
jaar dementie. Waarschijnlijk zal het aantal dementerende tot 2050 sterk
toenemen in het kader van de vergrijzing.

Groepsgrootte
Uit onderzoek blijkt dat er meer onrust en emotionele problemen -zoals
angst en depressie- heersen op afdelingen waar bewoners in grote groe-

Behandeling

pen leven (meer dan 12 tot 14 personen). Ook het intellect van het indi-

De oorzaak van dementie is onbekend en dus niet te genezen. Behandeling

vidu gaat in een grote groep sneller achteruit en bewoners zijn agressiever

richt zich op het bestrijden en verminderen van de verschijnselen. Zorg

tegen elkaar. In een kleine groep neemt de communicatie toe en bewoners

en aandacht is een belangrijke methode om de dementerende rustig en

kunnen hun dagelijkse activiteiten beter uitvoeren.

prettig te laten leven. Hulpmiddelen (domotica en bijvoorbeeld een tillift)
kunnen de verzorging verlichten en de veiligheid ten goede komen. Algehele gezondheid en goede voeding hebben ook een positieve invloed op
24

de werking van de hersenen.

Zinnenprikkelend

en het orientatievermogen aantast, worden mensen met dementie meer

o
m
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afhankelijk van en be"lnvloed door prikkels vanuit hun omgeving. Oversti-

Z
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Omdat dementie het waarnemingsvermogen, het korte termijn geheugen

mulatie wordt veroorzaakt door harde geluiden, drukte en storend gedrag

m
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van andere bewoners. In dit geval kunnen afscheidingen worden gebruikt
om het zicht en geluid te beperken. Een omgeving zander prikkels kan er
echter voor zorgen dat de dementerende te weinig betrokken wordt bij
activiteiten en hierdoor lui wordt. Het aantal prikkels dat zorgt voor een
optima Ie balans wisselt zeer sterk per individu, per fase, per dag, per uur.
In de volgende subparagrafen worden onderdelen beschreven om rekening mee te houden in het samenstellen van deze balans.
Groen

Contact met groen kan bijdragen aan het welzijn en de tevredenheid van
mensen met dementie. Groene omgevingen worden geassocieerd met
minder opwinding, zadat ze stress verminderen en de gemoedstoestand
verbeteren t Het promotieonderzoek van lolanda Maas bewijst dat groene
omgevingen ook werkelijk gezonder zijn: 'dit komt doordat mensen die
meer tijd doorbrengen in een groene woonomgeving sneller herstellen
van stress, maar ook bewegen -bY. tuinieren- en het opdoen van sociale
contacten zijn een verklaring voor de heilzame werking van groen" Planten in het gebouw zijn een absolute pre. Wanneer er in een tuin tijdens
aile seizaenen iets te beleven is, is hij zeer toegankelijk voor bewoners, familie en medewerkers. 'Het is belangrijk dat bewoners een (belevings-)tuin
zelf kunnen bezoeken, dat ze niet afhankelijk zijn van personeel of familie',
aldus tuinontwerper Anke Wijnja. 'De zintuigen worden geprikkeld wanneer bewoners de planten en kruiden kunnen voelen en ruiken. De geur
van kruiden roepen herinneringen op en tuinieren kan ingezet worden als
dagbesteding.' Het behoort met een tuin zelfs tot de mogelijkheden om bewoners een eigen plant mee te laten nemen vanaf hun vorige woonadres.
Ook het geluid van water doet veel mensen goed, het plaatsen van een
fontein in de tuin is dus raadzaam. Therapeutische programma's behalen
een hoger rendement doordat deelnemers lichamelijke inspanning beter
kunnen volhouden wanneer deze worden uitgevoerd in groene omgevingen. Uiteraard heeft groen niet aileen effect op de bewoners, maar ook
op bezoek, familie en personeel. Er is verbetering in de concentratie en
prestaties van het personeel gemeten, waardoor de kans op (medische)
fouten vermindert.'
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Mensen met dementie hebben vaak een verstoord slaappatroon, zijn on-
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rustig en lijden aan depressies. Uit onderzoek blijkt dat blootstelling aan

w

o

extra helder licht deze klachten kan verminderen . Door extra licht overdag
slapen mensen 's nachts beter, zijn ze overdag minder onrustig, de depressiviteit neemt af en de geestelijke achteruitgang verloopt langzamer.' Ook
blijkt uit onderzoek dat dementerenden in verpleeghuizen niet vaak buiten
komen en dat ze daardoor aileen aan kunstlicht worden blootgesteld en
de biologische stimulans van daglicht missen . Door een verstoord dag- en
nachtritme voelt men zich de gehele dag slape rig. Een hoge dosis licht
voorkomt deze problemen . Naast een beter waakslaapritme kan meer licht
ook een visuele stimulans geven . Echter zijn visuele lichtcondities in instellingen vaak onvoldoende om oogtaken goed uit te voeren : lezen, breien
of puzzelen lukt niet waardoor de bewoner ontmoedigd raakt en minder
actief is. Oogproblemen spelen bij ouderen een grote rol, waardoor zij
meer licht nodig hebben dan jongeren of een volwassene van middelbare
leeftijd. Op een grauwe dag in de winter is de lichtsterkte van daglicht 3000
lux en op een zomerdag 60.0000 lux. Binnenverlichting ligt vaak tussen de
100 en 500 lux. De verlichtingssterkte die nodig is voor volwassenen wordt
gesteld op 2500 lux, maar verouderde ogen hebben 3000 lux nodig. Daarnaast is het voor ouderen belangrijk om vaak naar buiten te gaan of bij het
raam te zitten (met het hoofd omhoog, lOdat licht ook daadwerkelijk het
oog bereikt), zodat dutjes overdag voorkomen worden en men kan genieten van een goede nachtrust. Lichtprikkels kunnen het beste in de ochtend
gegeven worden, in de avond kan het juist slaapstoornissen oproepen.
Het gebruik van full-spectrum licht, dat de kleuren van zonlicht vertegenwoordigt, heeft de voorkeur. Ochtendlicht (blauw) zorgt voor activiteit en
avondlicht (rood) zorg voor ontspanning. Deze dynamische veranderingen
in licht zijn belangrijk voor de stemming en de stimulatie van een persoon.
'Ten mens kan een tijd long kijken zander te zien .. . Je drinkt altijd koffie van
een bepaald merk en omdot do t in de drugstore opeens niet meer voarra·

Met het gebruik van (kunst-) licht moeten scherpe schaduwen en verblinding worden voorkomen s

dig is, neem je een onder merk, een andere bus. Als je de koffie de valgende
dog wilt maken, zoek je overal nanr de koffiebus . Het herinne ringsbeeld von

Kleur en contrast

de all de bus is za sterk dot hij de bus van het nieuwe merk, de aanwezige

Akta heeft een inventarisatie gedaan naar bestaand onderzoek over kleur-

bus, vlak va or je neus op de keukenplank, onzichtbaor maakt. Om ie ts te

gebruik bij psycho-geriatrische ouderen . Uit het beperkte onderzoek bij

zien moet Je eerst iets kun nen herkennen. Zander herinnering kun je aileen

deze specifieke doelgroep naar kleurwaarneming en voorkeuren, blijkt dat

maar kijken. Dan glijdt de wereld spaarloas door je heen (anthoudt dit nu

het kleuronderscheid vergelijkbaar is met dat van niet dementerende ou-

gaed, wont za kun je Vera veel verklaren}."

deren. Belangrijk is dat bij het ouder worden door vergeling van de lens
Hersenschlmmen, J. Bernie!

het onderscheiden van kleuren in het blauwe en groene spectrum sterk
afneemt, ouderen zien kleur dus beter in het rode en gele gebied. Ouderen
hebben echter wei een voorkeur voor groen en blauw, naast rood . Bruin
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wordt het minst gewaardeerd . Ook neemt de behoefte aan licht en con-

trasten sterk toe en zijn oudere mensen gevoelig voor verblinding. Het onderscheid tussen licht en donker blijft, het onderscheid in kleuren met veel
grijs (onverzadigd) neemt af. De kleuren mogen behoorlijk fel zijn, aangezien de kleurwaarneming bij oude mensen met de he 1ft achteruit gaat.
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Warme, heldere kleuren zijn het best zichtbaar. Daarentegen maken verzadigde (grijzige) kleuren rustig en veel verschillende kleuren onrustig. Tegenlichtsituaties en grote lichtovergangen moeten worden vermeden, om
verblinding te voorkomen. Daarnaast kunnen zonwering en kleurcontrast
toegepast worden indien nodig. Licht heeft veel invloed op het bioritme
en (het voorkomen van) depressie. Witte muren en plafonds ondersteunen het gezichtsvermogen van de oudere, maar wit wordt meestal niet als
mooie kleur beschouwd. Er wordt aanbevolen om onverzadigde, warme
kleuren te gebruiken als achtergrond (bv. licht oranje), contrast in helderheid aan te brengen tussen wanden en vloeren (geen drukke patron en of
contrasterende randen) en waar nodig/ mogelijk

functioneel contraste-

rende deuren aan te brengen om mensen te helpen de weg te bepalen en
zo onrust te voorkomen'
Geluid

Geluid kan zowel voor overlast als voor ontspanning zorgen. Wanneer lawaai voorkomen wordt, hebben bewoners minder last van slapeloosheid
en het medicijngebruik neemt af. Akoestische demping van wanden en
vloeren blijkt een doeltreffend middel. In dit opzicht is een 'solution dyed'
vloerbedekking (behandeld tapijt) een goede oplossing. Bovendien lopen
ouderen beter op een zachtere, minder gladde vloer zoals zeil. Met de
keuze van een tapijt moet uiteraard wei rekening gehouden worden met
de rolweerstand. Muziek kan wonderen doen voor het verlagen van angst,
stress, pijn en de behoefte aan medicatie als de gebruiker zelf kan bepalen
wanneer er (en welke) muziek te horen is.
Ventilatie

Bewoners en werknemers zijn minder vatbaar voor ziektekiemen, hebben
minder hoofdpijn en vatten minder vaak kou bij een goed onderhouden,
individueel te regelen ventilatie.
Geur

Wanneer er heerlijke geuren uit de keuken komen, bevordert dit de eetlust. Dit kan een handige prikkel zijn voor de verpleging om de bewoners
duidelijk te maken welke activiteit er op het programma staat en het vereenvoudigt de taak om iedereen aan tafel te krijgen. Geuren kunnen ook
worden ingezet als therapie, aromatische olien bernvloeden dan de lichamelijke en geestelijke gesteldheid.
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Temperatuur

van de handeling. Een ritueel daarentegen is een verrijkte ceremonie die
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De temperatuur van een bepaalde ruimte is van groot belang op het gevoel

de geestesgesteldheid positief be"invloedt, vertrouwen opbouwt, een fa-

~

van welbevinden. In een koude ruimte wil men niet lang verblijven, maar

miliegevoel creeert en soms zelfs enige herkenning. Daarnaast vermindert

de kou kan wei aanzetten tot beweging. In een warme ruimte is het heerlijk

een ritueel angst en bezorgdheid, waardoor veiligere situaties ontstaan.

snoezelen, maar het krijgen van een loom gevoelligt op de loer. Bovendien

Een ceremonie wordt gecreeerd door de omgeving niet gewoon te maken,

u.J
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verschilt het per mens wanneer iemand het warm of koud heeft en de

maar juist buitengewoon. Dit kan middels muziek, aankleding, accessoires,

temperatuur in een ruimte kan flink schommelen door invallende zonne-

licht en geur. Het gaat om de speciale manier waarop een activiteit uitge-

stralen. Om aan aile wensen te kunnen voldoen is het van belang dat de

voerd wordt, dat dit tel kens op dezelfde manier gebeurt, maakt niet uit.

temperatuur regelbaar is, zowel met een thermostaat als met behulp van

Een ritueel kan het gevoel van kameraadschap opwekken. Door persoon-

zonneschermen of gordijnen.

lijke zinvolle rituelen toe te voegen aan het dagritme kunnen gevoelens
van afzondering, onbegrip en vervreemding worden voorkomen.

Dieren
Huisdieren kunnen therapeutisch worden ingezet in de verpleegzorg. De-

Omgevingspsychologie

menterenden maken soms nog wei contact met een dier, terwijl ze met

Aspecten als orientatie, privacy en veiligheid spelen een belangrijke rol in

mensen niet of nauwelijks kunnen communiceren. Een dier zorgt voor ge-

het realiseren van woonvoorzieningen voor psycho-geriatrische patienten.

zelschap, voorziet in de behoefte aan warmte en aandacht, is niet bedrei-

Met de hierboven beschreven prikkels die de zintuigen stimuleren, kun-

gend en velt geen oordeel. De eigenwaarde van een dementerende groeit

nen deze aspecten in een verpleeghuis worden versterkt. Met name het

hiermee en daarmee verbetert de geestelijke toestand. De verzorging van

inzetten van licht kan een zeer doeltreffend middel zijn om orientatiemo-

een dier kan een oudere een doe I in het leven geven en ervoor zorgen dat

gelijkheden te verbeteren. Het is wenselijk om zo min mogelijk gangen te

een dementerende patient initiatieven en verantwoordelijkheden neemt

ontwerpen, want hier kan een dementerende zich niet orienteren en een

die hij anders niet zou nemen, bijvoorbeeld een dier aaien of eten geven.

doodlopende gang wekt een naar gevoel op. Ais een gang onoverkomelijk

Maar ook het uitzicht op vogels werkt zeer goed: om dit te bewerkstel-

is, dan moet hij het liefst zo ruim mogelijk zijn om een opgesloten gevoel

ligen kunnen bijvoorbeeld voederbakken en vogelhuisjes geplaatst worden

te voorkomen. Ook gesloten deuren lei den gemakkelijk tot panieksituaties.

of men kan struiken planten waarin ze kunnen broeden, het liefst in de

Dementerenden hebben vaak loopdrang: het is wenselijk een mogelijkheid

buurt van ramen, zodat het tafereel vanuit de woning zichtbaar is. Dieren

tot lopen te bieden, maar deze mogelijkheid moet niet oneindig zijn om te

zorgen voor activiteit en afieiding. Een dier kan zelfs bijdragen aan de fy-

zware fysieke belasting en verdwalen te voorkomen. Daarnaast hangt de

sieke toestand, wanneer iemand nog in staat is bijvoorbeeld een rondje

mogelijkheid tot orientatie, privacy of veiligheid natuurlijk af van de plat-

met de hond te wandelen, eventueel onder begeleiding van een mantel-

tegrond en het materiaalgebruik in een gebouw. Een gebouw waar (psy-

zorger. Daarnaast kunnen dieren bijdragen aan een ontspannen sfeer en

chische) dwaaltochten mogelijk zijn, helpt om meer rust te creeren in het

een vertrouwd gevoel in een woongroep. Ook kan de verhuizing naar een

leven van de dementerende.

zorginstelling soepeler verlopen als de bewoner zijn huisdier mee mag nemen. Het huisdier is een bron van vertrouwdheid en daarmee een rots in

Begrenzen

de branding in de nieuwe, onbekende situatie.'

Om de herkenbaarheid van een functie te vergroten is het raadzaam er
een speciaal karakter aan te geven. Functies kunnen het beste gescheiden

Dagritme

worden om onduidelijkheid en verwarring te vermijden. Het begrenzen

Een duidelijk en herkenbaar dagritme vermindert dwalen en bestrijdt on-

van ruimte voorkomt een verloren gevoel, een ruimte moet dan ook niet

rust en verveling. Om het bioritme te ondersteunen passen actieve bezig-

al te groot zijn.

heden in het ochtendprogramma, '5 middags kan er ontspannen worden.
In een dagritme kan onderscheid worden gemaakt tussen routinematige
handelingen en rituelen. Dagelijkse routine betreft zaken die simpelweg
zo snel mogelijk uitgevoerd moeten worden, zonder dat ze geassocieerd
28

worden met vreugde of enthousiasme. De focus ligt niet bij de ervaring

(Opge-)sloten

Meer bewegingsvrijheid en dus keuzevrijheid is de trend in de ouderenzorg,
in navolging van belevingsgerichte zorg. In verpleeghuis de Houttuinen in
Haarlem staan de deuren open, 'omdat we merkten dat de bewoners van
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slag raakten als ze voor zo'n gesloten deur stonden', aldus Hanneke van
der Linden, coordinator activiteiten en dagbehandeling.' Door gehoor te
geven aan de loopdrang en onrust van de bewoners werd het werk van de
verzorgers aangenamer, het feit dat af en toe een bewoner gezocht moet
worden op de koop toenemend. Aileen tijdens maaltijden gaan de deuren
dicht, om te voorkomen dat de maaltijd voor dementerenden met ernstige
loopdrang erbij inschiet. Van der Linden: 'daarna kunnen bewoners weer
vertrekken naar de huiskamer die hen op dat moment bevalt, prikkelrijk of
prikkelarm'. Belangrijk is wei dat aile medewerkers achter het beleid staan
en dat de zorg anders ingedeeld wordt - meer tijd voor lopen en zoeken,
minder tijd voor het bestrijden van on rust. Een veilige omgeving is triviaal:
berg gevaarlijke stoffen op, haal struikelobjecten uit de looproutes en houd
overzicht. Maar bedenk ook dat iemand die zich plezierig voelt niet de neiging heeft om weg te lopen.
Zorgvisie
De zorgvisie is gebaseerd op vragen als 'hoe wil ik zelf wonen als ik dement word?' en 'wat lijkt me een fijne plek voor mijn demente opa, om a,
vader of moeder?'. Het gaat over wonen, leven, bezig zijn, je prettig voelen. En waar het nodig is, wordt op de achtergrond, zorg gegeven. Niet
alles wat efficient lijkt, is ook echt efficient. Het lijkt praktisch bewoners in
volgorde van kamer een tot zes onder de douche te zetten, maar is dit ook
zo? Immers: wanneer iemand er aan toe is om te douchen kan diegene
veel sneller en prettiger geholpen worden. Ook verschilt bijvoorbeeld het
moment om op te staan per mens. In de zorgvisie wordt rekening gehouden met deze verschillen, waardoor bewoners zich gerespecteerd voelen
en vertrouwd raken met de verpleging en de nieuwe woonomgeving. Op
basis van de specifieke eisen van een woongroep is het mogelijk om een
dagindeling te maken en een omgeving te ontwerpen die in deze variabele
behoeften voorziet. De leefstijl wordt vormgegeven door de bewoners. In
het complex kunnen boodschappen worden gedaan en in de woning wordt
gekookt. lemand dekt de tafel, een ander ruimt af en een derde vouwt
de was op. Een dag heeft veel herkenbare momenten, geuren en geluiden, waardoor men herkent wat er gebeurt. Naast het voeren van deze
huishouding is er tijd voor het beoefenen van hobby's in speciaal daarvoor
ingerichte ruimtes binnen het complex. Binnen de zorgvisie kunnen verschillende therapieen en benaderingswijzen worden ingezet, afhankelijk
van behoeften en de fase van dementie waarin een bewoner verkeerd.
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Maatschappelijk belang

Een standaard mens bestaat niet
"Een inclusieve samenleving verwelkomt verscheidenheid, respecteert verschillen en is er trots op dat aile mensen bij de samenleving betrokken zijn.
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Ze stimuleert duurzame en vriendschappelijke relaties tussen mensen onderling. Het is een gevarieerde samenleving die mogelijkheden biedt voor
deelname aan en betrokkenheid bij de eigen woonomgeving.'" Voorbeelden van inclusie zijn vooral te vinden in het onderwijs en gehandicaptenlOrg, maar is er op gericht om iedereen bij de samenleving te betrekken,
dus elke minderheid of 'zwakkere' groep.
Validatie
Eerst nog even terug naar de huidige situatie omtrent verpleeghuizen. Er
is dUidelijk sprake van afstoting van een groep of deel van de maatschappij: namelijk verpleeghuisbewoners. Ouderen die nog zelfstandig won en,
eventueel met hulp van thuiszorg of familie, worden continu gewaardeerd
op wat ze niet meer kunnen, in welke opzichten ze geen standaard of normaal mens meer zijn. Wanneer iemand steeds minder kan en de (thuis-)
situatie op een gegeven moment onhoudbaar of onveilig wordt, zal overplaatsing naar een verpleeghuis onvermijdelijk zijn. Er wordt bekeken wat
de status van de oudere is: de nadruk ligt op wat de persoon niet meer
kan bij het vaststellen van de indicatie. Men wordt vervolgens 'invalide'
verklaard, in het hokje 'verpleeghuis' gestopt en komt daar niet meer uit.
Er ligt een harde scheidslijn tussen samenleving en verpleeghuis, waardoor
interactie onmogelijk blijkt en sociale cohesie ontbreekt.
Integratie
Menswaardiger lOU het zijn om de ouderen samen te laten smelten met
de rest van de samenleving, ze te laten integreren. "Integratie vertrekt
vanuit een erkenning van de handicap en de vaststelling dat de handicap
niet met een eenvoudige ingreep te corrigeren is, [ ... ] er zijn aanpassingen
nodig om de persoon met een handicap te laten deelnemen in de gewone
samenleving."2 Echter ligt de verantwoordelijkheid tot aanpassen bij de invalide persoon, maar bij lichamelijke ouderdom of ziektes als dementie is
dit onmogelijk.
Indusie
Bij het begrip inclusie verschuift het gewicht van de aanpassing van een gehandicapte persoon naar de omgeving en de samenleving: de persoon met
een handicap wordt aanvaard lOals hij is en het is juist de maatschappij die
zich aanpast. De verantwoordelijkheid tot aanpassing ligt niet bij een sociaal achtergestelde groep, zoals bij integratie. Dementerenden kunnen zich
niet aanpassen, zij zijn geen standaardmens en kunnen dit ook niet meer
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Hoagteverschilfen toevoegen

Principe doorsnede

Openbare routes toevoegen

Principe plattegrond

De eerste transformatie betreft het losknippen van de kamers en andere

De transformatie van de plattegrond is grotendeels gelijk aan het principe

ruimtes binnen een verpleeghuis, waardoor er ruimte ontstaat om voorzie-

van de doorsnede. Eerst worden de ruimtes weer losgekoppeld van elkaar

ningen toe te voegen . Vervolgens worden de ruimtes geroteerd, waardoor

en vervolgens vindt rotatie plaats. Daarna ontstaan er geen hoogteverschil-

de orientatie op de omgeving komt te liggen . Het verpleeghuis is niet meer

len door het verschuiven van de ruimtes, maar er ontstaat (buiten-) ruimte

in zichzelf gekeerd, waardoor de 'dunne' lijn van een kamer zich naar bui-

in het vlak van een niveau . Deze ruimtes zorgen ervoor dat passanten zich

ten keert en contact met passanten mogelijk is. Tot slot worden de ruimtes

door het gebouw heen kunnen bewegen en dat er voorzieningen aan het

in verschillende richtingen en over verschillende afstanden verschoven,

complex toegevoegd kunnen worden .

waardoor er hoogteverschillen ontstaan en het mogelijk wordt om openbare (buiten-) ruimte aan het complex toe te voegen op verschillende niveaus . Er is sprake van meerdere 'maaivelden' en er kan op verschillende
manieren contact tussen 'binnen' en 'buiten' gecreeerd worden.
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Interface

Open bare ruimte

Open bare ruimte is wat niet prive is. Echter, tussen de prive ruimte en de
openbare ruimte bevindt zich een tal van tussenvormen. Open bare ruimte
is op te splitsen in openbare weg en publiek domein. De openbare weg is
een afgebakend juridisch en verkeerstechnisch begrip en het publiek domein omvat de plaatsen waar uitwisseling tussen en overlap van maatschappelijke groepen en sociale werelden plaatsvindt. Publiek domein is
onderdeel van de woonomgeving en begint waar wij formele omgang met
anderen hebben. De mate van toegankelijkheid is een voorwaarde voor
het functioneren van openbare ruimten . " Toegankelijkheid dient ertoe dat
mens en op een vrijblijvende wijze kunnen besluiten al dan niet contact
met anderen te leggen. Daartoe moeten mensen andere mensen kunnen
zien en moeten ook zij gezien kunnen worden", aldus P.w. Blauw in het
boek 'Ruimte voor openbaarheid'.3
Contact leggen

Door het toevoegen van openbare ruimte en publiek domein aan het verpleeghuiscomplex ontstaat de mogelijkheid om contacten te genereren
tussen bewoners en passanten . De nieuwe route door het verpleeggebouw vormt een belangrijke schakel in het netwerk van fiets- en voetpaden
in Dordrecht. Daarnaast zorgen openbare functies voor levendigheid in het
complex . De openbare ruimten binnen het gebouw zullen er daardoor niet
verlaten bij liggen, wat zorgt voor een goed functioneren en een veilige
omgeving. De bebouwing is richting de openbaarheid georienteerd, waardoor de levendigheid op straat en de daarmee samenhangende sociale
interactie functioneren als tijdbesteding voor de dementerende bewoner.
Een praatje maken met een passerende voetganger, kijken naar spelende
kinderen, zwaaien naar een fietser of koffie drinken met een bewoner uit
de omliggende wijk, allemaal kleine activiteiten die de dag interessant maken en ervoor zorgen dat de oudere of dementerende betrokken blijft bij
het dagelijkse leven zoals zich dat binnen de maatschappij afspeelt. V~~r
de bezoeker zijn deze contacten eveneens van belang. Ten eerste onderstreept het gebouw de aanwezigheid van een grote groep ouderen in onze
samenleving; ze worden niet aan de rand daarvan geplaatst, zoals in de
huidige situatie in vele verpleeghuisgevallen gebeurt. Men mag geconfronteerd worden met dementie, lichamelijk verval en andere ouderdomsverschijnselen. Deze laatste fase is nu eenmaal een onderdeel van het leven,
al willen velen hier niet aan toegeven. Ten tweede zorgt de opzet van het
gebouw voor de mogelijkheid tot ongedwongen contacten en mantelzorg
op (zeer) kleine schaal die desgewenst uitgebreid kan worden . De drempel
om het verpleeghuis te bezoeken wordt lager wanneer je dagelijks voor
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je werk met de trein reist en door het gebouw loopt om op het station te

komen . Maar een simpele groet is ook van grote betekenis voor de soci-
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ale cohesie. Deze bijna onopvallende, simpele handelingen zijn een vorm
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van 'lichte' onderlinge zorg. Een ongedwongen neiging van de mens tot

rn

zorgzaamheid die zich op een kleinere schaal afspeelt dan bijvoorbeeld
de mantelzorg waarbij dagelijks een aantal uren

v~~r

een naaste gezorgd

wordt. In de Volkskrant stond het artikel 'Wie goed ontmoet, doet goed'
door Gerben Heileman . Hij beschrijft: "het belang van kortstondige en diverse contacten in de wijk wordt o.a. voor ouderen in vee I onderzoeken
en adviezen benadrukt, het vormt een belangrijk kader

v~~r

integratie."

Integratie is hier in mijn optiek niet het enige doel, ook inclusie is gebaat bij
deze contacten. "Daarnaast kan het onderlinge treffen er ook toe bijdragen
dat de bewoners meer vertrouwd raken met elkaar, waardoor een bepaalde mate van sociale samenhang ontstaat. Er gaan steeds meer stemmen
op om daarbij niet zozeer te streven naar duurzame vriendschappen via
de traditionele, ge',nstitutionaliseerde weg, maar meer om informele, oppervlakkige socia Ie interacties." Volgens Talja Blokland, professor aan de
Erasmus universiteit, lei den deze korte contacten tot de noodzakelijke publieke 'familiariteit': geregelde ontmoetingen zorgen ervoor dat vreemden
worden gepromoveerd tot vertrouwde vreemden, met als gevolg dat mensen zich meer thuis voelen in hun eigen buurt . Voorheen hoorde iedereen
bijvoorbeeld in de ouderwetse toonbankwinkel op de hoek wat een vaste
klant aan de kruidenier vertelde, zonder dat dit direct v~~r de wachtenden
bedoeld was, maar wijkbewoners verwierven wei geleidelijk steeds meer
kennis van elkaar. Op die manier ontstaat een sociaal netwerk in de wijk,
die een groot deel van onze ervaring met en ons vertrouwen in het sociaal
weefsel van de stad be palen. "Meer vanzelfsprekende ontmoetingsruimten waar mensen elkaar op herhaalde basis tegen het lijf kunnen lopen
kunnen de familiariteit in een wijk of straat vergroten ."4
Vervlechten
Een vanzelfsprekende ontmoetingsruimte kan ontstaan wanneer er een
encroachmentzone tussen prive en openbaar wordt toegepast. Een encroachmentzone is een overgangszone tussen de gevel, met daarachter de
prive ruimtes, en de open bare weg. "Het is echter meer dan een stoep. Het
is een zone waar mensen elkaar ontmoeten en zich veilig en thuis voelen.'"
In deze zone kan interactie ontstaan in de vorm van (kortstondige) ontmoetingen door middel van een soepele overgang tussen prive en openbaar. Er moet worden gezocht naar een balans tussen nabijheid en afstand .
Het ontwerp moet echter wei duidelijk maken wat de regels zijn en wie
verantwoordelijk is voor het beheer van de (buiten-)ruimtes in deze zone.
Toegankelijkheid vanuit de woonomgeving en het publieke domein zijn van
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groot belang, evenals de functie van de ruimte die grenst aan de zone.
Gegolfde gevelzorgr voor veel rookvlok
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De nieuwe woontypologie voor dementerenden zal niet ontworpen worden voor een specifieke situatie of stad . Uiteraard zal het concept 'inclusie'
wei getoetst moeten worden aan de werkelij kheid, op een bestaande 10-

Z

catie . Verpleeghuis Thureborgh, gelegen in het Weizigtpark te Dordrecht,
staat op de lijst om gesloopt te worden . In het park ontstaat ruimte voor
een nieuw verpleeghuis.

Uitstraling stationsgebied

Dordrecht wit in de toekomst een stad zijn die optimaal is aangesloten op
de verschillende nationale en internationale verkeersnetwerken, vooral om
economische groei te stimuleren . Ten noorden van het Weizigtpark ligt een
van de belangrijkste entrees: het NS station . Het station is echter niet goed
bereikbaar vanuit het park en de achterliggende w ijk Krispijn . Om hier te
komen is het is noodzakelijk om de fietsroute te nemen richting de noordzijde van het station of de onveilige voetgangerstunnel die onder het spoor
loopt. Het park en de achterkant van het station worden in het bijzonder
in de avonduren als zeer onveilig ervaren . Tevens heeft de achterkant van
het station niet de uitstraling van een entree tot een dergelijke belangrijke
voorz ien ing: verscholen achter ongure bosjes in een donkere hoek. Het is
een kans om de ligging van de wijk Krispijn aan het Centraal Station uit te
buiten door een veilige route te creeren voor voetgangers en een snelle,
doelgerichte route voor fietsers.

Verbinding

Deze nieuwe routes zijn uiteraard niet aileen een verbinding met het station dat hiermee een tweede gezicht krijgt aan de zuidzijde, maar tevens
met de binnenstad, waardoor het park een belangrijke functie als knooppunt krijgt tussen het noorden en zuiden van Dordrecht . Om dit alles te
bewerkstelligen is het noodzakelijk om naast de toegankelijkheid ook de
Vo lgens Wikipedio is een interface een intermediair waarmee tw ee sys te-

zichtbaarheid van het station te verbeteren . De loopbrug die de perrons

men met elkaar communiceren . fen mens en machine kunnen bijvoorbeeld

momenteel ontsluit vanaf de centrum kant tot aan spoor vier zou hiertoe

(nog ) niet lOnder problemen met elkaar communiceren. De informotie die

doorgetrokken kunnen worden tot de Krispijnse zijde om een nieuwe in-

voor een mens begrijpelijk is (woorden en beelden) is niet hetzelfde als de

gang te laten ontstaan . Snoeien van de begroeiing aan de rand van het

inform a tie van bijvoo rbeeld een computer (enen en nul/en ). fr is een inter-

Weizigtpark en een betere verlichting van de route naar het station kunnen

fa ce nodig om de vertoolslag voor beide portijen te maken; de info rmatie

bijdragen aan de zichtbaarheid en een veilig gevoel.

van het ene sy~ teel1l wordt omgezet in begrijpelijke en herkenbare inform otie van een onder systeem.

Oynamiek

Opvallend is dat de Nassauweg en de aansluitende route door het We izigtpark worden benoemd als dynamische zone in de Structuurvisie 2020 van
de gemeente Dordrecht . V~~r de Nassauweg zijn inderdaad alleriei plannen
te vinden om te komen tot een stadsboulevard met veer ruimte en groen,

38

maar de route door het Weizigtpark wordt niet gedefinieerd. Er is al groen

aanwezig, maar voor een goede en dynamische verbinding tussen het eind

Z

,n

van de Nassauweg en het station zijn meer ontwikkelingen nodig!

c

V>

m

Voorzieningen
De ontwikkeling van een woonservicezone, zoals afgesproken in het convenant tussen gemeente en woningcorporaties, zal uitkomst moeten bieden aan het verbeteren van de dienstverlening aan ouderen en minder
validen in Nieuw Krispijn. De wijk dient in ieder geval te voorzien in bepaalde basisbehoeften: een supermarkt, drogisterij, brievenbus, huisarts,
apotheek, bibliotheek, wijkcentrum en een geldopnamemogelijkheid. In
het nieuwe verpleegcomplex zal een deel van deze voorzieningen worden
opgenomen.

Fietsroutes
In de fietsnota, opgesteld door de gemeente Dordrecht, wordt tot doel gesteld het primaire fietsnet zo uit te breiden dat het de belangrijkste wijken
en bestemmingen met elkaar verbindt. In de uitvoering van het fietsplan
ligt verder het accent op het verbeteren van de doorstroming, het comfort,
de (fysieke en sOciale) veiligheid en het realiseren van ontbrekende schakels. Hiermee wordt getracht het fietsgebruik te bevorderen." Een belangrijke fietsroute, die begint bij het Leerpark en GelOndheidspark en verder
loopt over de Nassaulaan, wordt niet afgemaakt richting het station en de
binnenstad. Dit, terwijl de omleidende routes die deze verbinding nu maken zeer intensief gebruikt worden door fietsers. Er zijn echter geen aparte
fietspaden op deze wegen, wat lOrgt voor veel onveilige verkeerssituaties.
Om tussen noord en zuid te reizen moet men altijd met een grote boog
om het station en het Weizigtpark fietsen, terwijl een weg door het park
sneller en prettiger lOU zijn.
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Voorzieningen in Krispijn

Weizigtpark
Het Weizigtpark is onderdeel van de wijk Nieuw Krispijn, maar wordt ook
door de omliggende wijken gebruikt als groen- en recreatievoorziening.
Het park bestaat voornamelijk uit grasvelden en boompartijen, met daar
tussendoor waterstroompjes en een aantal kleine gebouwen dat hoort bij
de speelvoorzieningen en natuurcentra. Het park wordt aan de bovenzijde
ontsloten door het spoor en het station en aan de linkerkant en onderzijde
door bestaande woonwijken. Een rustgevend park in een dynamische omgeving waar men kan ontspannen, leren en sporten. Door de enorme af-

..-- .

metingen en de slechte aansluiting op het bestaande netwerk functioneert
het park echter als een kloof: mensen bewegen er omheen in plaats van er
doorheen. Met de introductie van het concept 'inclusie' zullen ontmoetingen centraal komen te staan in het park.
on/wi/rke/'inq van Dordrecht
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Masterplan

Uitgangspunten
Nieuw-Krispijn wordt aangemerkt als een wijk waarin je rustig stedelijk
kunt won en, in nabijheid van het centrum. Er is echter een aantal zaken
waar rekening mee gehouden dient te worden bij de ontwikkeling van een
verpleeghuis in het Weizigtpark. Samenvattend kunnen de volgende conclusies worden getrokken die tevens uitgangspunt vormen voor het masterplan :
• Station benadrukken als entree en knooppunt voor de stad en Krispijn.
Uitstraling, veiligheid en bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers vanaf
de zuidzijde verbeteren.
• Risico contour van 55 meter tot het spoor voor nieuwe bebouwing.
• Maximale bebouwingshoogte voor het nieuwe verpleeghuis is 25 meter.
Wanneer het door toevoeging van voorzieningen gaat functioneren als een
wijkcentrum zou de hoogte mogen oplopen tot 50 meter.
• De (toekomstige) groenstructuur van de Nassauweg aan laten sluiten op
het Weizigtpark en daarmee verkeersroutes en buitenruimtes te begeleiden en ondersteunen, waardoor het park een onderdeel van de wijk Nieuw
Krispijn wordt.
• Nieuw verpleeghuis als onderdeel van de ontwikkeling van een woonservicezone. De wijk dient in ieder geval te voorzien in bepaalde basisbehoeften : een supermarkt, drogisterij, brievenbus, huisarts, apotheek, bibliotheek, wijkcentrum en een geldopnamemogelijkheid.
• Fietsroute die begint bij het Leerpark en Gezondheidspark en loopt via
de Nassaulaan afmaken richting station en binnenstad.

Creeren contactoppervlak
Middels zes stappen wordt weergegeven hoe de uitgangspunten

v~~r

het

masterplan worden verwerkt tot een concept voor het volume van het toekomstige verpleeghuis en overige wijkvoorzieningen.
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Uitgangspunten

Evidence Based Design

Bij demente ouderen heeft op genezing gerichte therapie over het algemeen niet veel nut. Ingrijpen in de omgeving kan achteruitgang niet stoppen, maar wei vertragen. Kleurgebruik en materiaal spelen een rol, maar

o
z

~

m

:AJ
<:J

ook het bieden van zintuiglijke prikkels. Dementerende reageren anders op
hun omgeving dan niet-dementerenden, maar ze reageren wei degelijk! ledere patient reageert echter verschillend, waardoor het welbevinden van
psycho-geriatrische patienten moeilijk meetbaar is. Na bestudering van
praktijkvoorbeelden en het voeren van gesprekken met verplegend personeel is er een aantal omgevingsfactoren aan te wijzen dat van grote invloed
is op het gedrag van dementerende verpleeghuisbewoners.

Routine

Dementie is een omgekeerde vorm van leren: aile aangeleerde abstracties
worden vergeten en men gaat steeds verder terug naar basale omschrijvingen. Patronen die diep zitten worden nog herkend tot in een late fase van
dementie, bijvoorbeeld het dag-nacht-ritme en de tijdstippen waarop men
jarenlang maaltijden heeft genuttigd. Vormgeving en indeling van ruimtes
in de woongroep kan deze dagindeling ondersteunen.

Richtlijnen

- Verminderd waarnemingsvermogen: kleurcontrast en licht nodig
- Desorientatie: zo min mogelijk gangen en gangen zo ruim mogelijk
- Lichamelijke achteruitgang: geen opstapjes, trappen, etc.
- Mogelijkheid tot lopen voor mensen met loopdrang - niet oneindig
- Onrust voorkomen: geen gesloten deuren (zeker niet aan einde van doodlopende gang), kleine woongroepen
- Stimuleren biologische klok: routing en zonlicht inzetten
- Routine: scheiden van functies en een speciaal karakter per functie
- Begrenzen van ruimte om verloren gevoel te voorkomen
- Stimulatie van zintuigen: gebruik maken van kleur, muziek, licht, etc.
- Beschermd buitengebied
- Vermijden van drukke patronen en glimmende oppervlakken
- Bergruimte voor hulpmiddelen

Programma

In het complex zijn naast de woongroepen verschillende functies ondergebracht. Enerzijds om bezoekers en wijkbewoners te trekken (met het oog
op inclusie), anderzijds om activiteiten van bewoners te ondersteunen en
stimuleren en aan hen de vrijheid te geven zich te bewegen binnen het
complex. Bezoekers weten vaak niet goed wat ze kunnen of moeten doen
tijdens een bezoek aan het verpleeghuis, ze zijn snel bang dat er iets fout
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Gezichtheid

Het fietspad dat passanten door het complex leidt en het zicht vanuit de
woonzone op het fietspad zorgen ervoor dat visuele relaties tussen passant en bewoner tot stand kunnen komen. De glazen (rondgevormde) gevel is in dit geval de interface: het intermediair of contactpunt dat ervoor
zorgt dat de blikken van de passant en de bewoner elkaar daadwerkelijk
kunnen kruisen. Elkaar zien is een onmiskenbaar teken van de aanwezigheid van een of meer anderen in de ontmoetingsruimte.' Ook de gevel aan
de buitenzijde van het complex -tussen de rustzone en het park- werkt als
een interface: hier is het een medium tussen bewoner en het zien, horen
en ruiken van het parkgroen en de activiteit die daar plaatsvindt.
V~~r

de vroege geschiedenis van de menselijke 'gezichtheid' geldt dat de

mens en hun gezicht niet omwille van zichzelf hebben, maar om wille van
de anderen. Het Griekse woord voor het menselijke gezicht 'prosopon' illustreert deze toedracht het best - het betekent: dat wat men aan de blik van
de ander openbaart; een gezicht is in eerste instantie aileen beschikbaar
voor de blik van de ander.' Mensen die mensen aankijken worden op hun
beurt door mensen aangekeken en door de aanblik van de ander komen
ze weer bij zichzelf uit. In zoverre is het gezicht (of visie) het gezicht (of
visage) van de ander.' De ander fungeert dus als een menselijke spiegel en
uit het spiegelbeeld op zijn gezicht kan de aanschouwer interpreteren wat
de interpretatie van de ander is. Dit is een continue wisselwerking van het
geven, ontvangen en interpreteren van blikken.
Terug naar de niet-geregisseerde publieke uitwisseling van blikken tussen
bewoner en passant in de interfaciale openbaarheid middels de fa~ade
van het complex: deze visuele ontmoetingen zijn het kern punt van inclusie
van dementerenden in de samenleving (inclusie is in dit geval de opname
van iedere burger in de gemeenschap, zonder dat hij of de gemeenschap
zich aanpast). Nader bekeken berust deze stelling op twee doelen: ten eerste komt de verpleeghuisbewoner in aanraking met andere spelers uit de
maatschappij; de dementerende leest zijn eigen spiegelbeeld in het gezicht
van de passant. Ten tweede wordt de passant geconfronteerd met de mentie; de passant ziet zijn eigen weerspiegeling terug in het gezicht van de
dementerende bewoner. Deze uitwisseling van blikken - naar Griekse begrippen altijd ook het veld van de dialoog - is het begin van wederzijdse
erkenning en acceptatie, twee essentiele zaken voor een inclusieve en zichzelf reflecterende samenleving. Zoals Plato al ontdekte 'kunnen gezichten
elkaar iets aandoen wat vragen oproept omtrent waarheid en participatie'.
Interfaciale ruimte is geen vacuum of neutraal 'tussen', maar een krachtveld vol turbulente straling S In dit veld werken de naar elkaar toegekeerde
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faciale vlakken zodanig op elkaar in dat ze elk (ge-)zichtbaar zijn doordat ze

bestaan voor het andere gezicht. In zekere zin verwekken mensengezich-

o

ten zich onderling; ze bloeien op wanneer de trilling van een wederzijdse
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blik voelbaar is'
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Concluderend kan hieruit worden opgemaakt dat, om dementie een gezicht te geven, de bewoners duidelijk zichtbaar moeten zijn

v~~r

anders

Oost-Indisch blinde ogen. Juist door de nabijheid van een ander gezicht
komt het eigen gezicht vreugdevol tot leven: doordat een dementerende
een passant ziet, krijgt hij het gevoel volwaardig te zijn, erbij te horen in
plaats van afgeschreven te zijn. Doordat de passant de dementerende
ziet, wordt hij zich bewust van, meestal prachtige, ouderdomskenmerken
van het mens-zijn. Het onzichtbare wordt zichtbaar gemaakt en mensen
ontmoeten elkaar, door de inclusieve stedenbouwkundige setting van het
verpleeghuis - het woongebouw staat niet langer letterlijk buiten stad en
samenleving.
De vier-ogenruimte, die wordt gecreeerd door de interface, zorgt voor een
confrontatie van de passant met de dementerende verpleeghuisbewoner
waar zij simpelweg niet onderuit kunnen, men wordt gedwongen open te
staan

v~~r

de medemens en een masker, dat in onze samenleving vaak

dient om het onmenselijke of buitenmenselijk met een passend surrogaatgezicht tegemoet te treden, af te zetten.' Dit is de eerste kennismaking,
die begint in de standaardsituatie van wederzijdse waarneming: elkaar
zien. Misschien blijft het bij deze gedistantieerde optische ontmoeting,
maar wanneer een wijkbewoner dagelijks of wekelijks een route door het
complex maakt, groeit de acceptatie en men begint gezichten te herinnereno Men ziet de weerspiegeling van zijn eigen gezicht in het gezicht van
de ander en verlegt zijn op zichzelf gerichte orientatie naar zijn omgeving
en medemens. De individualistische houding wordt vervangen door een
interfaciale relatie. Bewegen door het verpleegcomplex wordt steeds
vertrouwder en routineus, het kan zelfs een ritueel worden dat de deur
opent naar een intiemere ontmoeting: het bezoeken van een bewoner in
de woonzone of hem meenemen voor een wandeling door het park of een
kop koffie in de lunchroom. Ook uitgebreidere vormen van mantelzorg zijn
mogelijk: helpen bij lichamelijke verzorging, samen kokkerellen of naar een
therapeutische sessie.
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Wanen en wand

De groepsleden komen overdag in de woonzone samen. Ontmoetingen met medebewoners en passanten staan centraal in deze collectieve
ruimte; de totstandkoming van sociale contacten wordt op verschillende
manieren mogelijk gemaakt. Er is ruimte voor een-op-een contact en voor
samenkomst met (een deel van) de groep. Dit geldt zowel voor contacten tussen bewoners als tussen bewoner en passant. Naast visuele prikkels, zorgen de ontmoetingen oak voor stimulatie van de zintuigen horen,
voelen en ruiken. Een bewoner kan zich bijvoorbeeld afzonderen van de
groep, maar visueel in contact staan met de passanten op het voetpad.
En vanwege de open verbinding tussen aile hoekjes in de woonzone zal
de 'afgezonderde' bewoner tach de aanwezigheid van de groep voelen en
horen. Het centrum punt van de woonzone is de plek waar de groep fysiek
bij elkaar komt, hier worden maaltijden klaargemaakt en genuttigd. Het is
de spil van de woonzone (ruimtelijk) en van de routine in de woongroep
(dag-/nachtritme).
De woonzone wordt omlijst door gekromde wanden (zie plattegrond). De
vorm en plaatsing van deze wanden is van cruciaal be lang bij het mogelijk
maken van ontmoetingen tussen bewoners en tussen bewoner en passant.
De glazen wand is de interface: het medium dat contact tussen gezichten
mogelijk maakt via een of meerdere zintuiglijke waarnemingen. Het is oak
het architectonische hulpmiddel dat ingezet wordt am ruimte te verdelen,
am zowel fysieke als mentale binnenruimten te creeren. De wand is, naast
een klimatologische grens tussen binnen en buiten, oak de scheiding tussen bewoner en passant.
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Woongroep met in het complex met keuken ols middelpunt.
Rondingen zorgen voor verschillende sferen en overzicht.
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Slapen : buiten - Baden & buffer: boven - Wanen: binnen

Dualiteit

de slaapkamer wordt duidelijk naar het park gericht (de buitenzijde van

Het verpleegcomplex expliceert het bioritme van de mens door middel van

het complex). Het verschil in orientatie tussen de dag- en nachtzone zorgt

een dag- en nachtzone in de woongroep . De dagzone staat voor openheid

ervoor dat de duidelijk andere omgeving bijdraagt aan de herkenning van

en ontmoetingen, terwijl bewoners zich kunnen isoleren in de nachtzone.

de functie of activiteit die zich in de ruimte ontplooit. De buffer tussen

Openheid naar de wereld gaat gepaard met een complementaire afwen-

de dag- en nachtzone wordt gevormd door de lichthapper, met daarin de

ding van de wereld l l Deze afwending vindt plaats op individueel niveau,

badkamers. Het baden en verzorgen is de overgang van dag naar nacht en

waarbij de mate van licht- en luchttoetreding en het zicht op het park per

het schemergebied tussen individu en coliectiviteit .

slaapcel naar behoefte is te regelen via panelen in de gevel. De gevel van
de slaapzone is dus geen medium tussen gezichten, maar een interface
tussen de bewoner en zichzelf, met op de achtergrond een groene parkomgeving. De vormgeving van de slaapmodules is vergelijkbaar met een
honingraat. De coi"solerende wanden en vloeren tussen de cel len zijn van
beton en laten geen ontmoetingen tussen bewoners toe . De blik vanuit
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Legenda plattegronden en dakaanzicht

Woongroepen : A1, B1, E1, A2, B2, D2, E2, A3, C3, D3, E3, F3

4: leeszaal
5: kapel
6: sauna
7: huisartsenpost
8: creche
9: theater
10: binnentuin
11: supermarkt
12: wijkcentrum
Pa : parkeren auto's
Pf: parkeren fietsen

T: dakterrassen
V: personeelsruimte verpleging
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Materialen

Materiaal wordt ingezet om verschillende zones en gebruiksruimtes te
benadrukken, terwijl het complex als een geheel herkenbaar blijft. In het
gehele gebouw zijn de vloeren, plafonds en dragende verticale elementen
vervaardigd uit beton, hier en daar afgewerkt met een egaliserende laag
(in bijvoorbeeld de woonzone) of met kleine kleurverschillen (bijvoorbeeld
een andere tint ter aanduiding van het fietspad).

V~~r

de niet-dragende

verticale elementen worden de materialen plastic, glas en hout ingezet.
Deze wanden en gevels worden gekenmerkt door variatie in transparantie
en translucentie, met als doel (zon-)Iicht diep in het gebouw door te laten
dringen en ruimtes herkenbaar te maken.
De lichtschachten en de vrij gevormde wanden in de woonzone worden
vervaardigd uit plastic en/ of glas. Aileen daar waar een accent of contrast
nodig is, komt de betonnen structuur tevoorschijn. Dit kan bijvoorbeeld
zijn om een deur te benadrukken. De gevel aan het fietspad bestaat uit
gekromde glazen geveldelen, die ontmoetingen met passanten mogelijk
maken. Aan de binnenzijde van deze glazen gevel zal een reling worden
bevestigd om de rondingen te benadrukken en houvast te bieden aan bewoners die zich langs de gevel bewegen.

Koud gevormd glas
Een ronde glazen gevel is betaalbaar wanneer gebruik gemaakt wordt van
het nieuwe product Freeformglass 12 van glasleverancier BRS. Freeformglass is opgebouwd uit een aantal geharde ruiten die onderling zijn verbond en door enkele lagen kunststoffolie. Vanwege de voorspanning door
het hardingsproces is het mogelijk om in voldoende mate geharde ruiten
te buigen zonder dat er trekspanningen aan het glasoppervlak ontstaan.
Meestal zijn twee ruiten voldoende zijn om de belasting op te nemen. Deze
ruiten zijn ieder voor zich te buigen, mits ze ten opzichte van elkaar kunnen verschuiven. De samengestelde ruiten kunnen op de bouwplaats bij
omgevingstemperatuur over gekromde kozijnen worden gebogen -met behulp van vacuumpompen- en daarop worden bevestigd. De opbouw maakt
het mogelijk om de ruiten zo flexibel te maken dat ze kunnen buigen, en
het maakt ze tegelijkertijd zo sterk dat de benodigde belastingen kunnen
worden opgenomen.
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Ontmoeten door toegang te bieden

In dit deel komen voorbeelden van ontwerptools naar voren die
de toegankelijkheid tussen twee plekken be"invloeden. Hoe en
met welk architectonisch hulpmiddel wordt er verbinding gelegd
tussen de ene en de andere plaats? Hoe wordt er toegang geboden? Wat zijn kenmerken van het grensgebied tussen de twee
plekken? Waarom en in welk geval is er een connectie tussen
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twee gebieden gewenst? De voorbeelden die aan bod komen
kunnen zowel fysieke als zintuiglijke relaties beschrijven.
Bij de analyse van het huidige verpleeghu is is gebleken dat deze
zorginstellingen vaak letterlijk en figuurlijk aan de rand van de
maatschappij staan. Om dit patroon te doorbreken is het van belang dat de paden die bewoners uit het verpleeghuis nog kunnen
bewandelen zich gaan kruisen met het netwerk van de samenleving. Om de 'maatschappij' toegankelijk te maken voor dementerenden en vice versa, zullen bestaande routes en grenzen verlegd
moeten worden. Dit verlangt enerzijds van het idividu dat hij
openstaat voor zijn omgeving en anderzijds dat fysieke barrieres
in de (gebouwde) omgeving worden opgeheven: architectuur als
structurerend element in de samenleving.
De voorbeelden worden beschreven aan de hand van drie steekwoorden die antwoord geven op de volgende vragen :
Toegang
Door middel van welk hulpmiddel wordt de toegankelijkheid in
deze situatie vergroot?
Ontmoeten
Welke twee zaken ontmoeten elkaar?
Vermijden
Wat wordt er vermeden door de ontwerptool?
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Ontmoeten door te orienteren

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de orientatie vanuit een bepaald
stand punt veranderd kan worden middels een ontwerptool.
V~~r

het verpleeghuis is het belangrijk dat passanten hun orien-

tatie verleggen: hun blik moet niet aileen naar voren gericht zijn,
kijk ook eens naar links en naar rechts. Zie wat er om je heen
gebeurt, sta open voor je omgeving!
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Welke architectonische middelen verruimen je blik? Hoe orienteert de mens zich? Hoe zorgt een nieuwe orientatie ervoor dat
ontmoetingen tot stand komen? Waarom en wanneer zal een
passant zijn blik omschakelen naar een andere richting? Deze
vragen worden beantwoord aan de hand van het volgende kernwoord:
Schakel
Welk hulpmiddel zorgt voor een nieuwe orientatie?
Ais er bij de afbeelding gebruik is gemaakt van kleuren en symbolen dan duidt dit op het volgende:
Geel: basis, plek waar vanuit georienteerd wordt.
Groen: hulpmiddel, hiermee wordt de orientatie gestuurd naar
een andere plek.
Pijl: richting waarin de orientatie verplaatst wordt.
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De spiraalvormige trap en het licht dat vanaf de hemel naar beneden valt, zorgen

z

ervoor dat de orientatie in de verticale richting verplaatst.
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Ontmoeten door te gebruiken

In dit hoofdstuk zijn voorbeelden te vinden van functies die lOr-

V'

gen voor ontmoeting, ze brengen mensen samen op verschil-

g

lende manieren en zorgen voor afleiding en levendigheid.

-;

C

m

Z

n

r

Er wordt per voorbeeld antwoord gegeven op de volgende
vraag:

C

~

en

Gebruik
Op welke manier zorgt het gebruik van of de functie in een ruimte
voor contact tussen person en en/ of uitzicht op levendigheid?
In het complex liggen de voorzieningen op loopafstand van iedere waning en kunnen dus eenvoudig bezocht worden, eventueel
onder begeleiding van een verzorger of familielid. Voor familieled en is het prettig am te weten dat er dichtbij voorzieningen
zijn waar zij met hun dementerende vader, maeder, opa of oma
naartoe kunnen gaan. Zo hoeven zij niet altijd in de gemeenschappelijke woonzones te verblijven tijdens een bezoekje aan
het verpleeghuis en ontstaat er een vorm van privacy, terwijl professionele zorg altijd in de buurt is. Even een drankje drinken in
het lunchcafe, een ommetje maken in het park of een boodschap
doen in de supermarkt: het zorgt voor afleiding en activiteit in
een sociale omgeving. Tevens zorgen de functies voor beweging
en levendigheid in het complex: ze brengen bezoekers met zich
mee die als het ware de 'maatschappij' naar de dementerende
brengen (en het verblijf in het 'verpleeghuis' oak nag eens aangenaam maken). Het is wei belangrijk aandacht te hebben voor
wat de dementerende nag wei kan en de confrontatie met bijvoorbeeld een leeszaal te vermijden als iemand de betekenis van
letters niet meer kent.
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Ontmoeten door te vormen

In de voorgaande hoofdstukken is aan bod gekomen dat inciusie kan worden bewerkstelligd door toegang te bieden, te orienteren of te gebruiken. Deze drie the-

Z

ma's hebben een gemeenschappelijke deler: ze worden allen mogelijk gemaakt door

<.u

de vorm van de (open bare) ruimte . In dit hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op de

o

::J

IV1

betekenis van de vorm en hoe de vorm kan worden ingezet als hulpmiddel om toegang, orientatie en gebruik te ondersteunen of juist te vermijden.
Vorm
Waardoor versterkt of verzwakt een vorm de toegang, orientatie of de functionaliteit?
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Ontmoeten door te materialiseren

In dit deel worden verschillende materialen benoemd die de tot-

V>

standkoming van ontmoetingen in het gebouw kunnen verster-

o

ken, doordat zij een vorm of volume in het bouwblok accentuereno Daarbij staat de volgende vraag centraal:

~

c

m

z

n

C

V>

Materiaal

m

Welke materiaaleigenschap of -toepassing kan inclusie bereiken
of ondersteunen?
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