
den. Ze verliezen als het ware hun burgerrechten, inclusief

het recht op zelfbeschikking. De Gezondheidsraad wijt deze

‘marginalisering’ van dementerenden aan een hele reeks

vooroordelen. Doordat men ze in onze samenleving ziet als

wilsonbekwaam en ontluisterend worden ze zoveel mogelijk

afgezonderd. Elke individualiteit verdwijnt in deze cruciale

fase naar de achtergrond. Het opgelegde regime biedt wei-

nig begrip voor gedragsveranderingen, depressies, apathie

en verandering van de persoonlijkheid, waarmee dementie

vaak gepaard gaat. 

Voor de opzet en inrichting van zorggebouwen heeft dit vele

consequenties. Het isoleren begint met de locatiekeuze, de

anonieme entreehallen, de gesloten toegangen, de doodlo-

pende gangen en het gebrek aan overgangszones tussen het

private en het collectieve. Geen wonder dat veel bewoners

voortdurend bezig zijn om de uitgang te vinden, naar huis te

gaan en te ontsnappen. Toezicht is daarom cruciaal en dat

dwingt weer tot gezamenlijk verblijf in de gemeenschappe-

lijke ‘huiskamer’. Vaak is het zelfs onmogelijk om op eigen

gelegenheid een omsloten tuin of terras te bereiken.

Binnen/buitenrelaties krijgen weinig aandacht. Veel verpleeg-

en verzorgingstehuizen zien er uit als gebouwde organisatie-

schema’s. 

Om de gebouwen af te stemmen op de recente veranderingen

in de opvattingen over zorg en de toenemende vergrijzing op

te vangen schat het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen

dat de komende acht jaar miljarden nodig zijn voor de instand-

houding en de uitbreiding in deze sector. De uitbreiding is

noodzakelijk omdat het aantal van een miljoen 75+ers tot

2015 geleidelijk oploopt en daarna zelfs snel zal stijgen. Het

wordt tijd, zo schrijft het College Bouw, dat de Raad van

Bestuur het huisvestingsbeleid overneemt van het hoofd van

de facilitaire dienst.5 Niet omdat het College zich in dit kader

zorgen maakt over de leefbaarheid, maar omdat de liberalise-

ring van de zorg dwingt tot oppervlakte- en kostenbesparing.

De vraag is hoe dit samen kan gaan met de gevraagde kwali-

teitsverbetering, die onder andere wordt gezocht in het ver-

kleinen van de schaal en het verhogen van de privacy. 

Padafhankelijkheid in de zorgsector

Het is opvallend hoe weinig er bekend is over de wijze waar-

op de bewoners van verzorgings- en verpleegtehuizen hun

omgeving ervaren. De verworvenheden van de beleveniseco-

nomie dringen slechts druppelsgewijs door in de ontwerpen

voor deze gebouwen. Terwijl aandacht voor de ervaringswe-

reld juist in deze sector onmisbaar is. De bewoners zijn

immers uitsluitend op deze omgeving aangewezen, ze zijn uit

hun vertrouwde omgeving gehaald en ze zijn psychisch en
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De verpleeg- en verzorgingstehuizen danken hun institutione-

le uitstraling aan hun bijzondere status. De zorg is immers de

laatste sector waarin de centrale controle op de bouwacti-

viteiten zal verdwijnen. Deze controle is tot op heden vooral

verricht aan de hand van kwantitatieve gegevens en opvattin-

gen over functionaliteit. Zelfs op basis van deze beperkte

metingen woont maar liefst tweederde van de ouderen in ver-

zorgingstehuizen en de helft van de ouderen in verpleeghui-

zen waarvan de gebouwen niet voldoen aan de ‘basiskwa-

liteiten’.1 Eigen woonruimtes ontbreken of zijn te klein, er zijn

te weinig gemeenschappelijke ruimtes en ook het sanitair

voldoet vaak niet.2 Deze misstand is onder andere ontstaan

door verschuivingen in het beleid, waardoor de gebouwen

veranderen van functie. Ouderen komen de laatste tijd pas in

aanmerking voor een plaats in deze voorzieningen wanneer

ze continu zorg nodig hebben. Tegelijkertijd hanteert men in

de verpleeghuizen niet langer het ziekenhuismodel, dat uit-

ging van het verblijf van meerdere bewoners op één zaal.

Men spreekt niet meer over patiënten, maar over bewoners.

Met deze verandering van optiek is er aandacht gekomen

voor privacy en kleinschaligheid, zodat aanpassing van de

gebouwen noodzakelijk wordt. 

Tegelijk is ook de maatschappelijke aandacht voor de bele-

vingswereld van degenen die in hun laatste levensfase verke-

ren toegenomen, zoals blijkt uit een hele reeks publicaties.3

De meeste auteurs richten zich op de betekenis van de inter-

menselijke relaties. Gezamenlijk geven de publicaties een

schrijnend beeld van maatschappelijk onvermogen. Het ont-

breekt aan kennis, tijd, geld en arbeidskrachten om de oud-

ste generatie een menswaardig bestaan te bieden. Opval-

lend is dat in de publicaties de gebouwen niet ter discussie

staan. Het zijn slechts de decors waartegen de vaak dramati-

sche gebeurtenissen zich afspelen. Toch blijkt uit de beschrij-

vingen dat de gebouwen een belangrijk middel zijn om het

gedrag van de bewoners te disciplineren. Het regime dat aan

bewoners van verzorgingstehuizen is opgelegd, vertoont

sterke gelijkenissen met het strakke dagritme in penitentiaire

inrichtingen. Hoewel men erkent dat de bewoners, zeker

wanneer ze dementeren, vooral aandacht nodig hebben,

spreekt men in de dagelijkse gang van zaken veelal over ‘toe-

zicht’. Om het dagprogramma af te handelen en veiligheid te

bieden is een strakke discipline niet ongebruikelijk. Het

gebrek aan personeel ‘aan het bed’ versterkt deze strikte

orde. Voor een dementerende is bijvoorbeeld slechts 170

euro per dag beschikbaar, terwijl dat voor een gedetineerde

190 en voor een TBS’er 500 is.4

Wanneer dementerenden zich niet voldoende aanpassen krij-

gen ze soms medicijnen toegediend of worden ze vastgebon-
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Kwaliteitsslag noodzakelijk in verpleeg- 
en verzorgingstehuizen

Discussies over architectuur betreffen in Nederland vooral het uiterlijke vertoon.
Zo is de zogenaamde verrommeling van het grotendeels zo keurig aangeveegde
Nederland nu een populair onderwerp in de media. Maar de geringe kwaliteit 
van een groot aantal gebouwen in het onderwijs en de zorg staat nauwelijks ter 
discussie. Met de toenemende vergrijzing komt er steeds meer aandacht voor 
de verpleeg- en verzorgingstehuizen. In de komende decennia zal nog een
behoorlijke uitbreiding en upgrading moeten plaatsvinden in deze sector. Met 
het ontmantelen van de centrale regie over de bouw ontstaat ruimte voor meer 
diversiteit. Voorlopig ontbreekt het nog aan overtuigende modellen voor de 
inrichting van deze gebouwen. Janny Rodermond

1  Stefan de Bever, 54 woon-

zorgappartementen, Beuken-

rode, Venray. Plattegrond van

een van de drie torens. Alle

appartementen zijn voorzien

van een buitenruimte die uit-

zicht biedt op de gemeen-

schappelijke tuin.

2  Het project behelst de uit-

breiding van een verpleeghuis

in het centrum van Venray met

drie appartemententorens.

Middels een half verdiept lig-

gende gang zijn ze met het

verpleeghuis verbonden. Het

contrast tussen de diep gepro-

fileerde betonnen gevelele-

menten en de grote glasvlak-

ken versterkt het sculpturale

karakter van de nieuwbouw.

Foto Arthur Bagen
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Inmiddels is de sector zo omvangrijk dat de zorggebouwen

mede het gezicht van de architectuurproductie zouden kun-

nen bepalen. Zoals dat eerder het geval was met de musea,

de publieke gebouwen, de seriematige woningbouw en multi-

functionele, binnenstedelijke complexen. Maar in het onder-

wijs, de media, het tentoonstellingcircuit, de debatten- en

lezingencircuits komt de zorgarchitectuur nauwelijks aan bod.

Toch zijn veel opgaven binnen de zorgsector interessant en

uitdagend. De behoefte aan ruimte- en materiaalonderzoek,

aan andere zorgconcepten en overeenkomstige organisatie-

modellen en gebouwtypologieën is immers groot. Tot nu toe

zijn bevlogen opdrachtgevers en architecten er incidenteel in

geslaagd om deze omslag te maken. Wel vinden hier en 

daar op kleine schaal experimenten plaats, die vragen om

nauwkeurige evaluatie en bekendmaking van de resultaten.

Het snel opbouwen van kennis is immers een voorwaarde 

om alle aspecten van de kwaliteit van de zorggebouwen te

verbeteren.

Een van de omvangrijke werkterreinen is het moderniseren

van verouderde verpleegtehuizen. Rosenthal Interiors & 

Partners heeft een studie gemaakt van de (voornamelijk

Angelsaksische) literatuur over de ervaringswereld van oude-

ren en dementerenden, een specialisatie binnen het onder-

zoek naar ‘evidence based design’. Op basis van deze litera-

tuur zijn ontwerpuitgangspunten geformuleerd. Deze zijn

vervolgens in samenwerking met Van Dijl Architecten omge-

zet in concrete voorstellen voor de geleidelijke verbouwing

van het omvangrijke verpleegtehuis in eigendom van Respect

Zorggroep Scheveningen. De verbouwing richt zich op het

verbeteren van de oriëntatiemogelijkheden en de binnen-bui-

tenrelaties, het terugbrengen van keukens op de afdelingen,

het voorkomen van doodlopende routes en het differentiëren 

van de gebruiksmogelijkheden van de centrale gemeen-

schappelijke ruimte. Een probleem is de wisselende persone-

le bezetting. Mooi ingerichte badkamers en verscholen zitjes

veranderen daardoor in bergruimtes en allerlei obstakels

blokkeren de doorgaande looproutes. Het afstemmen van

zorgconcept, de uitvoering van het concept in de organisatie

en het gebruik van de ruimtes zouden nauw met elkaar moe-

ten zijn verweven. 

Bij nieuwbouw is de ruimte om nieuwe zorgmodellen te 

introduceren uiteraard het grootst. Zo werkt Don Murphy 

van VMX in Haarlem aan een gebouw dat drastisch anders

van opzet is dan gebruikelijk. Het meest opvallend is namelijk

de cirkelvormige plattegrond. Op uiterst simpele en doeltref-

fende wijze voorkomt Murphy hiermee de bekende, lange
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fysiek kwetsbaar. Niettemin vertonen de meeste tehuizen een

neutraal, onpersoonlijk en vaak ook nog smakeloos karakter,

dat in de dagelijkse omgang opgeleukt wordt door verzor-

genden, vrijwilligers en familie. Omdat een groot aantal pro-

fessionele ontwerpbureaus langdurig werkzaam is in de zorg-

sector, rijst de vraag waarom de kennis van perceptie en

gedrag, die bijvoorbeeld wel in de retail en de horecasector

wordt toegepast, nauwelijks ingang vindt in de zorg.

Het institutionele karakter van de zorgarchitectuur blijkt diep

te zijn geworteld in de structuur van onze samenleving. De

WRR analyseert dat er een situatie is ontstaan waarin goed

georganiseerde professionals en instellingen de sector domi-

neren, terwijl de burgers de overheid verantwoordelijk stellen

voor de geleverde diensten.6 Deze kan echter, en dan maar

beperkt, uitsluitend sturen op financiën. De zorg is daarmee

een van de sectoren waarin beleid en uitvoering, doel en

middelen, overheid en markt sterk zijn gescheiden. Dit is een

vruchtbare voedingsbodem voor wederzijds wantrouwen, wat

weer tot gevolg heeft dat de nadruk bij de overheid eenzijdig

ligt op regelen, disciplineren, afrekenen en controleren. Door

de liberalisering van de zorg zullen de budgettaire voor-

waarden voor de productie van gebouwen voorlopig ver-

slechteren. In vier jaar tijd vindt een omslag plaats, waarbij op

initiatief van de overheid de huisvestingskosten deel gaan uit-

maken van de ‘productprijzen’. Bij toenemende concurrentie

betekent dit dat de hoogte van de bouw- en exploitatiekosten

onmiddellijke consequenties hebben voor de concurrentiepo-

sitie van zorginstellingen. 

Om de gevolgen van deze liberalisering in de praktijk op te

vangen adviseert het College Bouw, met in haar kielzog een

reeks van adviesbureaus, de bestuurders in de zorgsector in

hun ‘strategisch vastgoedbeleid’. Binnen het financieel beleid

kan de doelstelling zijn dat de zorgfunctie ondergeschikt is

aan de waarde die de gebouwen in het economisch verkeer

vertegenwoordigen. Om de marktconformiteit van de gebou-

wen te verhogen adviseert het Bouwcollege bij voorbeeld

opsplitsing in: kantoren/spreekkamers, verblijf/woonruimtes

en multifunctionele ruimtes. Dit uit elkaar trekken van functies

zal het dwaalkarakter dat veel bestaande zorggebouwen ken-

merkt, versterken. Bovendien vergroot het de kloof tussen

directie en de ‘werkvloer’ die nu al tot veel misstanden leidt

in de verzorging.7 Met de liberalisering krijgen de zorginstel-

lingen weliswaar meer zeggenschap over het huisvestingsbe-

leid, maar dat wil nog niet zeggen dat er vanzelfsprekend

meer aandacht komt voor de belevings- en ervaringswereld

van bewoners, verzorgend personeel en familie. Gezien het

hoge aandeel van de personeelskosten gaat de interesse van

de instellingen terecht vooral uit naar de organisatie. De zorg

is immers grotendeels mensenwerk. Met de nu doorgevoerde

‘systeemwijzigingen’ zullen de instellingen weliswaar meer

vrijheid krijgen in de besteding van hun bouwbudgetten,

maar tegelijk zullen bestuurders geneigd zijn risico’s bij de

bouw te vermijden. Flexibiliteit en standaardisatie zijn dan de

leidende thema’s in het vastgoedbeleid. 

Experimenten noodzakelijk

In de afgelopen decennia is er een hecht systeem ontstaan

waarbinnen gespecialiseerde architectenbureaus een groot

deel van de bouwproductie voor hun rekening nemen.
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1  Greiner Van Goor, woon-

zorgwijk Saffierstraat, Alphen

aan den Rijn. Temidden van

een bestaande woonwijk 

realiseerden de architecten

appartementen, ééngezins-

woningen en HAT-eenheden.

Doelstelling van het project is

om zoveel mogelijk aan te

sluiten op de omgeving.

2  Plattegrond. De inpassing 

in de bestaande situatie is

zorgvuldig uitgevoerd.

3  Van Dijl Architecten en

Rosenthal Interiors & Partners,

verpleeghuis Respect, Den

Haag. In dit verbouwingspro-

ject ligt de nadruk op een

gedifferentieerd gebruik van 

de algemene ruimtes.

4  De snoezelbadkamer is een

sfeervol ingerichte en verlichte

sanitaire ruimte.  

5  De plattegrond is zodanig

aangepast dat doodlopende

routes zijn verdwenen.  

Foto’s Sander Kamp



1  College Bouw Zorginstellingen. Onderzoek behoefte 
verpleging en verzorging 2006-2013, mei 2006.
2  Een jaar geleden verbleven er nog 17.700 mensen in meer-
persoonskamers.
3  De boekenbijlage van NRC Handelsblad van 30 juni 2006
bevat een overzicht van recente publicaties over zorg en ouder-
dom.
4  Zie: Stella Braam, Ik heb Alzheimer. Het verhaal van mijn
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WVS, juni, 2005.
6  Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Bewijzen
van goede dienstverlening, Amsterdam University Press,
Amsterdam, 2004. pag. 83.
7  De afstand tussen staf en verzorgenden is onder andere
beschreven door de antropoloog en jurist Anne-Mei The. In de
wachtkamer van de dood. Leven en sterven met dementie in
een verkleurende samenleving, Uitgeverij Thoeris, Amsterdam,
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wanneer ze het over het in de tuin geplaatste directiekantoor
hebben.
8  MAS architectuur is een voortzetting van Tuns+Horsting. 
Zie: www.masarchitectuur.nl
9  Zie de socioloog Kees Schuyt, ‘We moeten nu opnieuw de
kern van de verzorgingsstaat definiëren’, in M het maandblad
van NRC Handelsblad, september, 2006, pag.20, 21.
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doodlopende gangen. Bovendien zijn op initiatief van de

opdrachtgever de verpleegposten direct op de woonafdelin-

gen geplaatst, om de afstand tussen verzorgenden en bewo-

ners te minimaliseren.

Joost Berger, directeur van MAS architectuur is gematigd

optimistisch over de toekomst van de zorgarchitectuur. Zijn

bureau heeft al meer dan een eeuw ervaring in het bouwen

voor deze sector.8 Hij is onder meer positief over de introduc-

tie van kleinschaligheid in de ouderenzorg. Bovendien neemt

door de samenwerking tussen zorg- en corporatiewereld de

professionaliteit van opdrachtgevers toe. Hij verwacht dat

juist de liberalisering van de zorg en de toenemende concur-

rentie binnen de sector de instellingen zal dwingen tot het

aanbieden van meer kwaliteit. Dit zal ook in de gebouwen tot

uiting komen. Daarbij kan het refereren aan architectuur uit

andere sectoren behulpzaam zijn. Hij noemt zelf het voor-

beeld van een cruiseschip, een comfortabele, verzorgende

omgeving. Evenals Don Murphy ziet hij de bouwmanage-

mentbureaus als de grootste belemmering voor het realise-

ren van kwalitatief hoogwaardige zorggebouwen. Deze bure-

aus zijn primair ingehuurd om de prijs en de planning te

bewaken; het optimaliseren van de zorgomgeving komt daar-

bij op de tweede plaats. Voor innovatie en kwaliteitsverbete-

ring is het gesprek tussen architect en directie of bestuur

een absolute voorwaarde.

De behoefte om de wisselwerking tussen opdrachtgevers en

architecten te versterken is zeker onmisbaar omdat de zorg

voor ouderen drastisch zal veranderen. Daarbij is nog veel

onzeker. Vragen ouderen om ruimtes die specifiek op hun

veranderende beleving zijn ingericht of is het juist humaan

om ze zo lang mogelijk zo normaal mogelijk te behandelen?

Krijgt toezicht de hoogste prioriteit in verband met het hand-

haven van de veiligheid van de bewoners of zijn deze veel

meer gebaat bij persoonlijke aandacht? Is met het oog op de

diversiteit in leefstijlen variatie in de huisvesting gewenst of is

standaardisatie noodzakelijk om de kosten van de huis-

vesting beheersbaar te houden? Zijn de samenleving en de

economie wel in staat om een systeem te financieren waarin

een op de vier werkenden in de zorg werkzaam is? En hoe

zal de organisatie van de ouderenzorg er uit gaan zien, 

wanneer een kwart van de totale bevolking moet worden 

verzorgd door een kwart van de beroepsbevolking?9 Bij 

een afschrijvingstermijn van dertig jaar zijn dit actuele

kwesties. Kwantitatief biedt de groei van de zorg ontegen-

zeggelijk enorme mogelijkheden aan de architectenbureaus.

Maar tegelijk is dit de kans om ook een kwaliteitsslag te

maken. Het wordt daarom tijd dat opdrachtgevers, onderzoe-

kers en ontwerpers gezamenlijk aan het werk gaan om al

deze vraagstukken te overdenken. En ook het ontwerponder-

wijs kan het zich niet langer veroorloven om de zorgsector te

marginaliseren.
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1  MAS architectuur, verpleeg-

huis Weihoek, Roosendaal. In

het kleinschalige verpleeghuis

Weihoek wordt zorg aangebo-

den in een bijna huiselijke situ-

atie. De wooneenheden liggen

aan een binnenstraat, waarin

een plein is opgenomen. Nog

tijdens de bouw werd het pro-

gramma aangepast voor een

andere doelgroep.  

Foto MAS architectuur

2  Begane grond.

1 entree

2 verbindingsgang ziekenhuis

3 woonkamer

4 slaapkamers

5 bar

6 plein

7 winkel

8 multifunctionele ruimte

9 kantoor

10 berging

3  VMX, woonzorgcomplex,

Schalkwijk, Haarlem. 

Maquettefoto. De acht trom-

mels waaruit dit project is

opgebouwd, zorgen voor een

open bebouwing die aansluit

bij de omgeving.

4  De appartementen zijn in

vier solitaire torens onderge-

bracht. De woningen voor zorg-

patiënten zijn in het basement

met elkaar verbonden.

5  Plattegrond lichte zorgtoren

6  Plattegrond appartementen-

toren
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