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startpunt

Missie & Visie
laagdrempelig

een gebouw dat onze activiteiten optimaal ondersteunt

meer privacy en meer controle voor de patiënt

wisselwerking met de stad

slimmere, efficiëntere en gebruiksvriendelijkere benutting van de ruimte

eenpersoonskamers

medewerkers in de breedste zin van het woord

patiënten en hun begeleiders

daglicht

healing environment

zorgvernieuwing

“Wij stelden de vraag: als we aan zorgvernieuwing willen
doen, wat moeten dan de prioriteiten zijn in de nieuwbouw?”

800 bedden
verpleegkundigen & medisch specialisten

toekomstgericht: 2015 -2055

de Patiënt prominent

learning environment

gastvrijheid uitstralen

zorgverlener
toenemende zorgvraag
vergrijzing
beheer van de capaciteit en bezetting van de
bedden op thema-niveau meer ruimte voor dagbehandeling, polikliniek en diagnostiek

communicatie

meer vrijheid voor de patiënt

uitdagende, faciliterende en energie-gevende werkplek

hospitality

meer comfort

meer comfort, meer maatwerk en meer efficiency
patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek
Warm en geborgen

afdelingsoverstijgend en themaoverstijgend denken

welkom voelen

inspelen op toegenomen vraag naar comfort

Ordeningsprincipes voor huisvestingsontwikkeling:
1.

optimaal voor de patiënt

2.

optimaal voor de identiteit van de medewerker en de patiënt

3.

optimaal voor de professional

4.

optimaal voor de bedrijfsvoering
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culturele bagage

kennis

lichamelijke gesteldheid

kwaliteit

persoonlijkheid

efficiëntie

levenservaring
de wereld van de

PATIËNT

productieniveau

healing
environment

NAZORG

de wereld van het

ZIEKENHUIS

In het ziekenhuis komen de werelden van patiënt en ziekenhuis bij elkaar.
De wereld van de patiënt met zijn culturele bagage, levenservaringen, persoonlijkheid en lichamelijke gesteldheid.
De wereld van het ziekenhuis met al haar kennis, productieniveau, kwaliteit, personeel en efficiëntie.
De essentie van de opgave is deze zeer verschillende werelden voor eenieder op een prettige wijze samen te brengen. Zodat de beleving van de patiënt tijdens zijn verblijf
positief is èn dat het personeel haar werk op een prettige, productieve en kwalitatieve wijze kan uitvoeren.
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gebruikswaarde realiseren door:

terrein
gebouw & installaties
interieur

meubilair

functie
uitstraling

Gebruikers centraal

Integrale aanpak

activiteitgericht inrichten

gebouw - interieur - meubilair - terrein
onderlinge versterking

comfort

Pijlers
kwaliteit huisvesting
in balans

van de verschillende schaalniveaus
van de huisvesting
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activiteitenanalyses: persona’s
opgehaald worden

aanmelden
krant lezen
binnenkomen

rondkijken

informatie vragen

plek kiezen

patiënt

aan tafel
plaatsnemen

rondkijken
plek kiezen
aankomen

begeleider

toilet bezoeken

opgehaald worden

aanmelden

ronde door wachtgebied

begin dienst

personeel

bezoekers aan
balie helpen

bezoekers aan
balie helpen
wachttijd invoeren

overzicht
houden
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losse inrichting als verbinding tussen architectuur en mens

menselijk / bandbreedte

losse inrichting

LOSSE INRICHTING

GEBOUW		

rationeel / wiskundig

gebouw

mens

> variatie

> imperfectie
> organisch
> bewegelijk
> organisch geometrisch

> emotieel/
> rationeel

> onregelmatigheden

> intuïtief

> overgangen (ton-sur-ton)

sfeerconcept
diversiteit binnen een consistente bandbreedte
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Ral 7004 grijs,
Nissen kern

Sauswerk tegen beton
gevel Ral 9010

Schoonbeton,
Gevel borstwering

Bleu 2600, puien
liftplein.

Hoofdgang wanden
MS wand + vinyl,
subgangen MS wand +
sauswerk, Ral 9010

Gietvloer polyurethaan
Boldt 525
S7005-Y20R, LP-036505
Met spikkel
Gehele afdeling

Plafond systeem
verdekt Ecophon
Focus-Frost D,
Open deel kantoren,
wachtplek,
koffieruimte

Ral 7004 grijs,
Nissen kern

Sauswerk tegen beton
gevel Ral 9010

Schoonbeton,
Gevel borstwering

Bleu 2600, puien
liftplein.

Hoofdgang wanden
MS wand + vinyl,
subgangen MS wand +
sauswerk, Ral 9010

Gietvloer polyurethaan
Boldt 525
S7005-Y20R, LP-036505
Met spikkel
Gehele afdeling

basis: warmgrijs
Gietvloer polyurethaan
Boldt 525
S7005-Y20R, LP-036505
Met spikkel
Gehele afdeling

Hoofdgang wanden
MS wand + vinyl,
subgangen MS wand +
sauswerk, Ral 9010

Plafond systeem
verdekt Ecophon
Focus-Frost D,
Open deel kantoren,
wachtplek,
koffieruimte

Vinyl op kleur, naar
kleur Scale 5826 warm
grijs

natuurtinten

Kleurenwaaier

Sportvloer Descol
pulastic DG Absorbic
504 steengrijs,
Oefenruimte

Plafond systeem inleg
Ecophon Focus-A,
Alle behandelruimtes

Wandtegels tableau,
Wasbakken

Sportvloer Descol
pulastic DG Absorbic
504 steengrijs,
Oefenruimte

Plafond systeem inleg
Ecophon Focus-A,
Alle behandelruimtes

Houten deuren alle
met HPL naar Ral 9010

Gris 150, Janssen
puien brandscheiding
en kozijnen deuren

Houten deuren alle
met HPL naar Ral 9010
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Bleu 2600, puien
liftplein.
Schoonbeton,
Gevel borstwering

Vinyl op kleur, naar
kleur Scale 5826 warm
grijs

Wandtegels tableau,
Wasbakken

Bolidt sensation
(Flakes),
wachtgebieden

Gris 150, Janssen
puien brandscheiding
en kozijnen deuren

Klimaat plafond,
Kantoren gevelzijde

highlights

sfeer losse inrichting
*bewegwijzering
sfeer casco,
interieur en buitenruimte

Erasmus mC rottErdam
Rotterdam wordt beter! Ontwikkeling medische stad in de stad

018

Erasmus mC rottErdam
Rotterdam wordt beter! Ontwikkeling medische stad in de stad

018

Sauswerk tegen beton
gevel Ral 9010

casco

versterken

*vaste inrichtingselemenetn

Ral 7004 grijs,
Nissen kern
Plafond systeem
verdekt Ecophon
Focus-Frost D,
Open deel kantoren,
wachtplek,
koffieruimte
Vinyl op kleur, naar
kleur Scale 5826 warm
grijs
Plafond systeem inleg
Ecophon Focus-A,
Alle behandelruimtes
Sportvloer Descol
pulastic DG Absorbic
504 steengrijs,
Oefenruimte

Bolidt sensation
(Flakes),
wachtgebieden

+
Revalidatie
*vaste inrichtingselemenetn

Klimaat plafond,
Kantoren gevelzijde

*Vaste inrichtingselementen > balies

Wandtegels tableau,
Wasbakken

Bolidt sensation
(Flakes),
wachtgebieden

Gris 150, Janssen
puien brandscheiding
en kozijnen deuren

Klimaat plafond,
Kantoren gevelzijde

Erasmus mC rottErdam
Rotterdam wordt beter! Ontwikkeling medische stad in de stad

026

+
Revalidatie

Houten deuren alle
met HPL naar Ral 9010

*vaste inrichtingselemenetn

uimte

*Vaste inrichtingselementen > balies
Afbeelding rechts:
Overzicht vanuit het centrum (noordoost)
richting de hoofdentree. Links het glazen dak
van het nieuwe Plein Sophia, en rechts het grote
atrium van Erasmus MC - Daniel.

*bewegwijzering

+

Erasmus mC rottErdam
Rotterdam wordt beter! Ontwikkeling medische stad in de stad

08

meubilering

masterplan
*bewegwijzering

Kleurenwaaier

consistente sfeer gehele complex alle schaalniveau
*Vaste inrichtingselementen > balies

Betongeveltypes

Revalidatie

2.

masterplan

Uitgangspunten voor losse inrichting
speerpunten

afleiding

overzicht
•

•

rustige en consistente

•

keuzevrijheid plek te kiezen

•

uitnodigende uitstraling

•

reed publiek

•

herkenbare identiteit van de

•

persoonlijke benadering

•

beweegcomfort, manou-

ruimte (bevestiging dat je
op de juiste plek bent)

(obv privacy, uitzicht, type,

heldere opstelling, gemak-

kunst, sociaal, lectuur etc.)

afstand, positie tov je

personeel (bijv. opgehaald

vreerruimte (ook met

storende afleiding reduce-

begeleider of tov andere

worden)

rolstoel of scootmobiel)

•

duidelijke bewegwijzering

visueel comfort (geen

ren (spelende kinderen, rijen

patiënt)

rommel, geen ruis)

mensen, herrie, zoemer)

belangrijke faciliteiten

heldere communicatie op
zichtbare posities

•

•

•

•

intuïtieve routing

overaanbod van afleiding
voorkomen ivm stress

•

•

•

mogelijkheid bieden tot
afzondering van afleiding

•

•

positieve
uitstraling

voorspelbaarheid

comfort

den (uitzicht, consumpties,

direct in het zicht
•

positieve afleiding aanbie-

welkom

uitstraling

kelijk te oriënteren
•

•

keuzevrijheid

•

positieve sfeer: kleuren,
materialen, vormentaal

•

professionele uitstraling
(schept vertrouwen)

gericht zijn op alle doelgroe-

•

akoestisch comfort (rust)

•

begrijpelijk oproepsysteem

meubilair eventueel ver-

pen en hun meerdere rollen

•

visueel comfort (schoonheid

•

dingen gaan zoals verwacht

pen (thuis, schoonheid van

plaatsbaar naar behoefte

(patiënt, ouder, kind, minder-

(=stressreductie)

natuur etc.)

keuze in soort afleiding en

valide, werknemer, social

mate van afleiding

supporter)

vrijheid te bewegen, te

•

altijd schoon en verzorgd

manouvreren

•

veiligheid en gevoel van

en rust)
•

heldere relatie mens en
systeem

•

•

positieve associaties oproe-

negatieve associaties voorkomen (ziekte, bloed, pijn,
angst, agressie)

veiligheid
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Uitgangspunten voor losse inrichting
principes

ritme en herhaling
zorgen voor rust en overzicht

keuzevrijheid in manieren van zitten
ivm grote diversiteit bezoekers

vrije ruimte
behoudt rust bij drukte

uitzicht en daglicht
is ontspannend

vriendelijke vormgeving
dmv organisch geometrische vormen en structuren
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toepassing
Wachtgebied Spoedeisende Hulp

bezoeker:

medewerker:

‘ik voel mij welkom’

‘ik werk hier met plezier’

Het is ons doel met de losse inrichting (in de breedste zin van het woord) invloed uit te oefenen op de beleving van het wachten; het wachten te veraangenamen en

stress te reduceren. Aandacht voor de inrichting tezamen met prettige bejegening door het personeel schept vertrouwen in de kwaliteit van de zorg (= stressreductie).
NB Agressie en geweld zijn aspecten waarmee personeel en bezoekers van de SEH geconfronteerd kunnen worden. Streven is met een rustgevende en veilige omgeving,
gecombineerd met heldere communicatie en een menselijke benadering agressie terug te dringen.

zonder afspraak
grote diversiteit van mensen

24/7

agressie en geweld

verveling

wachttijden
behoefte aan privacy onvoorspelbarevolwassenen
en kinderen
patiënten en hun begeleiders
multicultureellive event
negatieve ervaring

Spoedeisende Hulp
urgentie
angst

pieken in werkdruk
lange wachttijden
veiligheidsdienst
onzekerheidfrustratie
schokkende situaties
intense emoties
vernieling
afreageren
grootstedelijke problematiek

stress

bloed, urine, braaksel
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