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wachten
in eerste instantie 
5 tot 10 minuten,

na triage evt. langer

opgehaald worden 
uit wachtgebied

door triage-verpleegkundige
of baliemedewerker huisartsenpost

behandeling 
SEH

voor kinderen zijn er aparte 
kinderbehandelkamers

wachtgebied SEH

evt. langs receptie
vraag stellen

vervoer

aanmelden
bij receptiebalie

langs beveiliging

indien acuut geval of geen wachttijd

indien geen acuut geval

evt. vervolgafspraak gemaakt
in behandelkamer

naar kinderwachtkamer of 
wachtgebied voor volwassenen

buiten binnen behandelgebied

openbaar semi-openbaar privé

triage
eerste beoordeling in 

triagekamer

huisartsenpost
behandeling en afspraken

onderzoek volgorde van activiteiten
basis voor de routing en de positionering van de benodigde faciliteiten

toepassing
 Wachtgebied Spoedeisende Hulp
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Activiteitenscenario  Amy

binnenkomen
Haar hoofd doet nog steeds pijn. Amy voelt zich een beetje duizelig. Nadat ze van 

de trap was gevallen had mama haar meteen in de auto gezet; en haar broertje 

ook, want papa was nog niet thuis. En nu lopen ze door de schuifdeuren dit grote 

gebouw in. Mama praat met een meneer achter een balie. Amy ziet allemaal 

grote mensen zitten op banken en aan een tafel. De mensen zien er niet blij uit. 

Amy gaat wat dichter bij haar moeder staan.

kinderwachtruimte
Mama duwt de kinderwagen met haar broertje erin naar een deur achter hen. ‘Ga 

maar naar binnen’, zegt ze. Amy komt in een kamer met rode stippen op het 

raam. Het zier er best gezellig uit en er staat speelgoed in het midden. Amy wil 

wel spelen, maar ze voelt zich nog steeds duizelig. Liever kruipt ze tegen mama 

aan die op de bank is gaan zitten. Haar broertje is uit de buggy gekropen en 

bekijkt nieuwsgierig het speelgoed.

Er zit ook een vader met een groter meisje. Het meisje speelt een spelletje op haar 

vaders telefoon.

Op een televisie ziet Amy een tekenfilmpje over een muis in een ziekenhuis. Ze 

blijft er een tijdje naar kijken.

triage
Een mevrouw met een witte jas kijkt om het hoekje van de deur. ‘Amy, kom je 

even met me mee?’, vraagt ze. En tegen mama zegt ze: ‘U kunt de kinderwagen 

laten staan. U bent zo weer terug.’ Amy loopt met mama en haar broertje achter 

de mevrouw aan, langs de grote mensen, naar een kamertje met een tafel en een 

grote stoel. De vrouw stelt wat vragen aan haar en aan mama en dan lopen ze 

weer terug naar de kamer met het speelgoed.

wachten
Amy moet plassen. In de kamer is een toilet. Dat is handig, zo dichtbij. Dan kan ze 

het wel zelf, zonder mama.

Bij het zien van dat vrolijke speelgoed vergeet Amy even de pijn aan haar hoofd. 

Ze gaat op het krukje zitten en begint een mooie tekening te maken op het 

tekenbord aan de muur. Mama zit te bellen. Het is vast papa aan de telefoon.

consumptie
Amy begint trek te krijgen. In alle haast heeft mama er niet aan gedacht wat te 

eten in haar tas te stoppen. Mama gaat de kamer uit op zoek naar een automaat 

terwijl Amy en haar broertje achterblijven. Mama komt terug met drie bekertjes 

water, een banaan, twee appels en een rolletje snoep.

opgehaald worden
Nu is het een meneer in een witte jas die Amy komt halen. Mama stopt alle 

jassen en haar tas in de kinderwagen, gooit de bekertjes in de afvalbak en samen 

lopen ze met de meneer mee naar de dokter.

persoonsgegevens
• rol: kind met haar moeder en broertje
• leeftijd: 5 jaar
• geslacht: meisje
• afkomstig uit: Rotterdam-Centrum
• reden bezoek: gevallen van trap
• tijdstip: juni 2017, donderdag, 16.10 uur naar de dokter

toilet

spelen

consumptie

binnenkomen

kinderwachtruimte

triage

de activiteitenscenario’s zijn vrij gebaseerd op observaties die 

Binnenbuiten heeft gedaan in het huidige wachtgebied van de 

SEH op 30-10, 02-11 en 03-11-2012
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binnenkomen opgehaald worden

Activiteitenscenario  Halina

binnenkomen
Voor de SEH stapt Halina steunend op haar oudste dochter uit de auto. Haar man 

zal de auto naar de parkeergarage van het ziekenhuis brengen. Er staan een 

aantal rolstoelen bij de entree van de SEH, maar Halina schuifelt door tot het 

eerste bankje dat ze ziet. Door het autroritje is  ze nog misselijker geworden dan 

ze al was, ze kan nauwelijks op haar benen staan.

Haar tweede dochter meldt haar aan bij de balie. De jongeman achter de balie 

legt uit dat ze in de wachtkamer plaats kan nemen en dat de verpleegkundige 

haar binnen tien minuten zal oproepen voor een eerste onderzoek.

plek kiezen
Haar dochter helpt Halina overeind en geeft haar een arm. Samen lopen ze naar 

de wachtbank in het midden van de wachtruimte. Halina gaat zitten. buigt wat 

naar voren met de handen op haar benen: de beste postie om de misselijkheid op 

te vangen. Ze merkt het nauwelijks dat haar man komt binnenlopen: de auto is 

geparkeerd. 

aanmelden

plek kiezen

lang wachten

consumptie halen

triage

triage
Een verpleger noemt haar naam. Haar oudste dochter helpt haar overeind. 

Ondersteund door haar twee dochters loopt ze achter de verpleegkundige aan 

naar de spreekkamer.

Haar oudste dochter vertelt de verpleegkundige wat de de klachten van haar 

moeder zijn. De verpleegkundige zegt dat er een internist voor haar opgeroepen 

zal worden die momenteel elders in het ziekenhuis een patiënt bezoekt. Hij 

waarschuwt dat het wel even kan duren voor de arts er is en vraagt hen ondertus-

sen weer plaats te nemen in het wachtgebied. 

Als ze in het wachtgebied terugkomen zijn ook haar twee zoons en haar schoon-

dochter gearriveerd.

lang wachten
Haar zoon haalt voor iedereen wat te drinken. Ook haalt hij snoep uit de auto-

maat. Zelf moet ze er niet aan denken iets te eten. Halina legt haar hoofd op de 

schouder van haar dochter. Eigenlijk best gezellig om zo de hele familie bij elkaar 

te hebben.

opgeroepen worden
Eindelijk, na anderhalf uur wachten, is de arts gearriveerd. Halina wordt opgeroe-

pen. Besef van tijd was ze ondertussen kwijtgeraakt terwijl ze half luisterde naar 

het gepraat van haar man, kinderen en schoondochter. Ook andere wachtenden 

in het wachtgebied zijn aan haar voorbij gegaan.

persoonsgegevens
• rol: patiënt, begeleid door man en twee volwassen 

dochters
• leeftijd: 55 jaar
• geslacht: vrouw
• afkomstig uit: Rotterdam-Centrum
• reden bezoek: slap, koortsig, misselijk en diarree
• tijdstip: april 2017, zaterdag, 19.45 uur

de activiteitenscenario’s zijn vrij gebaseerd op observaties die 

Binnenbuiten heeft gedaan in het huidige wachtgebied van de 

SEH op 30-10, 02-11 en 03-11-2012
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Activiteitenscenario  Rob

laatste uur dienst
Het was een drukke nacht. Een stevig aantal jongeren kwam met verwondingen 

door vechtpartijtjes of ongelukjes naar de SEH. In veel gevallen was er alcohol in 

het spel. Een keer had zelfs de beveiligingsmedewerker moeten ingrijpen toen 

een jongen begon te schelden tegen de receptioniste. Zo gaat dat soms in het 

weekend. De meeste patiënten heeft Rob code groen en blauw gegeven, oftewel 

geen spoed.

triage
Rob loopt naar het wachtgebied en roept de volgende patiënt op. Een man en 

vrouw die samen op de bank zitten kijken op, pakken hun jassen en tas van de 

bank en lopen tussen de andere wachtenden door richting Rob. Rob laat ze binnen 

in de triagekamer. De vrouw blijkt met spoed hulp nodig te hebben. Rob brengt 

hen meteen via de ‘achterdeur’ van de triagekamer naar het behandelgebied.

laatste uur dienst

triage

buiten

overzicht wachtruimte

triage

overzicht wachtruimte
Rob kijkt rond door de wachtruimte. Er zitten nog maar een paar mensen te wach-

ten. Twee mensen zitten aan de leestafel en bladeren wat door een tijdschrift. Een 

grijzende man kijkt naar het beeldscherm aan de muur waar natuurbeelden 

worden getoond. Twee jonge vrouwen zitten wat rond te kijken en met hun 

smartphone te spelen. Er wordt niet veel gepraat. 

Op de bank achterin de hoek zit een man die nogal bleek ziet. Hij zit onderuit 

gezakt, hangend tegen de rugleuning. Rob loopt naar hem toe om te controleren 

of alles in orde is.

triage
Er is een nieuwe patiënt binnengekomen bij de balie. Hij en zijn vriendin kunnen 

meteen met Rob meelopen naar de triagekamer. Het blijkt gelukkig allemaal niet 

zo ernstig. Rob verzoekt hen in de wachtruimte plaats te nemen.

buiten
Rob wil de volgende patiënt ophalen uit het wachtgebied, maar niemand rea-

geert als hij de naam noemt. Hij kijkt om zich heen en overziet de hele wacht-

ruimte. De receptioniste vertelt hem dat ze de patiënt naar buiten heeft zien 

gaan, waarschijnlijk om te roken. Dan moet Rob hem maar buiten gaan halen. 

Het begint alweer licht te worden, de stad ontwaakt. Straks lekker naar huis.

persoonsgegevens
• rol: triageverpleegkundige
• leeftijd: 42 jaar
• geslacht: man
• afkomstig uit: Spijkenisse
• tijdstip: november 2017, zaterdag, 6.10 uur

de activiteitenscenario’s zijn vrij gebaseerd op observaties die 

Binnenbuiten heeft gedaan in het huidige wachtgebied van de 

SEH op 30-10, 02-11 en 03-11-2012
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Activiteitenscenario  Marianne

begin dienst
Marianne neemt plaats achter haar desk, benieuwd wat de avond gaat brengen. 

Er is geen pijl op te trekken of het druk zal zijn of rustig. Voorlopig is het nog 

rustig, ze ziet vanaf haar plek maar vier personen in de wachtruimte zitten.

mensen aan balie
Er komt een man binnen, moeilijk lopend, trekkend met zijn rechterbeen. Mari-

anne begroet hem vriendelijk door het loket heen. Ze vraagt de man naar de 

klacht en controleert zijn gegevens. Hij mag nog even plaatsnemen in de wacht-

ruimte. Ze vertelt hem dat hij na 5 tot 10 minuten zal worden opgeroepen door 

een triageverpleegkundige voor een eerste beoordeling van de klacht. De man 

strompelt naar de dichtsbijzijnde zitplek, ploft neer en strekt zijn zere been voor 

zich uit.

De volgende cliënt is een vrouw van rond de 30. Ze vertelt in een warrig verhaal 

begin dienst studeren

mensen aan balie

mensen aan balie

rondje door 
wachtgebied

over haar broer die zojuist is binnengebracht. Marianne zoekt in de computer in 

welke kamer hij is en verwijst de vrouw naar het behandelgebied.

rondje door wachtruimte
Er melden zich geen mensen aan de balie dus verlaat Marianne haar desk en 

maakt een rondje door het wachtgebied. Lege plastic bekertjes gooit ze weg in de 

afvalbak. De lectuur op de leestafel legt ze weer in nette stapeltjes. Mensen 

ruimen vaak hun rommel niet op.

Ze kijkt even om het hoekje van de kinderwachtruimte of daar alles in orde is. Een  

jongentje is druk bezig een toren te bouwen van blokken. Dat is een goed teken. 

mensen aan balie
De man met het zere been zegt dat hij even naar buiten gaat om te roken. 

Marianne vertelt hem dat hij beter binnen kan blijven omdat de triage-verpleeg-

kundige hem elk moment kan oproepen.

Marianne ziet een drietal de wachtruimte binnenkomen vanuit het behandelge-

bied. Een man is zojuist per ambulance binnengebracht, zijn vrouw en volwassen 

kinderen nemen nu plaats in de wachtruimte in afwachting van de behandeling. 

Om beurten gaan ze naar het behandelgebied om even bij de patiënt te gaan 

kijken. Marianne opent dan de deur voor hen.

Een man duwt een zwangere vrouw in een leenrolstoel naar binnen. Hij ‘parkeert’ 

haar naast een wachtbank tegenover de balie en meldt zich bij de balie. De vrouw 

voelt zich niet goed. Met zwangeren wordt het zekere voor het onzekere geno-

men. De vrouw kan meteen door naar de triage.

studeren
Afgezien van een paar lichte gevallen blijft het rustig aan de balie. Zo kan Mari-

anne tussen de bedrijven door mooi nog even wat studeren. Het kan namelijk zo 

weer omslaan met de drukte.

persoonsgegevens
• rol: receptioniste (medisch studente)
• leeftijd: 22 jaar
• geslacht: vrouw
• afkomstig uit: Rotterdam-Noord
• tijdstip: maart 2017, dinsdag, 17.00 uur

de activiteitenscenario’s zijn vrij gebaseerd op observaties die 

Binnenbuiten heeft gedaan in het huidige wachtgebied van de 

SEH op 30-10, 02-11 en 03-11-2012

activiteitenscenario’s
basis voor bepalen inrichtingsbehoefte 

en voor de positionering en uitvoering van faciliteiten

toepassing
Wachtgebied Spoedeisende Hulp
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gezonde, heldere bezoeker 

voorbeeld:

begeleider van patiënt, patiënt met klein 

letsel, geen of weinig pijn

specifieke behoeftes:

•	 afleiding bij lang wachten in 

wachtgebied

• mogelijkheid voor begeleider om 

ondersteuning	en	troost te bieden 

aan patiënt

• (gezonde) consumpties

• mogelijkheid rond te lopen, te 

bellen/internet te raadplegen, te 

werken

fysiek gewonde patiënt

voorbeeld:

patiënt met breuk / grote wond, veel pijn

gebruikt rolstoel indien niet in staat om zelf 

te lopen

specifieke behoeftes:

• korte loopafstanden

• comfortabel kunnen hangen/

steunen

• privacy / afschermen van blikken 

andere bezoekers

• steun bij gaan zitten en opstaan

•	 voldoende	vrije	ruimte om 

gewond ledemaat te strekken

• positieve afleiding

onwel voelende, zieke bezoeker 

voorbeeld:

patiënt met intern letsel, zieke

gebruikt	rolstoel	indien niet in staat om zelf 

te lopen

specifieke behoeftes:

• korte loopafstanden

•	 privacy / afschermen van blikken 

andere bezoekers

• hoofd kunnen leunen/steunen 

(tegen begeleider, tegen hoge 

rugleuning, tegen ‘oor’ aan rugleu-

ning)

•	 rust,	weinig	prikkels (geluid, fel 

licht, beweging) 

verwarde bezoeker 

voorbeeld:

geëmotioneerde patiënt of begeleider, 

gespannen patiënt icm letsel of ziekte

specifieke behoeftes:

•	 rustgevende	omgeving
• weinig prikkels (lawaai, fel licht, 

beweging)

• positieve afleiding

• mogelijkheid rond te lopen, ijsberen

• visuele privacy, afscherming van leed 

andere bezoekers

overlast veroorzakende bezoeker 

voorbeeld:

dronken of gedrogeerd persoon, gefrus-

treerd persoon, ernstig verward persoon

specifieke behoeftes:

• afzondering van overige bezoekers

• begeleiding door personeel

Gebruikers  volwassenen

De bezoekers van het wachtgebied van de SEH zijn niet in een woord te beschrijven; ze lopen uiteen in zeer veel verschillende types. De enige overeenkomst van de bezoekers van de SEH, zowel patiënten als begeleiders van patiënten, is waarschijnlijk dat 

ze in meer	of	mindere	mate	stress	ervaren	door het incidentele karakter van (de aanleiding van) hun verblijf in de wachtruimte van de Spoedeisende Hulp. 

Om toch een beeld te krijgen van de gebruikers van het wachtgebied van de SEH hebben we een aantal voorbeelden van bezoekers en hun behoeftes onder de loep genomen. Hieruit vloeien ideeën over indeling, meubeltypes en materialisering voort. 

Het overgrote deel van de bezoekers gedraagt zich netjes in het wachtgebied. Op deze groep richten wij ons bij de ontwikkeling van het inrichtingsplan; in het achterhoofd rekening houdend met de uitzondelijke gevallen van agressie en andere overlast.

MitchellHalina
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Gebruikers  kinderen en hun begeleiders

De kinder-SEH van het Sophia Kinderziekenhuis gaat in de nieuwe situatie gecombineerd worden met de volwassenen-SEH van het Erasmus MC. Om kinderen (0-16 jaar) zo veel mogelijk af te schermen van de soms schokkende situaties in het 

wachtgebied van de Spoedeisende Hulp is er een aparte wachtruimte voor ouders met kinderen. Kinderen krijgen voorrang bij de triage en bij de toelating tot het behandelgebied.

Doordat kinderen in een aparte ruimte wachten en spelen zal er in de wachtruimte voor de volwassenen geen last worden ondervonden van druk spelende kinderen. De aparte kinderwachtruimte is ook bedoeld voor volwassen patiënten die een 

(gezond) kind bij zich hebben.

volwassen begeleider kind

voorbeeld:

gezonde volwassene, bezorgd om kind

specifieke behoeftes:

•	 kind kunnen troosten, ondersteu-

nen, dicht tegen elkaar aanzitten

• ruimte voor kinderwagen/maxicosi 

• kind in het oog blijven houden 

(tijdens het spelen)

•	 faciliteiten om kind te kunnen 

verzorgen en afleiden

• mogelijkheid babyvoeding te kunnen 

bereiden

• (gezonde) consumpties

gezond kind

voorbeeld:

patiëntje, broertje of zusje van kind-pati-

ënt, kind van volwassen patiënt

specifieke behoeftes:

•	 positieve	afleiding	voor	zijn/haar	

leeftijd, zodat kind zichzelf kan 

vermaken zonder veel aandacht te 

vragen

fysiek gewond kind

voorbeeld:

kind met breuk / grote wond, veel pijn

specifieke behoeftes:

•	 geruststellende	omgeving

• korte loopafstanden

• comfortabel kunnen hangen/

steunen tegen meubel of begelei-

der/ kunnen gaan liggen

• voldoende vrije ruimte om gewond 

ledemaat te strekken

•	 positieve	afleiding	voor	zijn/haar	

leeftijd	(0-16	jaar)

onwel voelend, ziek kind

voorbeeld:

kind met intern letsel, zieke

specifieke behoeftes:

•	 geruststellende	omgeving

• korte loopafstanden

•	 comfortabel kunnen hangen/

steunen tegen meubel of begeleider

• rust, weinig prikkels (geluid, fel licht, 

beweging)

•	 positieve	afleiding	voor	zijn/haar	

leeftijd	(0-16	jaar)

Amy

kind in rolstoel 

voorbeeld:

ziek of (meervoudig) gehandicapt kind 

met acute klacht

specifieke behoeftes:

• voldoende vrije	ruimte om te rijden 

en te wachten

• mogelijkheid voor het kind om 

dichtbij begeleider te zitten
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Gebruikers  personeel wachtgebied SEH

receptionist SEH / huisartsenpost

taak:

intake en vragen beantwoorden bezoe-

kers, opruimen wachtgebied

behoeftes:

•	 overzicht over de ruimte

• veilig gevoel

beveiligingsmedewerker

taak:

orde handhaven

hulp bieden

behoeftes:

•	 overzicht over de ruimte

• mogelijkheid persoon af te zonderen

medisch personeel: triage-verpleeg-

kundige / SEH-verpleegkundige /arts

taak:

diagnose stellen, urgentie bepalen 

patiënten, gesteldheid patiënten in 

wachtruimte in de gaten houden, patiënt 

ophalen

behoeftes:

•	 overzicht over de ruimte

• veilig gevoel

• voldoende manouvreerruimte met 

brancard

onderhoudsmedewerker /
schoonmaker

taak:

schoon en netjes houden wachtgebied

behoeftes:

• gemakkelijk te reinigen materialen 

en objecten

• gemakkelijk te repareren of vervan-

gen onderdelen

RobMarianne

gebruikersbehoeften
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afleiding

• positieve afleiding aan-

bieden (uitzicht, con-

sumpties, kunst, sociaal, 

lectuur etc.)

•	 storende	afleiding	reduce-

ren (spelende kinderen, rijen 

mensen, herrie, zoemer)

•	 overaanbod	van	afleiding	

voorkomen ivm stress

•	 mogelijkheid bieden tot 

afzondering	van	aflei-

ding

overzicht

•	 rustige en consistente 

uitstraling

•	 heldere opstelling, gemak-

kelijk te oriënteren

•	 visueel comfort (geen 

rommel, geen ruis)

•	 belangrijke faciliteiten 

direct in het zicht

• heldere communica-

tie op zichtbare 

posities

•	 intuïtieve routing

keuzevrijheid

• keuzevrijheid plek te 

kiezen (obv privacy, 

uitzicht, type, afstand, 

positie tov je begeleider 

of tov andere patiënt)

•	 meubilair eventueel 

verplaatsbaar naar 

behoefte*

•	 keuze	in	soort	afleiding	en	

mate	van	afleiding

•	 vrijheid te bewegen, 

te manoeuvreren

positieve uitstraling

•	 positieve sfeer: kleuren, 

materialen, vormentaal

•	 professionele uitstraling 

(schept vertrouwen)

•	 positieve associaties oproe-

pen (thuis, schoonheid van 

natuur etc.)

• negatieve associaties 

voorkomen (ziekte, 

bloed, pijn, angst, 

agressie)

comfort

• zitcomfort voor breed 

publiek

•	 beweegcomfort, manou-

vreerruimte (ook met 

rolstoel of scootmobiel)

•	 akoestisch comfort (rust)

•	 visueel comfort (schoonheid 

en rust)

voorspelbaarheid

•	 herkenbare identiteit van de 

ruimte (bevestiging dat je 

op de juiste plek bent) 

•	 duidelijke bewegwijzering

• begrijpelijk oproepsys-

teem

• dingen gaan zoals ver-

wacht (=stressreductie)

• heldere relatie mens en 

systeem

welkom

•	 uitnodigende uitstraling

• persoonlijke benadering 

personeel (bijv. opgehaald 

worden)

•	 gericht zijn op alle doelgroe-

pen en hun meerdere rollen 

(patiënt, ouder, kind, minder-

valide, werknemer, social 

supporter) 

• altijd schoon en verzorgd

• veiligheid en gevoel 

van veiligheid

specifieke aandachtspunten
voor de functionaliteit, de uitstraling en het comfort

toepassing
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SEH

toilet

kinderwachtruimte

56 zitplekken

toepassing
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vriendelijke vormgeving door afgeronde hoeken en schuine lijnen

rolstoelgebruiker gemakkelijk aan tafel

sfeerverlichting markeert plek

tactiliteit door toepassing van hout(motief)
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kolomvoet geborgd aan vloer

vriendelijke vormgeving

min. 50 cm

min. 45 cm
voorbeelden van draaibare stoelen, mogelijkheid borgen aan vloer

expressieve armaturen met tactiliteit sculpturale vormgeving

wit, hout, eventueel subtiel kleuraccent

< sfeerverlichting verankert positie meubilair en zorgt voor
   diversiteit in hoogtes van alle inrichtingselementen

koffietafel  niet direct aan bank vast > 
voorkomen dat consumptie over bekleding valt

koffietafel  los voor bank geplaatst
koffietafel  geborgd aan vloer

toepassing
Wachtgebied Spoedeisende Hulp
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