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ADIEU AAN HET BEDDENHUIS

Verslag studiedag                    24 september 2019, Museum Dr. Guislain, Gent

Ontwerpuitdagingen in de residentiële zorg

De studiedag is een initiatief van het Museum Dr. Guislain, BAVO, architecten de vylder vinck taillieu, 
KU Leuven en het Vlaams Architectuurinstituut. 

verslag door Vjera Sleutel (BAVO)
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Programma

Inleidingen 
door Patrick Allegaert (artistiek en beleidsadviseur Museum Dr. Guislain)
door Sofie De Caigny (directeur Vlaams Architectuurinstituut)
door Gideon Boie (docent en onderzoeker aan de Faculteit Architectuur KU Leuven)

Opdrachtgevers aan het woord 
 - Wivina Demeester (Monikkenheide) over Rode Roos door UR architecten
 - Herman Roose (Karus) over Kanunnik Petrus Jozef Triestplein door dvvt ism. BAVO
 - Carla Molenberghs (Huis Perrekes) over De Villa door NU Architectuuratelier ism. Ester Goris
 - Christine Gonnissen (Coda) over Coda Wuustwezel door noAarchitecten

Gesprek met publiek

Reflecties over zorgarchitectuur met
- Ann Heylighen (professor ontwerptheorie en inclusief ontwerpen aan de KU Leuven)
- Hans Meganck (welzijnswerker, docent aan de Arteveldehogeschool en ervaringsdeskundige)
- Anne Malliet (projectverantwoordelijke bij het Team Vlaams Bouwmeester)

Gesprek met publiek 



4) ADIEU AAN HET BEDDENHUIS/verslag

Voorwoord bij het verslag

door Vjera Sleutel (BAVO)

De studiedag Adieu aan het beddenhuis, uitdagingen in de residentiële zorg vond plaats op woensdag 
24 september 2019, in het Museum Dr. Guislain te Gent en gebeurde op vrij initiatief van het Museum 
Dr. Guislain, BAVO, architecten de vylder vinck taillieu, KU Leuven en het Vlaams Architectuurinstituut.

We komen samen om afscheid te nemen van het beddenhuis, het centrale element in de ziekenhuis-
architectuur. De vraag is of het beddenhuis een toekomst heeft binnen de residentiële zorg? Hoe kan 
de hulpbehoevende medemens een eigen ‘thuis’ vinden in de gedeelde en generieke context van een 
ziekenhuis? Wat betekent het om te wonen in de hedendaagse zorginstelling? Het woord ‘residentieel’ 
kent doorgaans een connotatie van exclusief, maar eenmaal binnen de zorginstellingen ontbreekt het 
gevoel van ruimtelijke rijkdom.

In de studiedag laten we vier opdrachtgevers aan het woord om te getuigen over hun zoektocht naar 
een nieuwe zorgarchitectuur. De vier besproken bouwprojecten doorbreken, elk binnen een specifieke 
zorgcontext,  de traditionele kijk op resideren in een zorginstelling. Hierbij spreken we over residentiële 
zorg voor mensen met een mentale en/of fysische beperking, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg 
(dementie) en palliatieve zorg.

Ook drie experten nemen aan het woord. Een onderzoeker toont hoe architecturale vernieuwing mo-
gelijk wordt doorheen observatie en participatie. Een welzijnswerker, tevens ervaringsdeskundige, be-
spreekt noden en verlangens in de geestelijke gezondheidszorg, mede gesteund vanuit inbreng van (ex)
patiënten. Een projectverantwoordelijke van het Team Vlaams Bouwmeester situeert het vraagstuk van 
de residentiële zorg binnen een ruimer kader van architecturale vernieuwing.

Tijdens de studiedag werden de architecten zelf even buitenspel gezet. Architectuur was echter des te 
meer onderwerp van discussie. De inzet was in de eerste plaats om te leren hoe architecturale kwaliteit 
in de context van gezondheidszorg noodzakelijk gedragen wordt vanuit een dialoog tussen geëngageer-
de actoren, opdrachtgevers, architecten, experts en gebruikers.
 



ADIEU AAN HET BEDDENHUIS/verslag (5

Inleidingen



6) ADIEU AAN HET BEDDENHUIS/verslag

Patrick Allegaert 

Artistiek en beleidsadviseur Museum Dr. Guislain

Patrick Allegaert verwelkomt iedereen door de aandacht te vestigen op het gebouw waarin de studie-
dag plaatsvindt. Het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain werd opgericht in 1857 door de Broeders van 
Liefde onder leiding van de Kanunnik Petrus Jozef Triest (die ook zijn naam leent aan het project in 
KARUS) en Dr. Jozef Guislain. De idee indertijd was om psychiatrische zorgen aan te bieden in statige 
gebouwen op een domein ver weg van de drukte van de stad. De architectuur stond symbool voor de 
behandelingsvisie. Doorheen de eeuwen werd het psychiatrisch centrum opgeslokt door de stad. Ook 
werden de historische gebouwen aangevuld met nieuwe complexen, die telkens weer geconcipieerd 
werden vanuit een nieuwe visie op de geestelijke gezondheidszorg. Onveranderlijk blijft het PC Dr. 
Guislain in de volksmond aangeduid als ‘het Guislaingesticht’. De architectuur staat in het collectief 
geheugen gegrift als symbool voor de instelling. Hiermee werpt Patrick Allegaert de vraag op welke 
architectuur symbool kan staan voor de toekomst van de residentiële zorg? 
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Sofie De Caigny 

directeur Vlaams Architectuurinstituut

Sofie De Caigny verwijst naar de tentoonstelling ‘Unless Ever People’ op de Biënnale van architectuur 
2018 in Venetië, opgebouwd rond het Caritas-project door architecten de Vylder vinck Taillieu en 
BAVO. De samenwerking rond de catalogus, gepubliceerd door het VAi, bood haar inzicht in de be-
langrijke impact die architecten hebben in de context van geestelijke gezondheidszorg. In de afgelo-
pen jaren neemt de rol van architecten alleen maar toe, onder invloed van zorgvisies die verschuiven 
van een klinische kijk naar een meer holistische benadering. Deze verschuiving is te zien in de vier 
projecten die tijdens de studiedag aan de orde komen. De overdenking van deze projecten is nodig, 
omdat de architecturale ambitie over het algemeen laag blijft binnen de wereld van de zorg. 

Sofie De Caigny formuleert twee stellingen over het Caritas-project, het zogenaamde Kanunnik Petrus 
Jozef Triestplein. Ten eerste, leest het project als een ontmanteling van het instituut. Het gebouw doet 
niet wat er verwacht wordt, het biedt geen bescherming, maar toont openheid. Deze onbestemdheid 
werkt emancipatorisch en bevestigt de individualiteit van de gebruiker. Er ontstaat een spanning in 
de toe-eigening van de ruimte. Ten tweede, pleit het gebouw tegen onverschilligheid en vóór be-
trokkenheid. De betrokken architecten kunnen en willen het project niet loslaten. Het gebouw blijft 
voortdurend een onderwerp van conversatie tussen alle betrokkenen. Deze betrokkenheid vandaag 
is mogelijk dankzij het lange aanloopproces waarin opdrachtgever, architect en (tijdelijke) bewoners 
met elkaar in een open gesprek gingen.
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Gideon Boie 

docent en onderzoeker aan de Faculteit Architectuur KU Leuven

In de inleiding herinnert Gideon Boie ons aan de studiedag ‘Het huis van de psychiatrie’ die negen jaar 
geleden georganiseerd werd door UR architecten, Vlaams Architectuurinstituut, Vlaams Bouwmeester 
en Museum Dr. Guislain. De studiedag zoomde in op de rol van architectuur binnen de ontmanteling 
van de (psychiatrische) kliniek. Een decennium later staat deze uitdaging nog steeds op de agenda, nu 
in de bijzondere discussie van het ‘beddenhuis’. Het neologisme kwam naar voren in werkgroepen die 
BAVO de voorbije jaren opstartte in de geestelijke gezondheidzorg. De term is een samentrekking van 
het ‘bed’ als financieringseenheid en ‘het ziekenhuis’ en werd gebruikt in een discussie over gebou-
wen die een loutere optelsom zijn van bedden. De architectuur zorgt voor ongemakkelijke situaties 
waarbij de seriële schakeling van kamers bijvoorbeeld geen ruimte laat voor ontmoeting. 

Het beddenhuis roept de vraag op hoe het bestaande patrimonium zich verhoudt tot nieuwe zorgvi-
sies. Gideon Boie refereert naar de geboorte van de psychiatrie als medische wetenschap, beschreven 
door Michel Foucault, en de missie om gekken van hun ketenen te bevrijden. In de plaats van het 
gesticht komt het ziekenhuis centraal te staan, met de psychiatrische patiënt gebonden aan het bed. 
In de geestelijke gezondheidszorg wordt het bed steeds minder belangrijk als centrale referent en 
komen andere termen in de plaats, zoals vermaatschappelijking en ambulante zorg. Opvallend is dat 
de architectuur van het ziekenhuis niet zo gemakkelijk af te werpen is. Reden is dat vermaatschappe-
lijking tegelijk zorgt voor een specialisatie van psychiatrische centra gericht op residentiële, intensieve 
zorgen. Op die manier dreigt de vernieuwing in de zorg de deur open te zetten voor een terugval naar 
het beddenhuis. 

Gideon Boie nodigt ons hiermee uit om vandaag te luisteren naar positieve praktijkvoorbeelden. 
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Opdrachtgevers aan het woord
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Wivina Demeester over De Eiken door UR architecten

Monnikenheide, opvang en begeleiding van mensen met verstandelijke beperking

Wivina Demeester, minister van Staat en initiatiefnemer van Monnikenheide, neemt ons 50 jaar mee 
terug in de tijd. Het is een dag waarop zij, als moeder van een kind met beperking, wandelt langs de 
Stropkaai in Gent en een bezoek brengt aan het begeleidingshuis van de Broeders van Liefde. Ze komt 
binnen in een zaal met 40 bewoners met een beperking en één begeleider. Op die dag staat haar be-
sluit vast om een alternatief te ontwikkelen op de traditionele instelling. Het idee is om woningen te 
realiseren rond ‘families’ van niet meer dan 7 bewoners, met zithoeken en ruimte om zich af te zon-
deren. 50 jaar later is Monnikenheide een gevestigde waarde wanneer we spreken over alternatieven 
binnen de klassieke zorg. Tegelijk toont Monnikenheide zich als een proeftuin voor zorgarchitectuur, 
die stuk voor stuk te boek staan als praktijkvoorbeeld. 

De visie op zorg die Wivina Demeester hanteert, loopt parallel met haar visie op de mens: ‘Iedereen 
is uniek en elk mens heeft recht op een eigen imago.’ Hierbij verwijst ze naar de filosoof Emmanu-
el Levinas, voor wie de autonome mens pas ontstaat in relatie tot de ander. De visie staat in groot 
contrast met de architectuur van de traditionele, residentiële gezondheidzorg. De individuele kamer 
communiceert vooral een generiek beeld van het individu, waarbij de uniciteit en eigenheid van de 
bewoner ontkent worden. Kamers zijn dezelfde, gebouwen zijn inwisselbaar. Ook de ruimte die de pa-
tiënt inneemt in relatie tot de andere bewoners is geen onderwerp op de ontwerptafel. De gedeelde 
vierkante meters zijn beperkt en worden weinig creatief ingevuld. Met deze kritiek benadrukt Wivina 
Demeester hoe ze in Monnikenheide een andere architectuur heeft willen realiseren, samengesteld 
uit unieke huizen, elk met een eigen karakter en ruimte om samen te leven. 

In de uitbouw van Monnikenheide heeft Wivina Demeester bewust gekozen om niet te werken met 
architecten die al jaar en dag actief zijn in de ziekenhuisbouw. Visie hangt samen met ontwerpprak-
tijk. Van in den beginne wordt samen gewerkt met jonge architecten en bureaus die bekend staan 
om hun zoektocht naar kwalitatieve architectuur. In 1999 wordt in het dorpscentrum het ‘Huis aan de 
Voorne’ ontworpen door de pas afgestudeerde Dirk Somers, geselecteerd in het kader van de eerste 
Meesterproef van de Vlaams Bouwmeester, die in gesprek gaat met de bewoners. Ook Jo Peeters 
staat in nauw contact met de bewoners en ontwerpt een gebouw waar de ‘gasten graag naar buiten 
kijken’. Generieke architectuur verdwijnt door het nauwe contact dat ontstaat tussen de bewoner, 
bouwheer en architect. Andere ontwerpen werden gerealiseerd door 51N4E, AWG en RAUM archi-
tecten. Meest recent is het ontwerp van De Eiken door UR Architects. De rode draad is het geloof dat 
goede architectuur de bewoners mooier maakt. 
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Herman Roose over Kanunnik Petrus Jozef Triestplein    
door dvvt ism. BAVO

Karus, psychiatrisch centrum

Herman Roose spreekt als bouwheer van het Kanunnik Petrus Jozef Triestplein, gelegen in het psy-
chiatrisch centrum Karus, Melle, ontworpen door architecten de vylder vinck taillieu. Sinds de ope-
ning in 2016 zijn de beelden van het project de wereld rond gegaan. Er is geen houden meer aan 
met een Henry van de Velde award, een zilveren leeuw op de Biënnale van Venetië en Mies van der 
Rohe award. In de plaats van te spreken over het gebouw vestigt Herman Roose de aandacht op 
datgene wat vooraf ging. In 2014 krijgt Herman Roose als nieuwe algemeen directeur de moeilijke 
taak toegewezen om het psychiatrisch centrum Caritas te hervormen tot wat later Karus zal heten. 
De vernieuwingsoperatie gaat gepaard met een afbraak van het erfgoed om plaats te maken voor 
een nagelnieuw ziekenhuis. De onvrede met de gebruikelijke ‘huisarchitectuur’ doet het psychiatrisch 
centrum op haar grondvesten schudden. Het besef groeit dat de kwaliteit van de gebouwde omgeving 
samenhangt met nobele doelen als het voorkomen van afzondering. 

Herman licht toe hoe hij na het lezen van een artikel in het tijdschrift Psyche contact zocht met Gideon 
Boie van het onderzoeksbureau BAVO om een gesprek op te starten over de kwaliteit van ruimte in 
het psychiatrisch centrum. Er werd afgestapt van de default mode waarin architectuur zicht beperkt 
tot technische diensten en projectdefinities louter vierkante meters omschrijven. BAVO ging aan tafel 
zitten met werkgroepen waarbij ‘dorpshoofden’ en ‘dorpsbewoners’ met elkaar in gesprek gaan en 
hun eigen kritiek formuleren. Een traject van ettelijke maanden leidde niet tot bakstenen of definities 
van m² maar tot een 13 puntenprogramma. Een element was het behoud van het zorgerfgoed, waar-
binnen onder andere het Sint Jozef gebouw – ondertussen al half afgebroken – wordt omgevormd tot 
monumentale buitenruimte. Met de ongewone projectdefinitie in de hand werd een wedstrijd uitge-
schreven die later gewonnen werd door architecten de vylder vinck taillieu en de rest is geschiedenis. 
Een ander erfgoedgebouw werd ingericht voor de psychosenzorgafdeling Dageraad.

De visieontwikkeling stelt Herman Roose in staat om enkele lessen te formuleren. Een eerste les is 
dat de moeilijkheid om een projectdefinitie te schrijven nog voor de start van het bouwproces, wat 
niet strookt met het evolutieve karakter van een dienstverleningsvisie. Het is pas in het denken over 
ruimte dat een dienstverleningsvisie kans krijgt om uit te kristalliseren, en omgekeerd. Een tweede les 
is dat architecten moet afstappen van een opdracht met duidelijk programma als gietijzeren kader. Er 
is nood aan architecten die mee stappen in de zoektocht naar nieuwe dienstverlening – hij noemt het 
een semantisch proces waarin nieuwe betekenissen gezocht worden. Een derde les is om nederig te 
blijven als opdrachtgever en architect, om zo de gebruiker in staat te stellen co-auteur te worden van 
de architectuur. Gesprek en discussie tussen betrokken partners vormen zo de basis voor een goed 
ontwerp.
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Carla Molenberghs over De Villa door NU Architectuuratelier           
ism. Ester Goris

Huis Perrekes, zorg voor personen met dementie

Carla Molenberghs kiest om niet zozeer in te gaan op het ontwerp van de villa, maar wel op een 
bijzonder meubel dat vandaag deel uitmaakt van de villa. Ze verwijst hierbij naar de filosoof Gaston 
Bachelard die stelt: “De kostbaarste welvaart van het huis is de mijmering, een plek die ruimte biedt 
aan de dromer. De wieg van het huis bereidt ons voor op de werkelijkheid.” Vervolgens wordt een 
film, gemaakt door Ingel Vaikla, over het wiegbed, getoond. Het filmfragment toont een vrouw die op 
de rand van dit bed een lied zingt voor haar dementerende dame en haar terwijl zachtjes wiegt. Zoals 
het leven en misschien ook wel haar architectuur begint bij de wieg, vindt het daar ook zijn doel in de 
context van zorg voor dementerende personen. Het wiegen staat symbool voor de wakende houding 
van het personeel bij een rustende persoon. 

Het wiegbed maakt deel uit van de geschiedenis van Huis Perrekes. In 1986 werd Huis Perrekes opge-
richt als alternatief op de traditionele zorginstelling. Samen met architect Gerard Cools bouwen ze in 
de jaren 1990 de eerste woningen te Oosterlo op maat van de bewoners. De architect ging indertijd 
een stap verder en ontwikkelde in overleg met de organisatie een bed voor de bewoners. Het meubel 
met een hoge, houten bedrand, biedt geborgenheid en bescherming aan zijn gebruiker. Een halfronde 
uitsnede geeft de mogelijkheid om zelf makkelijk uit het bed op te staan. Het wiegbed is een update 
van het oude bed en werd doorheen een aantal prototypes ontwikkeld door NU Architectuuratelier 
en Atelier Modest.

Het wiegbed vormt het culminatiepunt van een lang proces van visieontwikkeling, waar Carla Mo-
lenberghs pas later in de discussie op terugkomt. Doorheen de jaren is Huis Perrekes uitgegroeid tot 
een netwerk van vijf huizen die zorg bieden aan personen met dementie. Het zorgaanbod bestaat uit 
kleinschalig en genormaliseerd wonen, dagcentra en bezoek aan huis. Om de uitbreiding te faciliteren 
wordt in 2011 een conceptstudie ‘Huis Perrekes in Oosterlo breidt uit’ uitgewerkt door studio Ester 
Goris. De studie vormt de aanleiding van een Open Oproep, een wedstrijdinstrument van de Vlaams 
Bouwmeester, voor de uitbreiding van Huis Perrekes. NU Architectuuratelier komt als winnaar uit de 
ontwerpwedstrijd. Hoewel de geplande nieuwbouw niet doorgaat, worden de handen in elkaar gesla-
gen voor een ander project: de verbouwing van de oude doktersvilla aan de overkant van de straat.
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Christine Gonnissen over Coda Wuustwezel door noAarchitecten

Coda, palliatieve zorg

Christine Gonnissen neemt ons mee in de zorg die Coda Wuustwezel biedt aan mensen op het leven-
seinde, met onder andere thuiszorg, dagcentrum, hospice en rouwbegeleiding. De visie van Coda be-
staat erin om de palliatieve zorgen te voorzien als een continue totaalzorg. Achter de ketenbenadering 
van Coda schuilen niet minder dan zeven erkenningen als zorginstelling. De bestaande accommodatie 
leunt goed aan bij de visie om onzichtbaar zorg aan te bieden, aangezien het een oude hoeve betreft. 
In Coda zijn dan ook geen lange ziekenhuisgangen met identieke kamers te vinden. Het ‘normaal’ ge-
bouw schept een normaliserende omgeving. Iedereen is welkom op Coda, elke kamer is toegankelijk 
en iedere dag wordt er gekookt à la tête du client. De vraag is wat te doen nu de oude hoeve veel te 
klein is om alle zorgen te huisvesten en bovendien versleten blijkt. Ook de architectuur van het nieu-
we bouwproject moet aan de zorgvisie beantwoorden.

In 2011 neemt Coda deel aan de pilootprojecten ‘Onzichtbare Zorg’ van de toenmalig Vlaams Bouw-
meester Peter Swinnen. Verschillende teams van opdrachtgevers en architecten starten een ontwer-
pend onderzoek rond een vernieuwende opgave. Het onderzoekteam van noAarchitecten, waaronder 
medewerkers van Research[x]Design, een onderzoeksgroep van het Departement Architectuur van 
de KU Leuven, doet een nulmeting. De inventarisatie is een tool om de dingen te benoemen die be-
langrijk zijn in de aanwezige ruimtes, maar niet zomaar direct zichtbaar zijn. Zo bleek het grote belang 
van de koffiehoek voor toevallige ontmoetingen. Ook bleken de gebruikers waarde te hechten aan de 
ruimte net buiten de individuele kamer, een plek waar je dicht bij de zorgvrager bent en toch even 
afstand kan nemen. De inventarisatie fungeerde als tool om een gesprek op te zetten tussen opdracht-
gever en architect. 

De gevoeligheid voor relationele elementen keert terug in het ontwerp voor het ‘bijna-thuis-huis’, 
opgemaakt door noAarchitecten. Christine Gonnissen wijst op de hoge graad van detaillering in het 
ontwerp. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de vloerbekleding en keuze van bouwmaterialen. 
Inrichting, afwerking en sfeer moeten zorgen voor een huiselijk gevoel. De werkwijze wordt gedragen 
vanuit de visie rond onzichtbare zorg. Tegelijk moet de regie in handen blijven van de zorgvrager/gast. 
Ook hiervoor leverde de nulmeting nuttige ontwerpintelligentie. Zo bleken gasten erg gehecht aan 
mogelijkheden om naar buiten te gaan, juist in de moeilijke momenten van het levenseinde. Om hier-
op in te spelen werd een wijde kamerdeur voorzien naar het terras waardoor ook het bed op het ter-
ras kan geplaatst worden. De kamer maakt dat Coda in de eerste plaats ervaren wordt als gastenhuis.  
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Gesprek met het publiek

Na het eerste deel van de studiedag wordt de mogelijkheid geboden aan het publiek om vragen te stellen. 
De hoofdlijnen worden hier neergeschreven

Verwijzend naar de uiteenzetting van Christine Gonnissen komt de vraag vanuit het publiek waarom de 
zorg onzichtbaar moet zijn en wat dit concreet betekent?

Christine Gonnissen verduidelijkt dat zorg niet zichtbaar hoeft te zijn als dat niet nodig is. Onzichtbare 
zorg zit in kleine dingen: een houten bed, geen ziekenhuismaaltijd, geen witte schort,… Zo streeft Coda 
ernaar om de beste koffiebar van Wuustwezel te zijn, omdat dit de wisselwerking met de omgeving 
vergroot.

Carla Molenberghs stelt dat het onzichtbaar zijn van de zorg de verbondenheid met het dagelijkse leven 
en de omgeving versterkt.

Wivina Demeester wijst ons op het verschil tussen de voorbeelden die vandaag aanbod komen en de 
brede zorg, zoals het algemene ziekenhuis. Het ziekenhuis zal de laatste plek zijn waar de onzichtbare 
zorg aangeboden wordt. Ze refereert naar Wim Cuyvers die zei: “Goede architectuur zal het laatst door-
dringen in de ziekenhuizen.” Bij ziekenhuizen speelt een ander, steeds kritischer verwachtingspatroon 
van cliënten en wordt de regelgeving steeds restrictiever. Vanuit eigen ervaring verwijst Wivina Demees-
ter naar de functie van een zomerbar waarmee de samenleving binnen Monnikenheide gebracht wordt. 
Ook het zogenaamde ‘Doezelbos’ vervuld een rol in het openbreken van een traditionele zorgwereld. 

Herman Roose wijst erop dat binnen de geestelijke gezondheidzorg de ziekenhuisfunctie gekoppeld met 
een woonfunctie. Deze twee functies kunnen niet zomaar uit elkaar gehaald worden. Wel kan er bij het 
ontwerp van nieuwe ziekenhuisafdelingen gezocht worden om lange gangen te vermijden. Een andere 
uitdaging ligt in de vormgeving van vrijheidsbeperkende maatregelen, waar doorgaans enkel de isoleer-
kamer voor handen is. Tegelijk heerst in psychiatrie altijd het idee dat de architectuur niet al te huiselijk 
mag zijn, omdat patiënten anders te lang zouden blijven. 
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Maarten Van den Driessche vraagt vanuit het publiek wat de effecten zijn van schaalvergroting, terwijl 
veel voorbeelden inzetten op mensenmaat. De instellingen worden steeds groter, hoe vertaalt zich dat?

Wivina Demeester vindt Karus een grote voorziening die toch kleinschalig is in haar constructie. Het 
is vanuit bestuurlijk oogpunt niet meer haalbaar om een zorginstelling met 35 cliënten te runnen. Het 
draait niet alleen om de organisatievorm, maar ook om de architecturale vormgeving, de omgevings-
aanleg, het engagement van actoren. Monnikenheide is sinds kort deel van de zorggroep Emmaüs en wil 
onder hun vleugels haar eigen karakter behouden.

Iemand in het publiek vraagt hoe architectuur kan beantwoorden aan individuele verlangens in een con-
text waarin altijd over de menigte gedacht wordt. Hij wijst op het probleem dat veel architecten zeggen 
persoonlijke ruimte te ontwerpen, maar dat uiteindelijk elke ruimte identiek is. 

Herman Roose stelt voor om te denken in termen van een ‘ruimte van mogelijkheden’, waarbij niet één 
of andere functie voorop staat, maar wel de potentie om iets te doen. Het gaat in dat geval om het ont-
werp van ambiguïteit. 

Carla Molenberghs stelt voor om op zoek te gaan naar situaties waarbinnen een autonomie en gebor-
genheid in balans staat met de grootschaligheid van instellingen. 

Wivina Demeester geeft als voorbeeld het Huis aan ’t Laar in Monnikenheide, ontworpen door 51N4E. In 
deze woning is de vormgeving van elke kamer anders en heeft elke kamer een specifiek zicht. Er is nood 
aan verscheidenheid en eigenheid in de wereld van de zorg. 

Gideon Boie wijst op de rol van de Vlaams Bouwmeester in alle presentaties, een belang die best onder-
lijnt mag worden. In het geval van Huis Perrekes en Coda had de Vlaams Bouwmeester een heel directe 
inbreng, respectievelijk met de Open Oproep en de Pilootprojecten. Wivina Demeester stond mee aan 
het begin van het Vlaams Bouwmeesterschap. Het Huis aan de Voorne was een resultaat van de Mees-
terproef. In de architectenkeuze voor De Eiken werd ook impliciet de formule van de Open Oproep ge-
hanteerd. Ook in Karus was de werking van de Vlaams Bouwmeester een inspiratiebron. 
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Reflecties over zorgarchitectuur
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Ann Heylighen 

professor ontwerptheorie en inclusief ontwerpen aan het Departement Architectuur van de KU Leuven

De inzet van het onderzoek onder leiding van Ann Heylighen is om patiëntbeleving op de ontwerptafel 
te krijgen. Ann Heylighen wijst op een aantal obstakels in het ontwerp voor de zorg. Zo is de afstand 
tussen de ontwerpers en de gebruikers groter dan in een traditionele ontwerpopdracht. Bovendien is 
de wereld van de zorg een omgeving die weinig bekend is voor ontwerpers met situaties die moeilijk 
zijn om zich in te leven. Research[x]Design, de onderzoeksgroep onder leiding van Ann Heylighen 
probeert deze afstand te verkleinen door de beleving van gebruikers in beeld te brengen. Zo kwam 
de lange ziekenhuisgang in een werk van haar collega Piet Tutenel ter sprake bij een kind die ernaar 
verwees als ‘de plek om te voetballen met papa’. Het voorbeeld maakt duidelijk dat elke gebruiker 
een eigen betekenis of invulling geeft aan een ruimte en we deze belevingen dus niet als essentieel 
mogen beschouwen. 

Een bekende tool om de beleving van gebruikers waar te nemen is om als ontwerper zelf de rol van 
gebruiker op te nemen of deel te nemen aan een participatief traject. De moeilijkheid ligt echter in 
het overbrengen van de vergaarde inzichten naar collega-architecten en opdrachtgevers. Een tweede 
risico is dat ontwerpers het louter afleggen van het traject gaan gebruiken als argument op de ont-
werptafel, zonder dieper in te gaan op de achterliggende ervaring. Om hieraan tegemoet te komen 
ontwikkelde Research[x]Design een aantal tools. Eén van deze tools, geïnspireerd op de productont-
werpdiscipline, is het creëren van een aantal ‘personae’. Het gaat om archetype gebruikers die op ba-
sis van etnografisch onderzoek kenmerken krijgen toegewezen en beeld staan voor de diverse vormen 
van gebruik. Ontwerpbeslissingen kunnen systematisch afgetoetst worden aan deze personages.

De methode van participerende observatie kan ook leiden tot tacit knowledge. Iris van Steenwin-
kel merkte bij observaties dat een dame met jongdementie de wereld rond haar heen probeerde 
te verkleinen, door bijvoorbeeld alle voorwerpen nodig in het dagelijkse leven te groeperen rond 
de zetel. Dit was een aanleiding voor de architecten Studio Thys Vermeulen en SergisonBates om 
De Korenbloem te ontwerpen als een aaneenschakeling van kleine werelden. Ook het ontwerp van 
Code Wuustwezel van noAarchitecten werd voorafgegaan door een nulmeting door onderzoekers van 
Research[x]Design. Een dergelijk onderzoek is niet enkel zinvol voorafgaand aan het ontwerpproces. 
Zo werd het onderzoek naar beleving uitgevoerd na de opening van Mandana, woonzorgcentrum in 
Genk ontworpen door Osar. Een heel vergaande manier om de kloof tussen architect en gebruiker te 
overbruggen is tenslotte het betrekken van architecten die zelf ervaringsdeskundige zijn. 
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Hans Meganck 

welzijnswerker, docent aan de Arteveldehogeschool en ervaringsdeskundige

Hans Meganck draait de slagzin uit de bekende televisieserie ‘Thuis’ om tot de vraag of het inderdaad 
nergens beter is dan thuis. Een opname in de residentiële zorg impliceert dat het wel degelijk op dat 
moment ergens anders dan thuis een meer geschikte plek te vinden is. Hoewel de zorg steeds meer 
ambulant wordt, zal er altijd een publiek zijn waar de thuissituatie in dergelijke mate deel is van het 
probleem dat een verandering van plek nodig is. Hoe moet deze ruimte er dan moet uitzien, is de 
vraag die Hans Meganck ter voorbereiding van de lezing voorlegde op ‘Goede zorg voor kwetsbare 
mensen’, een facebookpagina van mede-ervaringsdeskundigen. Beleving van de gebouwde omgeving 
door patiënten in de psychiatrie mag dan wel individueel zijn, met heel wat differentie zelfs binnen 
één en hetzelfde ziektebeeld, toch ontdekt Hans Meganck heel wat gelijklopende verlangens: van 
aangename sfeer tot rustgevend, herstelgericht, herkenbaar en ook veiligheid. 

Enkele discussies raken de fundamenten van de zorgarchitectuur. Ten eerste herinnert Hans Megan-
ck ons aan de groepsdynamiek in de zorgarchitectuur. Bij het samenbrengen van een groep mensen 
ontstaan onderlinge relaties, die best in acht genomen moeten worden in de ruimtelijke vormgeving. 
Zo was het voor Hans Meganck confronterend om tijdens een kwetsbare periode omgeven te wor-
den door andere patiënten. Prikkels worden vaak veroorzaakt door het dicht bij elkaar leven op een 
beperkte ruimte. De centrale plaats van de televisie is typische element van frustratie. Het gaat ook 
om de relatie tussen personeel en patiënten. In dat geval is de afgesloten verpleegpost oftewel ‘den 
bokaal’ een drempel om contact te maken met het personeel. Nochtans is contact en communicatie 
tussen personeel en patiënt primordiaal in de geestelijke gezondheidszorg.

Een twee discussie is de beperkte ruimte waarbinnen zorg verleend wordt. Doorgaans is een zieken-
huisafdeling een plaats die heel veel mogelijkheden wegneemt, eerder dan te creëren. Zo wijst hij op 
het gebrek aan stilteplekken, waar je dan gemakshalve een leegstaande crea-ruimte of kapel aange-
boden krijgt. Het voorbeeld van Coda Wuustwezel waar in elke kamer de mogelijkheid bestaat om 
met bed op het terras plaats te nemen, zou evengoed toepasselijk zijn op een psychiatrische afdeling. 
De afzonderingskamer in het bijzonder is een ruimte waarin het handelen beperkt wordt tot het zitten 
op een vaststaand bed of het lopen rond hetzelfde bed. Hans Meganck doet een oproep om creatiever 
om te gaan met ruimte. De afzonderingskamer zou bijvoorbeeld een flexibele kamer kunnen zijn met 
los meubilair en mogelijkheden tot uitbreiding en vensters die verduisterd kunnen worden. 
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Anne Malliet 

projectverantwoordelijke bij het Team Vlaams Bouwmeester

Anne Malliet wil een breder kader schetsen voor het spreken over residentiële zorg. Je kan niet spre-
ken over residentiële zorg zonder na te denken over maatschappelijke tendensen, zoals gezinsver-
dunning en vergrijzing van de bevolking. In een dergelijk perspectief zijn we verplicht om wonen en 
zorg beter op elkaar af te stemmen. Residentiële zorg is een vorm van collectief wonen die aanslui-
ting kan vinden bij andere collectieve woonvormen. Omgekeerd, moeten ook woonvormen bedacht 
worden waarbinnen bepaalde zorgprogramma’s een normaal onderdeel vormen. Om deze uitdaging 
te bekrachtigen overloopt Anne Malliet een aantal voorbeeldprojecten, hierbij puttend uit zowel de 
portfolio van de Vlaams Bouwmeester als de internationale context. In de voorbeeldprojecten zien 
we hoe ontwerp centraal staat in het resoluut tegenwerken van gebruikelijke opsplitsing van diverse 
woonvormen, die in meer of mindere mate verbonden zijn aan zorg. 

Anne Malliet reikt enkele woonzorgcentra aan die hun inspiratie halen uit een historisch archetype. 
Zo herkennen we een traditionele kloosterhof als het hart van woonzorgcentrum Pamelehof in Ou-
denaarde, ontwerpen door noAarchitecten. In het woonzorgcentrum Parkhof in Machelen, ontwor-
pen door Korteknie Stuhlmachler Architecten, wordt gebruik gemaakt van een groene binnenhof. In 
beide gevallen is de binnentuin een manier om het institutionele karakter van de zorginstelling te 
breken. In het Gitschotelhof in Borgerhout, ontworpen door Collectief Noord, wil de drempel naar het 
woonzorgcentrum verkleinen door het ontwerp te laten aansluiten bij haar omgeving. Zo sluiten de 
gebouwen aan op de karakteristieken van de omliggende wijk. Ook in de 21 bejaardenflats in Masans, 
Chur, ontworpen door architect Peter Zumthor, zijn de gemeenschappelijke gangen ontworpen als 
leefruimte en ontmoetingsplek. 

Een tweede reeks internationale projecten combineren ouderenzorg met andere collectieve woon-
vormen. Het betreffen allemaal projecten gebouwd als deel van een Baugenossenschaft in Zürich, 
Zwitserland. De Ruggächern, ontworpen door architecten Baumschlager & Eberle, biedt onderdak 
aan alle leeftijden. Iedereen heeft zijn eigen woonst, een aantal gemeenschappelijke functies worden 
gedeeld. Het Kraftwerk clusterwonen van architect Adrian Streich voorziet dan weer in een aantal 
studio’s met een collectief leefgedeelte. Het baugenossenshaft Mehr als Wohnen in Zürich-Leutschen-
bach bestaat uit diverse woonblokken, met Haus A ontworpen door Duplex Architecten en Haus K 
door Miroslav Sik. Tenslotte passeert het baugenossenshaft Kalkbreite door Müller Sigrist Architecten 
de revue.

Het algemeen ziekenhuis Groeninge, ontworpen door Baumschlager & Eberle, is interessant voor zo-
ver het bedacht is als intelligente ruïne. Hierbij wordt het gebouw beschouwd als hardware waarvan 
de levensloop langer is dan de bijzondere invulling die variabel is.
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Gesprek met het publiek

Na het tweede deel van de studiedag wordt opnieuw de mogelijkheid geboden aan het publiek om vragen 
te stellen. De hoofdlijnen worden hier neergeschreven.

Iemand uit het publiek wijst op de contradictie tussen de vermarkting van de zorg en de nieuwe woon-
modellen waarover Anne Malliet spreekt. De situatie in België is zo dat de woonzorgcentra geen wonin-
gen bouwen. Ook is de samenwerking van woonzorgcentra met projectontwikkelaars voor de bouw van 
woningen een moeilijk verhaal. Er is nood aan een ander soort opdrachtgever, bijvoorbeeld de stedelijke 
overheden. 

Astor vzw wordt aangehaald als voorbeeld van een organisatie die zowel woningen voor ouderen, als 
personen met een beperking, als eventuele familieleden aanbied. Dit gebeurt op basis van een per-
soonsgebonden budget. 

Ook IGLO (Intergenerationeel project Linkeroever) in Antwerpen wordt naar voor geschoven als voor-
beeld. 

Carla Molenbergs kadert de discussie van vermarkting binnen een traditie. In de huidige marktontwik-
kelingen van serviceflats en voorzieningen voor ouderenzorg wordt gesproken van ‘dement kapitaal’. Dit 
toont aan vanuit welke visie zorgwoningen worden ontwikkeld. Ze benadrukt dat we eerst alle neuzen in 
een andere richting moeten krijgen om de wenselijkheid van het mengen van wonen en zorg. 

Iemand uit de zaal vraagt verduidelijking bij het concept van een Baugenossenschaft en wat de toepas-
singsmogelijkheden ervan zijn in Vlaamse of Belgische context. 

Anne Malliet verduidelijkt dat de Baugenossenshaft een soort van huurderscoöperatie is dat functio-
neert met algemene vergaderingen en dergelijke meer. Als coöperant heb je een aandeel om levenslang 
een woning te huren, zonder dat dit betekent dat de bewoner het hele leven doorbrengt in dezelfde 
woning. Het meest iconische voorbeeld is Abbey Fields, een voorziening van ondersteunde ouderenwo-
ningen in Engeland.
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Er wordt opgemerkt dat het concept van Baugenossenshaft niet zomaar eenvoudig kan vertaald worden 
naar de Vlaamse context. De vergelijking met bouwprojecten zoals Community Land Trust in Molenbeek 
dringt zich op.

Herman Roose vraagt hoe architectuur omgaat met de snel evoluerende maatschappelijke visie?

Ann Heylighen waarschuwt voor de gemakkelijkheidsoplossing om de architectuur zo neutraal en 
generiek mogelijk te maken, waardoor moeilijkheden ontstaan met aanpassing en toe-eigening. Zij 
gelooft eerder in het belang van inzetten op de beleving van architectuur en deze blijkt vaak gekoppeld 
aan tussenruimtes. Ervaringen van patiënten evolueren veel minder snel. Het fenomeen van ‘wachten’ 
in ziekenhuizen is bijvoorbeeld van alle tijden en niet noodzakelijk gekoppeld met bepaalde functies. 

Het voorbeeld van Kangoeroewoningen wordt aangehaald door het publiek. Het is een specifiek ver-
schijnsel waarbij kinderen de zorg voor hun bejaarde ouders opnemen binnen één en dezelfde woning, 
al dan niet met twee verschillende deurbellen/huisnummers. Kangoeroewoningen is in veel gemeen-
tes echter niet toegestaan. 

Iemand suggereert dat de Vlaams Bouwmeester de geschikte persoon/functie is om de problematiek 
van architecturale kwaliteit in de zorg, zowel qua vorm als organisatie, aan te kaarten binnen de be-
voegde beleidsbevoegdheden en overheidsadministraties. 
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Slotbeschouwing bij het verslag

door Vjera Sleutel (BAVO)

De studiedag zorgde voor een rijke kennisoverdracht tussen sprekers en publiek rond het onderwerp van 
zorgarchitectuur. Niet enkel het podium toont een grote diversiteit. Ook bij de aanwezigen zitten geïn-
teresseerden uit verschillende disciplines: directeurs, architecten, studenten, onderzoekers, filosofen, 
verpleegkundigen, ...  Het succes van de studiedag wijst op de nood aan uitwisseling over de sectoren 
heen en de honger naar nieuwe inzichten. De interessante voorbeelden die aan bod komen tonen aan 
dat alternatieve antwoorden op de ontwerpuitdagingen binnen de zorg denkbaar zijn. Tegelijk vertelt 
het ons ook dat de goede praktijkvoorbeelden eerder uitzondering zijn dan regel en blijft het zoeken 
naar mogelijkheden voor disseminatie ervan.

De studiedag bracht een aantal uitdagingen scherp naar voren.

1- Stenen muren staan haaks op veranderende visies. Zorgarchitectuur laat zich kenmerken door een 
tegenstrijdigheid tussen zorgvisies, die continu in beweging zijn, en het bouwproces, dat zoekt naar con-
solidatie.  Het voldoet niet om louter te beantwoorden aan het aantal vierkante meters nodig voor elke 
functie, waarbij het programma van eisen dient als checklist voor architectuur. Wanneer dit als uitgangs-
punt voor een ontwerp functioneert zal de nieuwbouw of verbouwing snel verouderd zijn. Het doel is 
om kwalitatieve architectuur te ontwikkelen die vanuit zijn ruimtelijkheid dergelijke vragen overstijgt. 
De visie van de zorg en de visie van de architectuur moeten met elkaar in overleg gaan. We moeten ons 
focussen op de belevingen en de mogelijkheden die het gebouw schept en leren van de ervaringen van 
patiënten, personeel, familie, psychologen.
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2- Generieke kamers voor excentrieke bewoners. Ziekenhuizen worden gebouwd voor een eindgebruiker 
die nog niet gekend is. De actoren die rond de tafel zitten - bouwheren, directies, architecten – zullen 
het gebouw geenszins gebruiken. Bovendien is het voor de ontwerper niet evident om zich te verplaat-
sen in de noden en verlangens van patiënten. De bewoner zal door de tijd heen ook veranderen en zijn 
kamer overdragen aan een nieuwe inwoner. Daar bovenop komt het perspectief van het personeel, voor 
we het ziekenhuis een intensieve werkplek is en evenzeer specifieke noden en verlangens heeft. Ook 
personeelsbezetting evolueert snel, al is het maar door verschuivingen in zorgprogramma’s. Hiermee 
ligt de architecturale kwaliteit van zorginstellingen gevat in een spanning tussen inwisselbaarheid en 
eigenheid.
 
3- Gezicht geven aan het onzichtbare. Zorg is in eerste instantie een menselijke relatie tussen zorgvrager 
en zorggever. Iedereen heeft een andere verbeelding bij de vorm waarbinnen deze zorgrelatie plaats 
krijgt. Hoe kan een leefruimte uitstraling geven aan huiselijkheid? Hoe kan een onthaal een welkom 
gevoel geven aan de gasten? Tegelijk is er het streven om zorg onzichtbaar te maken van het maatschap-
pelijke gebeuren. Het leven in de zorg moet zo ‘normaal’ mogelijk zijn en aansluiten bij het leven buiten 
de zorg. Eveneens blijft er een verschil tussen ‘thuis’ en ‘zorgresidentie’, waar ook in het ziekenhuis altijd 
een onderscheid gemaakt wordt tussen behandeling en verblijf. Ook in de beleving van patiënten/gas-
ten speelt de contradictie tussen behandeling en verblijf. De uitdaging voor architectuur is de geschikte 
ruimtelijke vertaling voor deze tegenstrijdige programma’s en dito beleving die ermee gepaard gaat.
 
4- Buiten de lijntjes kleuren binnen een strak kader. Zorgverlening is steeds meer onderhevig aan regels 
en normen, dat geldt evengoed voor de ruimtelijke setting waarbinnen zorg aangeboden wordt. Ar-
chitecturale kwaliteit moet zich een weg banen doorheen het strengere eisenkader.  We spreken in de 
eerste plaats over erkenning van bedden, toepasselijke wetgeving en financieringsmogelijkheden. Ook 
is financieel profijt meer en meer een doorslaggevende factor in de bouw van zorgvoorzieningen, voor-
namelijk in de ouderenzorg. In deze context moet architecturale kwaliteit kampen met financiële haal-
baarheid. Internationale praktijkvoorbeelden toonden inspirerende financieringsmodellen, die echter in 
de eigen context een grote denksprong vergen. Ook hiervoor is bijkomend onderzoek en kennisuitwisse-
ling, een studiedag desnoods, nodig om te komen tot vernieuwing in de zorgarchitectuur.
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Colofon

De studiedag is een initiatief van het Museum Dr. Guislain, BAVO, architecten de vylder vinck taillieu, KU 
Leuven en het Vlaams Architectuurinstituut. 

verslag door Vjera Sleutel (BAVO)

Contact

Museum Dr. Guislain
www.museumdrguislain.be

BAVO
www.bavo.biz

architecten de vylder vinck taillieu
www.architectendvvt.com

Faculteit Architectuur KU Leuven
www.arch.kuleuven.be

Vlaams Architectuurinstituut
www.vai.be


