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H Martijn Verhagen: aaDe lichtinval vanuit het dakraam in het
7,//, atriumdringttotdiepínhetgebouwdoor,waardoorjede

seizoenen ook binnen bewust meemaakt.aa
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De ideale 'healing environment'

volgens Laurens Intermezzo Zuid
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EffECT
Laurens Intermezzo Zuid is een halfjaar open en
volgens Els Diephout ís het nu al duidelijk dat
klanten mínder lang in de revalidatíelocatie
verblijven; de healing environment Hjkt effect te
hebben. De 160 bedden in de eenpersoonskamers
zijn vrijwel altijd bezet en de revalidatielocatie
heeft soms meer dan 100 opnames per maand.
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Uítnodigen tot
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Hoe draagt een gebouw bij aan het
revalidatieproces van ouderen?
De Rottprdamse revalidatielocatie Ï ,ai Ïrens

Intermezzo Zí íid, dat in oktober 2015 de

deuren opende, was genomineerd voor de
Hedy d'Anconaprijs 2016 en won de NVTG
BouwAward in de categorie care/cure.
Architect Martijn Verhagen van HD I
Architectuur en locatiemanager
Els Diephout leggen aan de hand van
drie inzichten uit waarom.
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'JE HEBT ELKAAR
NODIG OM
EXCELLENTE ZORG
TE REALISEREN'
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juist open of transparant gelaten. Door elkaar te zien revali-
deren en vooruit te zien gaan door de open ramen, worden
de revaliderenden door elkaar gestimuleerd om beter te
worden. We vragen ook van de mensen die hier revalideren
om drie keer per dag in het restaurant de maaltijd te gebrui-
ken, tenzij dat medisch niet mogelijk is. We doen dat l:iewust
omdat we ervan overtuigd zijn dat het goed voor hen is an-
dere mensen te ontmoeten. De ruimte moet uitstralen dat

zij hier mogen zijn, dat zij zich welkom voelen en van elkaars
nabijheid kunnen genieten. Ook de medewerkers zoeken el-
kaar in dit gebouw makkelijk op. Doordat de flexplekken van
glas ziin, loop je mal<kelijk l?íï3 elkaar langs om een vraag te
stellen en elkaar op de hoogte te houden van de revalideren-
den. Ik ben ervan overtuigd dat je elkaar nodig hebt om ex-
cellente zorg te realiseren. Het is voor de patiënt OOk heel
belangrijk dat wanneer je met de dokter praat, je merkt dat
die ook met de fysiotherapeut over de revalidatie heeft ge-
sproken. Dat geeft een veilig gevoel en bevestigt dat je be-
langrijk bent."

Tekst en fotografie Josefïne van Enk

L LAAT BEWONIM BEWEGEN
'JE REVALmEERT CONSTANT'

Verhagen: "Het gebouw moet bewoners aanzetten tot bewe-
gen. Je revalideert hier niet alleen als je met de behandelaar
een op een zit, maar constant als je door het gebouw loopt,
nieuwe dingen ontdekt en mensen ontmoet. Op de kamer-
verdieping ontwierpen we een rondlopende gang met een
reling voor houvast. We hingen op elke verdieping grote fo-
to's op van oud-Rotterdam waardoor bewoners worden uit-
genodigd overal een kijkje te nemen. De meeste bewoners
komen uit Rotterdam en herkennen de oude stad op de fo-
to's. Dat nodigt uit tot het vertellen van verhalen en het ge-
bouw verder te ontdekken. Daar kun je de lift natuurlijk
voor gel?iruiken, maar 00k de veel prominenter geplaatste
trap die direct zichtbaar is vanaf de receptie. De aandacht
wordt bewust op de trap gevestigd doordat het daglicht van-
uit het atrium erop valt. De lichtinval vanuit het dal<raam in
het atrium dringt tot diep in het gebouw door, waardoor je
de seizoenen binnen ook bewust meemaakt en het gebouw
ziet veranderen."

belangen naar voren. Is een rookruimte bijvoorbeeld ge-
wenst in een zorgcentrum waar mensen wonen? Als architect
ga je aan de slag met de knelpunten die naar voren komen
en bedenkt passende oplossingen. Medewerkers vonden bii-
voofüeeld dat er twintig behandelkamers nodig waren voor
de twintig fysiotherapeuten. Na doorvragen bleek dat de
ruimte niet de hele dag gebruikt zou worden en we de be-
handelkamers konden reduceren tot twaalf: Hierdoor blijft
er meer ruimte over voor de l?iewoners."

Diephout: "Revalideren is topsport. Indien mogeliik werken
revaliderenden op de toppen van hun kunnen aan hun her-
stel en aan het behalen van gestelde doelen, zoals zelf de kin-
derwagen kunnen duwen of boodschappen doen.
De zithoekjes en balkons op de verdiepingen nodigen uit tot
door het gebouw 'Líewegen en ontdekken. Bij de eerste zon-
nestralen zaten er een paar dames voor het glas bij het dak-
terras waar ze de zon konden zien opkomen en de warmte
achter het glas voelden. Dat was volgens hun het mooiste
plekje van het gebouw."

Diephout: "Het uitgangspunt in het hele proces was: de
meeste vierkante meters in het gebouw voor de klant te rea-
liseren. Gastvrijheid is voor ons dat de klant in het midden
staat, samen met een sociaal netwerk, waar wij als professio-
neel team omheen staan. We ondersteunen het revalidatie-

proces. We vragen 00k feed'back in een klantenpanel. Zijn zii
tevreden? Wat kan er beter? Je luistert naar hen, neemt de
feedback serieus, en doet er ve'rvolgens ook echt wat mee. Zo
werd een aantal keer gevraagd om een leestafel in het atri-
um. Die is er nu 00k." G!,
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3. VRAAG FEEDfül('M
'EN DOE ER OOK IETS MEE'

Verhagen: "In het ontwerptraject zijn medewerkers uit alle
disciplines betrokken. We organiseerden werkgroepen waar-
in medewerkers werd gevraagd wat ze precies bedoelen met
gastvrijheid. Daardoor ?cwamen discussies en tegenstrijdige

2. STIMULEER 50('ÏAÏJSA'flE
!INDERE MENSEN ONTMOETEN 15 GOED
VOOR JE'

Diephout: "We hebl»en gekozen voor een gebouw met priva-
cy in de eigen kamer, maar we hebben de andere ruimtes
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