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'Liggend {be)leven' , 
hoe ervaren pati8nten 
het ziekenhuis? 
Doorgaans ontwerpt een architect ruimtes waarin activiteiten plaatsvinden: de keuken 
om te koken, de slaapkamer om te slapen ... Het gebouw op zich telt. Zo zien patienten 
in het ziekenhuisbed hun omgeving echter niet. In hun leefwereld staat het bed centraal. 
AI hun activiteiten - slapen, eten, sociale contacten - houden daarmee verband. Met 
het bed worden ze ook doorheen het gebouw gereden. Hoe beleeft de liggende patient 

dit alles? 
Oat is het thema van een origineel doctoraat 'Liggend (be)leven' van ingenieur-architect 
Margo Annemans. Het onderzoek is een samenwerkingsproject tussen de KU Leuven 
en Osar (1 ). Dit architectenbureau is erg actief in de gezondheidszorg en stand mee aan 
de wieg van de nieuwbouw van het AZ Groeninge in Kortrijk. 

Evidence-based Design 

Annemans schetst eerst de voorgeschiedenis. "Oor
spronkelijk werd bij Osar vooral nagedacht over de ar
chitectuur van gebouwen in de ouderenzorg, over 
woonprogramma 's en hoe daarvoor ontwerpend on

derzoek kan gebeuren. Daaruit volgde in een tweede 
fase onderzoek naar nieuwe inzichten en de typologie 
in de architectuur van ziekenhuizen." Oat bleek vee I 

complexer, stelt Annemans. Bij wijze van spreken kan 
de architectuur gebruikt in woon- en zorgcentra 'al 
doende' inspelen op lokale situaties. Voor ziekenhuis

architectuur is dat echter niet mogelijk. 

Het wetenschappelijk onderzoek hierover staat nag in 

zijn kinderschoenen. Veel is nag onbekend. Wei wordt 
gestreefd naar 'Evidence-based Design' (EBD): alge
meen zou men dit kunnen omschrijven als kennis die 
architecten gebruiken bij het ontwerpen van gebou
wen. Vaak wordt de term echter specifiek gebruikt in 
het kader van de gezondheidszorg. Margo Annemans: 

"Maar de resu/taten van vee! EBD-studies zijn niet rijp 

voor toepassingen bij het ontwerpen van ziekenhuizen. 
Bij EBD haalt men immers vaak een aspect uit een set

ting en dat wordt onderzocht. Of men creeert een labo
ratoriumsetting. In geen van beide gevallen wordt er 
met aile parameters op een realistische manier reke

ning gehouden. Hieruit globale bes/uiten afleiden voor 

de ontwerppraktijk, is dus zeer moeilijk." 
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Multisensoriele benadering 

Om meer inzicht in ziekenhuisarchitectuur 
te verwerven, startle Margo Annemans in 
oktober 2010 haar doctoraat. Haar pri

maire doelstelling was om architecten te 
informeren. "Een eerste vraag 2,5 }aar ge
leden luidde: wat is era/? Waarop kunnen 
we het onderzoek naar het 'liggend (be)
leven' toespitsen?', legt ze uit. "In een 
eerste fase hebben we niet aileen geke
ken naar wat architecten van ziekenhui

zen vinden, maar oak naar wat verschil
lende spelers in de zorg ervan vinden, 
zoals ziekenhuisdirecties, artsen, verple
gend personeel en patienten. Oat bracht 
ons tot de multisensoriele ontwerpbena
dering. Daarbij combineert de architect 
het gebouw op zich met de manier waarop 
de gebruiker het observeert. Hoe ervaren 
patienten in hun ziekenhuisbed de ruim
te? Oat leidt tot een heel andere in
valshoek dan de traditionele manier van 
ontwerpen. Doorgaans ontwerpt een ar

chitect ruimtes waarin activiteiten p/aats
vinden. Terwijl in de leefwereld van de 
patient vooral het ziekenhuisbed centraal 
staat. Aile activiteiten - slapen, eten, sociale 
contacten. . . - houden daarmee verband. 

Met het bed worden zij oak doorheen het 
gebouw gereden." 

Terzijde rijst hierbij oak de vraag wat men 
verstaat onder een bedlegerige patient. 
Anne mans: "Is dat enkel het geval als hij/ 
zij plat in bed ligt? Of oak als de patient, 
mits hulp, in en uit bed kan? De patient in 

de stoel naast het bed maakt dee/ uit van 
dit doctoraat. En daarnaast is 'liggend 
transport' natuurlijk nag wat anders dan 
een patient die zich verplaatst in een rol
stoel." 

Proefstudie 

In de eerste plaats was het belangrijk om 
een bruikbare methodologie te ontwikkelen 
alvorens met het eigenlijke onderzoek van 
start te gaan. Margo Anne mans: "De door
snee patient vindt het moeilijk om vragen 
te beantwoorden over de ervaringen met 
de ruimte waarin ze liggen. Mensen zijn 
daar niet echt bewust mee bezig en vaak 
ontbreekt hen oak een adequaat vocabula
rium. Daarom voerden we het eerste an
derhalf jaar met een beperkt aantal patien
ten een proefstudie uit. Daarbij waren niet 
zozeer hun ervaringen op zich van belang. 
Wei vroegen we de patienten hun verhaal 
te documenteren. Bijvoorbeeld door toto's 

te nemen, vanuit hun perspectief schetsen 
te maken en daarbij hun ervaringen te ver-
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tel/en. lo was er bijvoorbeeld een mevrouw 
die een toto had genomen van de venster
bank in haar ziekenhuiskamer (Figuur 1). 
Vensters worden traditioneel geassocieerd 
met frisse Iucht en een blik op de buiten
wereld. Deze patient vertelde echter dat ze 

via het raam zicht had op het atrium en 
daarbij vaak bestek hoorde kletteren in de 
cafetaria beneden. Oat gat haar het gevoel 
dat zt: in een vakantiepark verbleef en dat 
vond ze niet passen in een ziekenhuis
omgeving." 

De beperkte proefstudie toonde het grate 
belang aan van tekeningen. Mensen ko
men daardoor veel meer aan het woord 
en hebben zo de mogelijkheid om hun 
eigen ervaringen en verhaal te vertellen. 
Annemans verwijst naar het verhaal van 
een oude man op de kunstnier. "Hij snap
te niet waarom hij zeit toto's moest 

Ge'informeerde 
toestemming 

Anne mans had voor dit onderzoek 

uiteraard de toestemming nodig van 

de ethische commissie van het 
ziekenhuis. Patienten dienden onder 

meer hun ge·informeerde 

toestemming te geven. "Om 

privacyredenen mocht ik zelfs niet 

weten welke patienten aan het 

onderzoek deelnamen. Maar hoe 
kan ik hun toestemming vragen als 

ik niet mag weten wie ze zijn? 
Uiteindelijk raakte het dilemma 

opgelost via een vrijwilliger die de 
paMnten om toestemming vroeg. 

Daarna mocht ik hun identiteit wei 

kennen maar uiteraard zonder het 

medisch geheim te schenden. Daar 

was ik ook niet in gei'nteresseerd. 

Verder had ik wei graag op een 
oncologieafdeling gewerkt. Omdat 

men dit als te stigmatiserend 

beschouwde, zag de ethische 
commissie dit jammer genoeg niet 

zitten." 



Figuur 2: Schets van een patient om uit te leggen wat beter kan op de 
dialyseafdeling. 

nemen. lk kon dat tach oak? Bovendien was 
voor hem alles perfect en super. Tot zijn 
achterliggende verhaal naar boven 

kwam. Vroeger had hij in een Duits zie
kenhuis een tijdlang aan de kunstnier 
gelegen. Daar was het helemaal anders 
georganiseerd, vertelde hij. Het bed was 
bijvoorbeeld zo gep/aatst dat hij minder 
in de tocht Jag dan nu het geval was. 
De man tekende de opstelling in het 
Duitse ziekenhuis en daarnaast wat hij 

wou aanpassen op deze dialyseafdeling 
(Figuur 2). Hij gat oak mee wat hij kon 
horen. Hoewel aanvankelijk alles super 

leek, bleken er uiteindelijk tach grate 
verschillen tussen de twee ziekenhuizen 
te bestaan inzake vrijheid en verantwoor

delijkheid van de patienten." 

Dialyse en dagziekenhuis 

Na de hager beschreven fase waarin de 
proefstudie werd uitgevoerd met een 
zeer beperkt aantal patienten doet Mar
go Annemans het laatste half jaar 'op 
grate schaal' veldwerk met patienten
groepen. II Met name ga ik een dag per 
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week naar patienten in het dagzieken
huis en een dag per week naar patien
ten in nierdialyse. Uiteraard gebeurde 
de keuze voor deze beide atdelingen 
bewust omdat het zeer verschillende 
patientenprofielen oplevert. Dialysepa
tienten zijn zeer vertrouwd met de zie
kenhuiswerking, het ziekenhuis heett 
voor hen nag maar weinig geheimen, 
aangezien ze er immers zeer regelmatig 
gedurende langere periodes verblijven. 
De groep dialysepatienten is beperkt in 

aantal maar ik heb er wei een langduri
ge relatie mee opgebouwd. In het dag
ziekenhuis gaat het dan weer over men
sen die hooguit voor een dag worden 
opgenomen en vaak nauwelijks contact 
hebben met het ziekenhuis. Voor hen 
gaat het om een compleet nieuwe erva

ring. In het dagziekenhuis bevraag ik 
aan de hand van korte interviews een 
groat aantal mensen na de ingreep. De 
aard van de operatie heeft geen be

lang." Het hoeft geen betoog dat de 
'state of mind' in de twee afdelingen 
totaal verschillend is. 

A View from the Front Line 

Voor haar doctoraat trok Margo 
Annemans oak naar het buitenland, meer 
bepaald naar het Maggie 's Cancer Caring 
Centre in London. Annemans: "In Groot
Brittannie zijn er verschillende Maggie's 
centres. Oat zijn dagcentra voor 
kankerpatienten en mensen die daar van 
ver of dichtbij bij betrokken zijn. ledereen 
- tamilie, vrienden, genezen patienten .. . 

- is welkom. Anders dan in het 

ziekenhuis zijn mensen hier samen in een 
niet-klinische omgeving. De Maggie's 
Centres bieden ondersteuning en zijn het 
levenswerk van architect Charles Jencks 
en zijn vrouw landschapsarchitecte 
Maggie Keswick. In de jaren 1990 werd 
bij haar borstkanker vastgesteld. De arts 

dee/de Maggie op een bepaald moment 
koudweg mee dat ze nag maar drie 
maanden te Ieven had. Waarna ze weer 
op de gang stand. Volgende patient ... 

Vanuit de verontwaardiging hierover 
groeide de Maggie's Trust: dit is geen 
omgeving voor mensen die net verna men 
dat ze kanker hebben." 

De centra trachten een 'healing 
environment' aan te bieden, zegt Margo 
Annemans. "Charles Jencks schakelde bij 
de bouw sterarchitecten in. Frank Gehry 
bijvoorbeeld, en Rem Koolhaas. Bij de 
bouw werken architecten met een 
zogenaamde ontwerpopdracht. 
Traditioneel staat daarin hoeveel 
vierkante meter er voorzien moet worden 
voor de verschillende ruimtes (toilet, 

Functioneel en ergonomisch 
juist 

Margo Annemans is ongeveer halfweg in 
haar doctoraal onderzoek over de liggende 
patient. Finaal is het de bedoeling dat het 
leidt tot aanbevelingen waarmee architec
ten aan de slag kunnen. "Aandacht voor de 
beleving van de patient belet uiteraard niet 

dat het traject oak logistiek moet werken. 

keuken, leefkamer .. . ). Maggie Keswick 
scheef over haar laatste levensjaren en 
het gevecht tegen kanker het biografische 
werk 'A View from the Front Line ' (1 ), een 
programma van opdracht maar niet in de 
klassieke zin van het woord. Het zijn de 
ervaringen van Maggie als zieke, de 
omgeving gezien vanuit het perspectief 
van de kankerpatient. Dit document stelt 
eerder dat de keuken een centrale ligging 
moet hebben opdat mensen er zouden 
kunnen samenzitten; dat iemand zich op 
het toilet moet kunnen terugtrekken om 
te huilen; dat een groen landschap van 
belang is maar zonder te vermelden 
hoeveel hectare er nodig is enzoverder. 
Het landschap van het Maggie's Centre in 
Landen is bijvoorbeeld veel beperkter dan 
dat van centra in Schotland." 

In het Maggie's Centre in Landen deed 
Annemans een groepsinterview met 
bezoekers/gebruikers. "De architecten 
wilden met de gebouwen een helende 
omgeving creeren. In het groepsgesprek 
bevroeg ik daarover het stand punt van de 
gebruikers. In een apart gesprek kreeg ik 
oak uitleg van de architect. Wat ik wou 
achterhalen was: doet het gebouw wat 
het vooropstelt te doen? En op die vraag 
volgde een positief antwoord. De centra 
worden inderdaad ervaren als een 
helende omgeving." 

A View from the Front L1ne is downloadbaar op http://www. 
maggiescentres. org/ 

Oat is een conditio sine qua non. Daarover 

gebeurde trouwens a/ vee/ onderzoek. En 
EBD-ontwerpen houden oak in dat alles 

functioneel en ergonomisch juist moet zit

ten. Het omgekeerde is ook waar. Het is 
niet omdat een antwerp positiet is voor de 
beleving van de patient dat het niet meer 
zou functioneren." 

De focus op de patientenervaringen had 
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tot gevolg dat zorgverstrekkers en zie
kenhuisdirecti es we inig aan bod komen 
in het doctoraat. Daarom voorziet een 
bijsturing in een dialoog met zorgver
strekkers en directies. In een laatste 
fase worden de resultaten aan hen voor
gelegd. "Het is belangrijk ook arts en en 

directies aan het woord te Iaten", legt 
Margo Annemans uit. "Want we willen 
wei voeling houden met het veld. Het 
zou natuurlijk problematisch zijn indien 
ik architecten perfecte informatie voor

schotel waarvoor de andere stake
holders uit de ziekenhuiswereld geen 
interesse hebben." 

1 . Dit onderzoek gebeurt met steun van het Agentschap voor lnnovatie 
door Wetenschap en Technologie (IWT) onder de vorm van een 
Baeklandmandaat o.l.v. Ann Heyligen & Chantal Van Audenhoven 
(KU Leuven) en Hilde Vermolen (Osar). 
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Wie ge'lnteresseerd is in deze papers kan een 
mailtje sturen naar Margo Annemans (Margo 
Annemans@asro.kuleuven.be). 


