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Oprichter
Studio dVO (1996)

Onderzoeks- en adviesbureau in 
de omgevingspsychologie & 
bewuster bouwen

Gepromoveerd op Holistic

Healing Environments

Missie: 

“Zorgen voor een optimale 
afstemming tussen 
omgeving/gebouw en de mens.”
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Klanten
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Onderwerpen 

1. Omgevingspsychologie

2. Bewuster bouwen

3. Generative spaces

4. Omgeving & dementie

5. Psychologie van de wachtkamer

6. Doing it right the first time
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Omgevingspsychologie1
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Omgevingspsychologie

De interactie tussen de 
gebouwde omgeving en de 
mens.

Bewuster

bouwen

Beleving

Waarneming

Gedrag
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Hoe beleven wij onze omgeving?

individuele verschillen
situationele factoren
sociale condities
culturele factoren

Waarneming
omgeving

Bell, Greene, Fisher & Baum,1990

Fysieke eigenschappen omgeving
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Het Arousal (activatieniveau) model

Yerkes-Dodson wet: optimale prestatie versus activatieniveau. 

= zone voor 
optimale 
prestatie
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 Teleurstelling en foutief 
gebruik reduceren

 Misfits tussen gebouw en 
eindgebruikers beperken

 Faalkosten  reduceren

 Welbevinden gebruikers 
verhogen

Belang

09.06.2011.20

Bewuster Bouwen2
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In hoeverre faciliteert de 
omgeving beleving en 
gedrag passend bij de 

mens en de doelen van de 
organisatie?
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DOOR BEWUSTER TE BOUWEN

VERBETEREN NIET ALLEEN

DE PRESTATIES VAN EEN

GEBOUW, MAAR OOK DIE

VAN DE ORGANISATIE
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Westerdok, Dimence, Almelo

Westerdok, Dimence in Almelo
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Wat is 
Generative Space?3



11-4-2018

6

09.06.2011.31

“Nearly all problems of human 
behavior stem from our failure to 
ensure that people live in 
environments that nurture their 
wellbeing.”

—A. Biglan, Scientist
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…
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Rol in gemeenschap

Denken buiten de grenzen van het gebouw 

en de traditionele rol van de zorginstelling

identiteit

wellness



11-4-2018

7

09.06.2011.37

Healing Environment 

Een omgeving waar 
onnodige stress wordt 
voorkomen door ‘misfits’  
tussen de gebruikers en de 
omgeving te minimaliseren 
en het gevoel van 
welbehagen te verhogen.
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Generative space

Het systematisch en 
duurzaam verbeteren 
van het welzijn en de 
gezondheid van een 
organisatie en alle 
betrokkenen.
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De psychologie van de 
wachtkamer4
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Liever groen dan een stenen muur (Ulrich, 1984)
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Slechts 4 minuten contact met natuur leidt tot een 
duidelijke vermindering van stress
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Iedere keuze heeft consequenties
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Uitnodigende en unieke wachtkamers verlagen 
stress en verhogen turnover
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Patiënten ‘lezen’ kwaliteit van de zorg af aan de 
wachtkamer
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Kwaliteit en kleur van de wachtkamer bepalen 
ook de beleving van de duur van het wachten
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Keuze verhoogt controle
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Zichtlijnen verhogen oriëntatie en gevoel van 
veiligheid 
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Personal space



11-4-2018

9

09.06.2011.49

Geuren 
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Wellness in plaats van illness

Cancer Center VUmc, D/Dock
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Hoeveelheid licht bepaalt tijd die patiënt over 
zichzelf praat, gevoel van veiligheid …

…en positieve 
gevoelens
tov behandelaar.
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Openheid patiënt significant groter in warme, 
intieme kamer
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Evidence
 Medicatie

 Medische fouten

 Personeelsverloop

 Ziekteverzuim

 Faalkosten 

 Verspilling van eten

 Verblijfsduur patiënten

 Betrokkenheid familie

 Vrijwilligers

 Productie

 Tevredenheid personeel

 Imago

 Patiënttevredenheid

 Patiëntveiligheid
...

09.06.2011.54

Bewuster Bouwen
Care5
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Ontwerp huisvesting ouderen 

Kwetsbaarheid en 
afhankelijkheid stelt 
eisen aan omgeving
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Onderzoek toont aan…

…dat eigenschappen van de 

ziekte zoals onrust, 

boosheid en agressie, niet 

onderdeel van ziekte zijn, 

maar het gevolg van een 

‘misfit’ tussen omgeving en 

de patiënt
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De omgeving als therapie

• Focus op wat iemand nog wel kan i.p.v. op wat 
iemand niet meer kan

• Reduceren van onnodige prikkels

• Bieden van zinvolle prikkels

• Ruimte om te bewegen en te beleven

Het ontwerp van de omgeving kan dit stimuleren en 
faciliteren en het welzijn verhogen.



11-4-2018

11

09.06.2011.61

De Coupé, Lino Hellings & Yvonne Dröge Wende
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De omgeving als therapie

Critical Performance Criteria
1. Huiselijke schaal

2. Gemeenschappelijk ruimtes

3. Controle over  uitgangen

4. Vrijheid om naar buiten te kunnen

5. Mogelijkheid tot bewegen 

6. Terugtrekplekken

7. Zelfredzaamheid 

8. Zintuiglijke waarneming

John  Zeisel
National Institutes of Aging 

Hearthstone Alzheimer Care
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Visueel verbinden van ruimtes creëert bestemmingen

1.  Huiselijke schaal
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Ruimtes met een uniek karakter worden onthouden

2. Gemeenschappelijke ruimtes
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Verwarrende boodschappen vergroten de onrust

3. Controle over uitgangen

Een onopvallende deur reduceert
vluchtgedrag



11-4-2018

12

09.06.2011.67

Een goed toegankelijke tuin vermindert onrust en agressie en bevordert een 
natuurlijk ritme

4. Buitenruimte
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Alleen een loopcircuit is niet genoeg

5. Ruimte om te bewegen

Foto’s dementiewinkel

09.06.2011.69

‘Thuis’ zijn in je eigen kamer reduceert agitatie

6. Terugtrekplekken
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Een zichtbaar doel is de beste aanwijzing

7. Zelfredzaamheid
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Stimuleren van alle zintuigen

8. Zintuigelijke waarneming

De geur van
brood

Geur en geluid
van was

Vertrouwde activiteiten

Geluid van een bel

Licht en daglicht
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De 8 aspecten toegepast
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Creëren HE voor dementerenden
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Evalueren van het ontwerp
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Outdoor freedom

Sensory comprehension

Away places Freedom to move
Residential scale

Autonomy

Exit control

Common spaces
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Waarom

 Medicatie (-50%)

 Incontinentie (-40%)

 Fysiotherapie 

 Verspilling van eten

 Ziekteverzuim 

 Betrokkenheid familie

 Vrijwilligers

 Tevredenheid bewoners

 Personeelstevredenheid

 Verloop personeel

 Faalkosten

De omgeving als medicijn
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Doing it right the first time
Creating places for people to flourish

6
09.06.2011.78

Hoe kunnen gebouw en 
interieur bijdragen aan de 
doelstellingen van de 
organisatie en het welzijn van 
patiënten, familie, personeel 
en de gemeenschap?
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Iedere (ontwerp)keuze heeft consequenties;
de kunst is deze vooraf inzichtelijk te maken en 

bewust te kiezen
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Inspelen op de
impliciete en expliciete 

wensen en behoeften
van de mens is de sleutel tot 

een succesvol gebouw
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Bouwen zonder 

visie is bouwen 

op drijfzand
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“Mijn meest succesvolle gebouwen zijn die 

gebouwen waarbij de opdrachtgever een 

heldere visie had en betrokken was van 

begin tot het eind.”

—Architect Derek Parker
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Gastvrij


