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Op de voorzijde: het ziekenhuis op Fair Isle  

(from Old Norse Friðarey; Scottish Gaelic Fara) is an island in northern Scotland, lying around 

halfway between mainland Shetland and the Orkney islands. It is famous for its bird observatory 

and a traditional style of knitting. 

 

 

 

 

 
 
Foto: detail van het ziekenhuis op de voorpagina   

http://en.wikipedia.org/wiki/Old_Norse_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_Gaelic
http://en.wikipedia.org/wiki/Scotland
http://en.wikipedia.org/wiki/Shetland
http://en.wikipedia.org/wiki/Orkney
http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_Isle_(technique)
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'Relevant questions are: Which life 

interpretation lies in spaces, and with which 

life interpretation do we meet the spaces?' 
 
 

Kari Martinsen 
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1. Samenvatting 

Dit is de weerslag van een kwalitatief onderzoek op basis van visual data analysis van wat 

moderne ziekenhuizen als gebouw te zeggen hebben over wat hun opvatting is van goede zorg 

aan de patiënt en ziekenhuisbezoeker. De keuze van de ziekenhuizen is at random. Van drie 

ziekenhuizen zijn foto's van openbaar toegankelijke bronnen gebruikt, twee van de 

buitenvoorzijde, drie van de centrale hal. Op systematische wijze is met de 51 hulpvragen van 

Baart gezocht naar de zeggingskracht van foto's. Wat verbergt een foto, die niet met dat doel is 

genomen, dieperliggend aan betekenis van wat het ziekenhuis verstaat onder goede zorg. De 

onderzoekers hebben zelfreflecterend kritisch bij hun persoonlijke opvattingen stil gestaan. 

Dit verslag is een weergave van de zoektocht naar wat foto's kunnen ontsluiten. In die zin is het 

een leeronderzoek: hoe werkt het, welke kennis is nodig, welke vaardigheden moeten 

ontwikkeld worden. De onderzoekers hebben een geheel verschillende achtergrond, eigen 

ervaringen en een zeer persoonlijke stijl. Dat heeft tot confronterende bijeenkomsten (lees: 

diepgaande intensieve sessies) geleid waarin op het scherpst van de snede is gezocht naar hoe 

zij elkaar kunnen versterken. Zo wisten zij diepere lagen in deze voor hen onbekende methodiek 

te vinden. Wetenschappelijk werken is de drijfveer geweest, systematisch bewijs verzamelen het 

doel. 

Het inhoudelijke resultaat is niet eenduidig. Moderne ziekenhuizen zijn gebouwd op het snel en 

effectief aanbieden van een scala aan zorgproducten. Daarin staat niet per definitie de mens 

centraal, maar juist de logistiek, de efficiency, het zo snel mogelijk omzetten van leed, ziekte en 

ongemak naar een situatie van bij voorkeur gezondheid of beheersbare ongezondheid. Maar 

juist het hart van het ziekenhuis, het primaire proces bij uitstek, is geen onderdeel van het 

onderzoek geweest. Harde conclusies over wat goede zorg is, blijven uit. Wel heeft dit 

onderzoek een duidelijk leerresultaat: hoe je als onderzoeker intensief onderdeel bent van het 

valideren van data en het vertalen tot bruikbare inzichten over belangrijke thema's van een 

ziekenhuis. Dan blijkt hoe rijk het materiaal is geweest en hoe complex de opgave van het 

ziekenhuis om in één gebouw inhoud te geven aan een voor iedere bezoeker hanteerbare 

persoonlijke werkelijkheid. 

Dit onderzoek levert anderzijds diep inzicht op in hoe ziekenhuizen hun rol zien naar hun 

patiënten. Daar komen drie dominante thema's naar voren: maakbaarheid, menselijke maat en 

wegdrukken/afleiden. Daaruit blijkt de complexiteit van de maatschappelijke en bestuurlijke 

opdracht die het ziekenhuis zichzelf stelt. Patiënten willen perspectief houden op herstel en 

gezondheid, het ziekenhuis probeert daar zo goed mogelijk aan tegemoet te komen. Het grote en 

grootse van het gebouw (en haar professionals) en de individuele patiënt blijken uit deze foto’s 
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een grote afstand tot elkaar te hebben alsof de menselijke maat niet gevonden is. Dit is het 

dilemma van het ziekenhuis. Daar komt het derde gevonden thema uit voort: wegdrukken en 

afleiden. Wie perspectief wil blijven zien wil niet geconfronteerd worden met het lijden en 

ziekte van anderen.  Zo ontstaat de werkelijkheid waar het moderne ziekenhuis zich toe moet 

verhouden. Haar houding wordt bepaald door het imago wat zij wil uitstralen, onder druk van 

markt en publieke opinie: vastberaden optimisme in relatie tot de menselijke kwetsbaarheid en 

eindigheid. 
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2. Probleemstelling 

2.1 Aanleiding 

Dit onderzoeksontwerp is geschreven in het kader van de cursus ‘Theorieën van zorgethisch 

onderzoek’ en zal een vervolg krijgen in de cursus ‘Veldverkenningen zorgethisch onderzoek‘ 

van de master Zorgethiek en Beleid van de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Door de 

cursusleiders is de opdracht voorgeschreven, de uiteindelijke dataset is door ons samengesteld. 

Er is door de docenten geen inhoudelijke aanleiding voor het thema van het onderzoek 

gecommuniceerd. 

 

Toch zijn er op basis van vooronderzoek voldoende ontwikkelingen te signaleren in de wereld 

van de ziekenhuiszorg die te oormerken zijn als ‘inhoudelijke’ aanleidingen voor dit onderzoek: 

ziekenhuisbouw krijgt om allerlei redenen de nodige aandacht.  

 

Het nieuwe in 2017 te openen Erasmus Medisch Centrum  wordt ‘een soort medische stad in de 

stad, een ruime, transparante ruimte waar het prettig verblijven is’. (Gevonden op 8 november 

2014 op http://www.erasmusmc.nl/nieuwbouw/waaromnieuwbouw/waaromnieuwziekenhuis) 

 

Het Prinsengrachtziekenhuis in de binnenstad van Amsterdam sluit haar deuren. 'Er hing hier 

een prettige sfeer: het was allemaal wat amicaler en minder hectisch. In de spreekkamers werd 

tot eind jaren 90 zelfs gerookt.' (Gevonden op 8 november 2014 op 

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3723933/2014/08/24/Oud-en-

markant-Prinsengrachtziekenhuis-gaat-dicht.dhtm) 

 

‘De visie van Planetree is om gezondheidszorg te leveren waarin (…) de fysieke omgeving goed 

is ingericht omdat dit belangrijk is voor stressreductie en welbevinden.’ (Gevonden op 8 

november 2014 op http://www.planetree.nl/over-planetree/de-12-componenten) 

 

Een geestelijk verzorger van een  modern ziekenhuis in de Randstad wenst haar dienstverband 

te beëindigen omdat zij haar nieuwe werkomgeving als ontzield ervoer. (B. Molenaar, 

persoonlijke mededeling, 2 oktober 2014). 

 

Buurtbewoners van het Sint Antonius Ziekenhuis te Utrecht kregen voorafgaand aan de opening 

http://www.erasmusmc.nl/nieuwbouw/waaromnieuwbouw/waaromnieuwziekenhuis
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3723933/2014/08/24/Oud-en-markant-Prinsengrachtziekenhuis-gaat-dicht.dhtm
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3723933/2014/08/24/Oud-en-markant-Prinsengrachtziekenhuis-gaat-dicht.dhtm
http://www.planetree.nl/over-planetree/de-12-componenten
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een uitnodiging voor een rondleiding. 'Er zijn veel hoekjes, waar je, eventueel met je familie, 

rustig kunt zitten. Het restaurant is ook prachtig.' (Otten, A., Chatrou, K. & Woerden, A., van, 

(2013) 

 

Een moeder met kind laat zich afzetten bij de Kiss & Ride van het Maasstadziekenhuis. Een 

pendeltreintje brengt mensen van de parkeergarage naar de verschillende organisaties op de 

Zorgboulevard. (Gevonden op www.maasstadziekenhuis.nl op 8 november 2014) 

 

Onze stelling is dat het ziekenhuisgebouw, de directe omgeving van het gebouw en de 

inpandige indeling en inrichting van het gebouw aandacht vragen omdat ze invloed hebben op 

de werksfeer, op het leveren van goede zorg, op efficiëntie , op opwaardering van de omgeving 

en op het ziekenhuis als merk. 

 

2.2 Probleemstelling 

Functionele aspecten hebben lange tijd de architectuur van ziekenhuizen gedomineerd; 

veiligheid en functionele efficiency waren dominante waarden in het beoordelen van een 

ziekenhuisgebouw. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de wisselwerking tussen 

omgeving en persoon. Het concept van humanisering doet zijn intrede in de bouw van 

ziekenhuizen: het ontwerpen van een omgeving en creëren van ruimtes, die voorzien in de 

behoeften van patiënten en tegelijkertijd spanning reduceren (Pellitteri, 2010). 

Ziekenhuisgebouwen worden onderdeel van het zorgconcept: het ziekenhuis moet een tijdelijke 

leefomgeving zijn die bijdraagt aan genezing, aan een plezierig verblijf en in die zin aan 

kwaliteit van leven. Healing environment, Planetree en genezende gebouwen zijn termen die 

duiden op het nadenken over en realiseren van gebouwen waarin ziekenhuiszorg ingebed is in 

een omgeving die deze zorg niet alleen mogelijk maakt, maar waarin die gebouwen bijdragen 

aan het genezingsproces. 

Niet alleen de infrastructuur van de ziekenhuizen moet aan andere eisen voldoen, ook over de 

buitenkant van het gebouw wordt terdege nagedacht. De uitstraling van het gebouw kan een van 

die onderscheidende factoren zijn. Het gebouw is mede instrument van marketing geworden 

(Niemeijer, 2013). 

Het gebouw kan gezien worden als een actor, die communiceert met –in ons geval- de patiënt. 

Het gebouw brengt als het ware sociale interactie op gang (Latour, 2005). 

 

Het ziekenhuis profileert zich als actor door het leveren van goede, professionele zorg met 

aandacht voor het menselijk welbevinden. Zij doet dat door de missie en visie als boodschap in 

http://www.maasstadziekenhuis.nl/
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en aan haar gebouw mee te geven. Van Heijst (2005) stelt dat marktwerking berust op een in 

wezen amorele dynamiek waarin het niet draait om 'waarden' maar om 'waren'.  

Wij ervaren hier een spanningsveld: het ziekenhuis gebruikt het gebouw als instrument van 

goede zorg én anderzijds gebruikt ze het gebouw als instrument van marketing. De doelstelling 

van goede zorg en marktaandeel dreigen hier continu te conflicteren.  

Er wordt onderzoek gedaan naar de constructie van gebouwen: stabiliteit, duurzaamheid, de 

efficiency van gebouwen, naar de kwaliteit van de lucht, licht en het geluid. Er wordt onderzoek 

gedaan naar het effect van het verblijf in een bepaalde omgeving, welk gedrag roept een gebouw 

op, welke bijdrage levert het verblijf in het gebouw aan het genezingsproces, aan het 

welbevinden van patiënten. Maar onderzoek naar de boodschap die het ziekenhuisgebouw geeft 

aan de patiënt over dat wat er verstaan wordt onder ‘goede zorg’ ontbreekt. 

 

Zoals Fisher en Tronto al lieten zien is ‘zorg’ een complex samenspel van verschillende actoren 

en factoren. De door hen geïntroduceerde fasen van zorg kennen ten opzichte van elkaar én 

binnen de fasen conflicten. Fisher en Tronto laten ook zien dat zorg die holistisch en 

geïntegreerd is, zorg waarin de fasen goed op elkaar afgestemd zijn, dichter bij het ideaal van 

‘goede zorg’ komt (Tronto, 2010). 

Het gebouw faciliteert zorgprocessen, beïnvloedt de zorgverlener en de zorgontvanger. 

Tegelijkertijd dient het gebouw andere belangen ingegeven door ideeën over marktwerking, de 

strijd om consumenten en de opbouw van een goed imago. 

Het ziekenhuis levert zorg als product, proces en waarde. Welke waarden er door het ziekenhuis 

via de architectuur gecommuniceerd worden met de patiënt is onbekend. 

 

Het ziekenhuisgebouw is onlosmakelijk verbonden met en wezenlijk onderdeel van de 

zorgpraktijk. Het gebouw is het geraamte waarin zorgprocessen uitvoering krijgen, is een 

marktinstrument, waarmee potentiële klanten getrokken worden en is een factor in de 

beïnvloeding van de patiënt. Wanneer we, zoals zorgethici dat voorstaan, zorg integraal en 

holistisch willen benaderen en onderzoeken, dan is  het zinvol/noodzakelijk ook het 

ziekenhuisgebouw aan een nader onderzoek te onderwerpen. De verhouding tussen de 

boodschap van het gebouw enerzijds en de missie/visie anderzijds is onbekend.    

 

2.3 Zorgethische inkadering 

In Menslievende zorg (2005) spreekt Annelies van Heijst haar bezorgdheid uit over 

economische rationaliteit, marktwerking, zorg als productieproces;  '…aan een vermarkte 

zorgsector wat waarden toevoegen om de boel op te leuken.' (Van Heijst, 2005, p.13).  
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Het ziekenhuis levert zorg als product, proces en waarde. Welke waarden er door het ziekenhuis 

via de architectuur gecommuniceerd worden met de patiënt is onbekend. Welke betekenis roept 

het gebouw op, draagt het gebouw over aan de patiënt? Welke verbinding maakt het 

ziekenhuisgebouw met de patiënt? Welke relatie wil het ziekenhuis aangaan met de patiënt? 

Welke verwachting creëert het ziekenhuis ten aanzien van de zorg? Wat kan het gebouw 

vertellen over de waarden die geleefd zouden moeten worden? Hoe definieert het ziekenhuis 

goede zorg?  

 

De missie en visie van de organisatie verwoorden het bestaansrecht van het ziekenhuis, geven 

aan welke kernwaarden in woorden essentieel zijn voor het ziekenhuis en welke bijdrage het 

ziekenhuis wil leveren aan de samenleving. Via het gebouw geven zij bovendien een boodschap 

over zorg, goede zorg, (misschien) menslievende zorg. De werkelijke waarde van zorg en de 

betekenis van ‘goede zorg’ komen tot uitdrukking in de relatie tussen zorgontvanger en 

zorggever. 

Voor de zorgethiek en het verstaan van zorg als product en proces is het van belang te 

onderzoeken welke waarden de ziekenhuizen voorstaan, welke zorgopvatting deze waarden 

vertegenwoordigen en welke betekenis deze waarden voor de patiënt kunnen hebben. 

 

2.4 Vraagstelling  

Welke boodschap geven de drie geselecteerde ziekenhuizen aan de patiënt op basis van een 

analyse van de missie en visie enerzijds en de architectuur van de entree (voorgevel en 

inkomsthal) anderzijds aan de patiënt over hun opvatting van goede zorg? 

 

Subvragen 

2.4.1 Welke zorgopvatting blijkt uit de architectuur van de entree (voorgevel en inkomsthal) op 

grond van een visuele data analyse? 

2.4.2 Welke zorgopvatting blijkt uit de missie en visie, zoals gepubliceerd op de website van het 

ziekenhuis, aan de patiënt op grond van een analyse van de gebruikte taal en plaats en 

vormgeving van de tekst? 

2.4.3 Welke overeenkomsten zijn er tussen de uit analyse van missie/visie enerzijds en de 

architectuur anderzijds geconstrueerde zorgopvattingen van elk afzonderlijk ziekenhuis? 

2.4.4 Welke verschillen zijn er tussen de uit analyse van missie/visie enerzijds en de 

architectuur anderzijds geconstrueerde zorgopvatting van elk afzonderlijk ziekenhuis? 

2.4.5 Welke overeenkomsten zijn er tussen de zorgopvattingen van de drie ziekenhuizen op 

basis van de visuele data en tekstanalyse? 
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2.4.6 Welke verschillen zijn er tussen de zorgopvattingen van de drie ziekenhuizen op basis van 

de visuele data en tekstanalyse? 

2.4.7 Wat zegt het resultaat over de kwaliteit van zorg als integraal concept? 

 

2.5 Doelstelling 

Met dit onderzoek willen we allereerst kennis toevoegen: de voor nu nog verborgen opvattingen 

van ‘goede zorg’ die deze ziekenhuizen met hun patiënten communiceren middels hun 

geformuleerde en vormgegeven missie en visie enerzijds en architectuur van het ziekenhuis 

anderzijds.  

Het ziekenhuis zal beleidsdocumenten hebben waarin de opvatting over goede zorg vervat is, 

maar deze documenten hebben niet de communicatieve waarde die het gebouw heeft en de 

missie/visie kan hebben. Kennis over de gecommuniceerde boodschap van ‘wat goede zorg is’ 

kan bijdragen aan het debat over goede zorg: welke is de relatie tussen de gecommuniceerde 

opvatting van zorg en de door de patiënt beleefde zorg, welke relatie is er tussen de 

gecommuniceerde opvatting van zorg en geboden zorg; wat is de invloed van het marktdenken 

op de door het ziekenhuis gecommuniceerde zorgconcept? Allemaal vragen waar dit onderzoek 

geen antwoord op zal geven, maar wel een bijdrage aan wil leveren. 

 

Het opdoen van ervaring in het doen van onderzoek in een zorgethisch kader is een afgeleide 

doelstelling van dit onderzoek. We betitelen dit onderzoek daarom mede als een leeronderzoek. 

 

2.6 Relevantie in zorgethische termen 

Wij willen kennis toevoegen over hoe het tegenwoordige ziekenhuis de relatie tussen ziekenhuis 

en patiënt inhoud geeft. Hoe komen de waarden tot uitdrukking en uit welke waarden bestaan 

haar drijfveren? Wat zegt dat over de positie van de patiënt? Hoe wordt inhoud aan 

kwetsbaarheid gegeven: met welke verwachtingen betreden patiënten het ziekenhuis en welke 

aandacht heeft het ziekenhuis voor hen? Wat geeft het ziekenhuis aan patiënten mee dat zij zich 

in vertrouwde en veilige handen weten? 
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3. voorstudie/globale theoretische verkenning van het vraagstuk 

3.1 De kwestie omschreven in theoretische termen 

Het verlenen van goede zorg in zorginstellingen hangt niet alleen af van het uitvoeren van 

medisch handelen en de relatie tussen zorgverlener en zorgontvanger. Ook het instituut, het 

gebouw zelf, kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van de gezondheid van de patiënt. Wat 

ervaart men bij binnenkomst van een zorginstelling en komt de ervaring overeen met de missie 

en visie van een zorginstelling. Iedereen voelt intu tief wel aan dat gebouwen invloed hebben op 

hoe mensen functioneren en hoe ze zich daarbij voelen, hoe ongrijpbaar die impact dan ook mag 

zijn.  n de gezondheidszorg worden de potentiële effecten van de f sieke omgeving op de mens 

steeds serieuzer genomen, mede door toedoen van concrete resultaten uit wetenschappelijk 

onderzoek. Dergelijk inzicht in de werking van fysieke omgevingskenmerken kan helpen 

omgevingen te ontwerpen die een positief effect hebben op diverse gebruikers, of het nu gaat 

om patiënten, personeel of bezoekers.  n deze context wordt analoog aan ‘evidence based 

medicine’ ook wel gesproken over ‘Evidence Based Design’ (EBD) (Kwaliteit van de f sieke 

zorgomgeving, 2008). 

 

3.2 De kwestie verkend in de literatuur 

Op grond van de huidige stand van zaken in de wetenschap hebben Dijkstra e.a. (2006) recent 

geconstateerd dat het nog te vroeg is om ‘evidence based’ (ontwerp) richtlijnen te formuleren 

voor zorggebouwen. Een jammerlijke constatering voor de opdrachtgevers en architecten die 

graag richtlijnen aangereikt kregen met inzicht in omgevingsvariabelen die een positief effect 

hebben op de mens. Een overzicht van alle variabelen die de ultieme zorgomgeving zou kunnen 

vormen, zal er ook niet komen. Dit gezien het enorme verschil in zorgomgevingen en de 

doelgroep waar het voor gebouwd is. Het maakt een verschil of er een verpleegtehuis of 

ziekenhuis wordt gebouwd. Ook is gebleken dat iedereen anders op een omgeving reageert. 

Mensen met fysieke problemen hebben andere behoefte dan mensen met psychische klachten. 

Die verschillen kunnen zelfs gebonden zijn aan een specifieke leeftijd en sexe.   

  

Er is momenteel onderzoek naar wat elementen zijn die van invloed kunnen zijn op een 

rustgevende omgeving. We weten inmiddels dat stress en druktebeleving van invloed is op de 

mens, echter wat kan nu heilzaam zijn voor onze gevoelens van rust. Volgens van den Berg, 

2007 is de belangrijkste ontdekking tot nu toe, dat natuurlijke omgevingen als rustgevender 
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worden waargenomen dan niet-natuurlijke omgevingen. Contact met de natuur leidt ook 

daadwerkelijk sneller tot herstel van stress dan contact met stedelijke omgevingen. Het gaat 

hierbij niet om het direct contact hebben met de natuur maar bijvoorbeeld foto’s van de natuur 

om het gevoel te hebben in de natuur te zijn kan van invloed zijn op het gevoel en iemand rustig 

maken. Uit onderzoek blijkt dat mensen hun aandacht naar plekken worden getrokken waar zij 

zich niet bedreigd voelen en dat dit past bij een overlevingsmechanisme. Te denken is aan 

plekken waar men ver kan zien en de horizon niet vervuild is.   

Dit geeft de mens de tijd om even tot bezinning te komen en zijn aandacht weer opnieuw te 

kunnen verdelen. Er wordt steeds meer aandacht gegeven aan deze rustgevende effecten zoals 

het uitzicht op tuinen en natuur en de toetreding van daglicht. Ook het gebruik van natuurlijke 

bouwmaterialen en natuurlijke ventilatie heeft de aandacht. Een omgeving met deze herstellende 

elementen kan van positieve invloed zijn na stressvolle situaties. Tevens kan met het creëren 

van privacyhoekjes en -plekken, waar men zonder afleiding kan zitten met familie en naasten, 

rust bieden en herstel bewerken. 

Een voorbeeld hiervan is de missie van de organisatie Planetree: zij wil gezondheidsorganisaties 

helpen bij het ontwikkelen van een patiëntgecentreerde omgeving of wel een healing 

environment. Hun filosofie is een holistische benadering van patiëntenzorg en behandeling. De 

omgeving waar dit plaatsvindt kan de kans op helen, gezondheid en welbevinden vergroten. 

Patiënten komen vaak de zorginstelling binnen met gevoelens van stress, angst en 

kwetsbaarheid. De omgeving waar ze in stappen heeft de potentie die te verergeren en laat vaak 

een onuitwisbare indruk na, die lang nadat de patiënt het ziekenhuis heeft verlaten blijft bestaan 

(Planetree). Een zorgomgeving beperkt zich niet alleen tot fysieke en esthetische aspecten. Het 

tot stand brengen van een mensgerichte organisatie heeft aandacht en visie nodig. Vaak staat de 

ziekte of de behandeling daarvan nog centraal en niet de mens daarachter. Het vraagt de inzet 

van de hele organisatie van een zorginstelling met een visie die aansluit bij de patiënten en de 

zorgverleners. 

  

Patton (2002, p.283) zegt dat sociale omgevingen hun eigen unieke ‘persoonlijkheid’ hebben 

net zoals mensen en van invloed zijn op hoe mensen zich gedragen. Sommige sociale 

omgevingen zijn meer ondersteunend dan andere en dat kan bij mensen net zo zijn. Dit zegt dus 

meer iets over hoe de sfeer is in de instituties. De eerste indruk daarvan kan al voelbaar zijn bij 

het binnentreden van de zorginstelling. De missie en visie kan van invloed zijn op de sfeer en 

attitude van het personeel en hoe dat wordt gedragen en uitgedragen. Dus een interessante vraag 

is: hoe communiceert de staf over de missie en visie die leidend is en vind dat voeding bij de 

werknemers? Kunnen zij dit overdragen naar de patiënten? 
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Kirova & Emme (2006) zeggen in hun artikel dat de niet gesproken weg van weten ook 

gevangen kan worden in schilderijen, foto’s en illustraties. Het is ook een vorm van taal die 

ge nterpreteerd kan worden. Visuele interpretatie, is een andere manier van ‘zien” door de 

bracketing van onnodige elementen. Het onuitspreekbare openbaart zichzelf. Het proces van 

‘tussen haakjes' zetten is een belangrijke functie van hermeneutiek. 

  

Zorgethiek is een politieke ethiek en het toepassingsgebied is groter dan persoonlijke relaties. 

Het richt zich ook op institutionele en systemische realiteiten. Het onderzoekt vragen die gaan 

over instellingen die passen in een fatsoenlijke samenleving en die zich bezighoudt met de 

verdeling van sociale voordelen maar ook claims van bestuur en recht. Professionele zorg is een 

geformaliseerde activiteit die altijd ingebed is in grotere sociale praktijken en relationele 

netwerken (Klaver, Van Elst &  Baart, 2013). 

  

3.3 conclusie 

Uit de literatuur blijkt hoeveel aandacht er is voor de wisselwerking tussen mens en gebouw en 

de bijdrage daarvan aan goede zorg. Er lijken aanwijzingen te zijn dat healing environments 

effect hebben op het welzijn van de mens. Een ziekenhuisgebouw kan effect hebben op het 

proces van genezen en de tevredenheid van patiënten en de zorgverleners. We kunnen echter 

niet vanuit de literatuur constateren dat het gebouw een boodschapper is van goede zorg maar 

wel dat er aanwijzingen zijn die verder onderzoek behoeven naar het effect dat gebouwen en 

zijn zorgverleners hebben op de genezing. Niet alleen ten aanzien van het marketing 

strategische plan en de concurrentie om de tevredenheid van patiënten en medewerkers. 

Gezondheidswinst zal iedereen ten goede komen. 
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4. Conceptueel Raamwerk 

4.1 sensitizing concepts 

4.1.1. Het begrip sensitizing concept 

Herbert Blumer (1954) lanceerde het idee van sensitizing concepts. Zijn inzet was een leidraad 

te bieden waarmee specifieke aandacht gegeven kan worden aan woorden en betekenissen die 

wijdverspreid zijn in het gebruik tussen mensen. Daarmee is een sensitizing concept een 

raamwerk én een vertrekpunt in het denken wanneer je als onderzoeker nog geen vastomlijnd 

idee hebt waar je je in het onderzoek op moet richten. Sensitizing kan vertaald worden met het 

Nederlandse sensibiliseren. De opgave is dat de onderzoeker zich gevoelig maakt voor wat hij 

wil observeren, zich zo breed mogelijk openstelt om te zien wat gezien moet worden, om 

daadwerkelijk gevoel te krijgen bij welke betekenissen in het te onderzoeken veldmateriaal 

verborgen zijn. De begrippen die deze manier van werken opleveren zijn doelbewust marginaal 

geoperationaliseerd, maar er wordt al wel verbinding gemaakt met de locale en specifieke 

situatie wat onderwerp van onderzoek is. 

 

In kwalitatief onderzoek is de onderzoeker vaak 'onderdeel' van het onderzoek zelf. Hoewel in 

onze aanpak wij op afstand materiaal verzamelen, er bewust 'niet instappen en niet omheen 

lopen', moet hier opgemerkt worden dat wie observeert niet blanco is (Patton, 2002, p.279). Hier 

komt een tweede belangrijke toegevoegde waarde van sensitizing concepts naar voren. Het 

raamwerk biedt een mogelijkheid om complexe beelden en situaties te verbeelden, zonder dat je 

overweldigd wordt door de informatie die het materiaal biedt en waardoor je als onderzoeker 

onvoldoende open bent om de rijkdom van het materiaal er uit te halen. Dit gedachtegoed is 

daarmee een voorwaarde geworden voor een open en voldragen waarneming, doordat de data in 

te onderscheiden, te managen en te observeren brokken worden verdeeld. Het is daarmee ook 

een eerste aanzet om de evaluatie van de uitkomsten mogelijk te maken. 

 

De valkuil bij sensitizing concepts is dat we ons niet alleen sensibel [dus open] maken, maar in 

een vernauwde variant leidt tot afvinklijsten of alle elementen wel zijn gezien. Dan keert het 

concept zich tegen zichzelf, want daarmee word je als onderzoeker onvoldoende open voor wat 

het materiaal zelf biedt. Wij gaan de sensitizing concepts dus niet uitschrijven. Op deze wijze 

borgen wij zo neutraal mogelijk, zonder te stellen dat we blanco zijn, hoe wij het onderzoek 

instappen. Let wel, het gaat hier steeds om de eerste fase van de analyse, zodat begrip ontstaat 
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over wat we onderzoeken (Patton, 2002, p.457). In de uitwerking van het onderzoek zullen we 

deze proceselementen beschrijven en toelichten. 

 

4.1.2 sensitizing concept in de ziekenhuispraktijk 

Ziekenhuizen zijn openbare gebouwen waar individuele mensen om geheel uiteenlopende 

redenen binnentreden. Vrijwel iedere burger is wel in een ziekenhuis geweest. Soms als eerste 

start omdat je er geboren bent, soms als bezoeker voor een dierbare die daar behandeld werd, 

soms omdat je er zelf voor kortere of langere tijd moest verblijven. Ons uitgangspunt is daarom 

dat niemand blanco tegenover een ziekenhuis staat. Maar geldt dat ook voor het gebouw zelf, of 

zit dat vooral vast aan de ervaringen? Hoe bewust ben je je van het gebouw wanneer je als 

patiënt binnenstapt? 

 

We hebben ons als groep georiënteerd op het te verzamelen en te analyseren materiaal. Daar 

kwam vrijwel direct een dilemma naar boven: willen wij het gebouw sec beoordelen, dan vraagt 

dat om foto's waarop alleen het gebouw is afgebeeld, zoals het is in haar context. Dat was naar 

onze opvatting zónder personen: patiënten, bezoekers, medewerkers. Dat lijkt een onhoudbare 

opvatting wanneer we het ziekenhuis willen beoordelen op haar functie: biedt zij goede zorg en 

hoe brengt zij dat tot uiting? De boodschap die overgebracht wordt, zal worden gekleurd door 

de eigen verwachtingen van patiënten: waarom kom je in het ziekenhuis? Kom je alleen, kom je 

samen? Welke relatie heb je onderling? 

Ziekenhuizen zijn ontworpen om grote aantallen mensen veilig en efficiënt van ruimte X naar 

ruimte Y te brengen. Meestal doen patiënten dat zelf. Maar er is ook een verkeersstroom waarbij 

de patiënt vervoerd wordt door een medewerker van het ziekenhuis. En dan heeft het betekenis 

voor patiënten met welk doel ze waar naar toe gaan. Voor de beleving van patiënten heeft dat 

allemaal invloed.  

In de afweging hierover kiezen wij ervoor om ook foto's met personen in onze data op te nemen. 

Niet met als richtpunt de beleving zelf, maar als onderdeel van een context die nooit zonder 

mensen is. 

 

Dit onderzoek is beperkt tot het gezichtspunt: welke boodschap uitgaat van de entree (en alles 

wat ze omvat) op de patiënt. In deze paragraaf wordt dat verder geoperationaliseerd. Een eerste 

scan van wat beschikbaar is aan kennis beperkt ons vrijwel direct. Er is feitelijk geen aanpak, 

geen instrumentarium, wat ons helpt een basis te leggen voor een goede analyse. Wij zullen 

voor een belangrijk deel het conceptuele raamwerk zelf moeten construeren. In deze paragraaf 

verkennen we attenderende begrippen. Dat zijn de begrippen die ons sensibel maken waarmee 
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wij naar het onderzoeksmateriaal kijken om de volle rijkdom daaruit op te halen. 

 

Vanuit deze gedachte onderscheiden wij drie werkbare typen sensitizing concepts met een 

verschillende invalshoek. Ze dienen om grond te krijgen waarop onderzocht kan worden, het is 

de basis van een inductieve methodiek, het grounded maken van onderzoek. Alle drie de 

sensitizing concepts gebruiken wij om ons zo sensibel, open mogelijk te maken. 

 

4.1.3 drie concrete sensitizing concepts 

4.1.3.1 sensitizing concept 1: het gebouw 

Dit betreft de kenmerken van het gebouw zelf. Hiertoe maken wij gebruik van hét instituut in 

Nederland wat tientallen jaren leidend en voorschrijvend is geweest voor de gebouwelijke eisen 

van cure en care: het College bouw zorginstellingen. Elk ziekenhuisgebouw wat de afgelopen 

decennia is gebouwd, heeft zich moeten conformeren aan deze vereisten. Alle drie de 

ziekenhuizen die in dit onderzoek geïncludeerd zijn, zijn op basis van deze normen ontworpen 

en gebouwd. 

 

In een rapport van het College Bouw Zorginstellingen (2008), worden systematisch diverse 

kenmerken genoemd waarvan verwacht wordt dat zij stimuli zijn voor een 'healing 

environment'. Het College Bouw staat op het standpunt dat (2008, p.6): 

Het perspectief van de patiënt/cliënt en diens welbevinden zijn steeds belangrijker geworden. 

Dat niet alleen, er is een groeiend bewustzijn dat de gebouwde omgeving een positief effect 

heeft op de gezondheid en het welbevinden van patiënten en, zeker niet onbelangrijk, het 

personeel en de bezoekers. Mede door toedoen van wetenschappelijk onderzoek wordt de 

belevingswaarde van gebouwen en de directe dan wel indirecte invloed van de fysieke omgeving 

op de gebruikers steeds serieuzer genomen. 

De besproken en onderzochte omgevingsvariabelen zijn onderverdeeld in hoofdgroepen 

(College Bouw Zorginstellingen, 2008, bijlage 2). Wij benoemen hier alleen die hoofdgroepen 

die toepasbaar zijn op de entree van het ziekenhuis. 

Attenderende begrippen: 

a. Licht 

● Ramen, bezonning, daglichttoetreding, gerichtheid op oosten (= maximale 

ochtendzontoetreding), zonwering, kunstlicht 

b. Ramen en uitzicht 

● Gesloten/open ramen, uitzicht op groen, doorzicht ruimte, uitzicht vanaf 

(rol)stoelhoogte, ooghoogte staande mensen, is uitzicht ook inkijk? Effect op 
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privacy? 

c. Geluidsniveau 

● Opvangmaatregelen geluid, stilte-/lawaaizone, geluidsabsorberende plafonds, 

geluidsabsorberende materialen (vloerbedekking, gordijnen), logistieke 

bewegingen, geluidsbronnen 

d. Oriëntatie en routing 

● Externe en interne herkenningspunten, buiten het gebouw, binnen het gebouw, 

tekens, gebruik van vloer, muren, plafonds, benamingen ruimtes, 

overzichtelijkheid ruimte, gangen, oriëntatiepunten (ook naar buiten), vorm 

gebouw/routing: bochten, breedte doorgang 

● Luchtkwaliteit 

● Natuurlijke of mechanische ventilatiesystemen, warmteregelsystemen (bij open 

zoninval) 

e. Natuur 

●  Visuele toegang tot aanwezig groen binnen of buiten, inrichting grote open 

ruimtes met levend groen, toegankelijkheid, veiligheid, bruikbaarheid, 

afbeeldingen van natuur 

f. Interieur 

● Sfeer, kleurgebruik, materiaalgebruik, type/stijl van meubels, 

kunsttoepassingen, verlichting, prikkels (kleuren, ruimte, objecten, variatie), 

over- of onderstimulatie, crowdingeffecten, ervaren dichtheid van de ruimte, 

zichtlijnen, ontsnappingsmogelijkheden, menselijke maat in de ruimte  

 

4.1.3.2 sensitizing concept 2: perspectief van de patiënt 

Het perspectief van de patiënt betreft de bril vanuit de beleving van wie het ziekenhuis betreedt. 

Er zijn diverse rollen. Wij stellen de rol van de patiënt in dit onderzoek centraal. Toch is het 

belangrijk dat we ons bewust zijn van de verschillende rollen die ieder mens kan hebben: 

patiënten zijn onderdeel van een gezin, een werkkring, een buurt, zijn zelf wellicht medewerker 

van het ziekenhuis, hebben een dierbare die juist goede of slechte ervaringen met ziekenhuizen 

heeft. Overigens geldt dat ook het onderzoeksteam: op dit moment weten wij nog niet hoe de 

ervaringen van de onderzoeksteamleden zich hiertoe verhouden. Maar uitgangspunt is dat wij 

verschillende ervaringen hebben die we kunnen inzetten als middel om met elkaar de volle 

breedte van 'kijken/observeren/coderen' uit te voeren.  

De kernvraag voor dit sensitizing concept is: hoe maken wij ons gevoelig om op deze manier 

naar beeld- en tekstmateriaal te kijken? 
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Uitgaan van de beleving brengt hele andere factoren voor analyse met zich mee. In ieder geval 

zal de onderzoeker zich hiervan bewust moeten zijn: alleen wanneer hij hiervoor sensitief is, 

kunnen we daar bij het coderen op anticiperen. 

Om die reden hebben we gezocht naar 'populaire' benaderingswijzen, die beiden een poging zijn 

om in 'woord met beeld' te vertalen wat de belevingswereld van patiënten zijn. Beiden zijn korte 

filmpjes die via You Tube vrij toegankelijk zijn. 

1. Het Cleveland Hospital heeft een video in 2013 gepresenteerd onder de titel: 'if we 

could see inside others' hearts'. Het maakt een rondgang langs mensen die elkaar 

letterlijk kruisen en verwoordt welke patiënt (en bezoeker en medewerker) met welke 

verwachting het ziekenhuis betreedt of daar verblijft. Het gaat hen om de harde opgaven 

van deze mensen waarbij tragiek en geluk slechts flinterdun van elkaar gescheiden zijn. 

2. De tweede video ('see me', 2011) betreft een tekst van een man die na zijn overlijden in 

een (Amerikaans) verpleeghuis werd gevonden. Deze tekst is op muziek gezet en geeft 

een helder, maar schrijnend beeld van iemand die zich niet meer gekend voelt als mens, 

waarbij de gebouwelijke omgeving dat gevoel versterkt. 

Attenderende begrippen: 

- Verwachtingen bij binnenkomst 

- Doel bezoek 

- Rol persoon: patiënt, bezoeker,  

- Emotie: blijheid, verdriet, stress, onzekerheid, negatief nieuws, toekomstbeeld 

- Positie in de ruimte (nietigheid, grootsheid, ondergeschikt) 

- Relatie andere persoon, samen/alleen 

- Gezien worden, erkenning, herkenning, aandacht 

 

4.1.3.3 sensitizing concept 3: missie en visie 

Hier gaat het om de teksten die ziekenhuizen gebruiken om hun visie te verwoorden. Elk 

ziekenhuis heeft een missie en visie die actief voor interne (cohesie, prestatieverbetering, etc) en 

externe (marketing, imago) doeleinden gebruikt worden. Dit sensitizing concept is tevens voor 

de drie gekozen ziekenhuizen onderzoeksmateriaal.  

Attenderende begrippen in de te onderzoeken tekst: 

- Mens centraal, patiënt centraal, menselijk, menselijke maat 

- Aandacht, betrokkenheid, nabijheid, tijd, wachttijd 

- Familie/partner 

- Veiligheid, vertrouwen 
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- Resultaten 

- Relatie gebouw versus mens 

- Bedoeling 

- Visie 

- Bestaansreden 

- Zelfstandigheid, autonomie, privacy, persoonlijk 

- Informatie 

- Gezondheid 

- Gastvrijheid, service 

- Kwaliteit, topzorg, professionele zorg 

- Beter worden, beter maken 

- Technologie, apparatuur 

- Ervaring, inleving 

- Samenwerken, multidisciplinair 

- Begeleiding 

 

4.2 theoretische benadering 

Foto's zijn lange tijd gezien als bewijs van 'hoe de dingen werkelijk zijn', als document van de 

werkelijkheid en de waarheid (Holm, et al, 2008). Dit is de traditionele opvatting, zowel in de 

antropologie als in de sociologie. Van moderner tijd getuigt het inzicht dat foto's worden 

geproduceerd met specifieke intenties van degene die de foto heeft genomen (of als 

opdrachtgever van de fotograaf). De foto's die wij onderzoeken zijn allemaal door het 

ziekenhuis uitgekozen en publiek gemaakt. Ziekenhuizen hebben bedoelingen met foto's en 

proberen daarmee een belang veilig te stellen. In die zin gaat het om een 'onderhandelde versie 

van de werkelijkheid'.  

Dat wil niet zeggen dat de kijker naar de foto's dezelfde ervaringen ondervinden als de 

opdrachtgevers van de foto's hebben beoogd. Wat wij als onderzoeker zien, is mede ingegeven 

door de eigen ervaringen met ziekte en gezondheid, de werk- of zorgervaring in een ziekenhuis, 

de interpretaties uit de verhalen van anderen over ziekenhuizen. Met andere woorden, hoe een 

foto zal worden geïnterpreteerd kan niet worden voorspeld of gecontroleerd. 

 

Een voordeel van foto's is dat ze kunnen worden gebruikt voor heranalyse. En je ziet op foto's 

zaken die je in de werkelijkheid over het hoofd ziet. Een foto vraagt en claimt een andere 

gerichtheid: het is een bevroren moment in een dynamische werkelijkheid: in wat ons 

onderzoeksobject is, is geen enkel moment als het daaraan voorafgaande. Mensen bewegen in 
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hun context, bepalen de ruimte, bepalen de sfeer, geven betekenis aan de verhoudingen van het 

gebouw. 

 

Onze aanpak is er op gericht eerst de foto's te beoordelen. In het volgende hoofdstuk werken we 

verder uit hoe die aanpak is vormgegeven. Mogelijk dat wij werkendeweg aan het onderzoek 

pas een standpunt innemen over heranalyse. Dat kan ingegeven zijn door de verschillende 

ervaringen en interpretaties van de onderzoekers. Een tweede argument is dat de tekstanalyse, 

die wij ná de fotoanalyse inzetten, ons kan dwingen opnieuw naar de foto's te kijken, maar nu 

gericht op het terugvinden van de attenderende begrippen uit de specifieke tekst van de visie 

van het ziekenhuis. Een derde argument kan zijn dat we een crossanalyse willen maken op basis 

van de bevindingen uit de data van het ene ziekenhuis en daarmee de bevindingen confronteren 

uit de data van de andere ziekenhuizen.  

We proberen zoveel mogelijk 'kleine codes' te vinden: wat valt ons op? We gebruiken daartoe 

de 'helpende vragen voor het uitvoeren van een analyse op visuele data' van Baart (2014). 

Vanuit die kleine codes proberen we tot centrale begrippen te komen. Waar haalbaar proberen 

we die centrale begrippen naar 'typen' te vertalen. Zo werken we van beschrijven naar 

verkennen, naar specificeren, naar begrijpen. Op deze wijze passen wij een grounded theory toe. 

In hoofdstuk 5 werken we deze aanpak verder uit. 
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5. Methode 

5.1 Onderzoeksbenadering (operationeel) 

Dit is een kwalitatief onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van visuele data analyse en 

tekstanal se vanuit een hermeneutisch perspectief. Wij interpreteren vanuit foto’s van de entree 

en de beschreven missie/visie wat de boodschap is van een ziekenhuis en welke betekenis zij 

uitdragen aan  de patiënt. Patton (2002) beschrijft dat de hermeneutiek ons eraan herinnert dat 

de betekenis die iets kan hebben, afhangt van de culturele context waarin iets gemaakt is en ook 

de culturele context waarin het wordt geïnterpreteerd. Hierin wordt al duidelijk dat de 

onderzoekers een realiteit construeren op basis van hun interpretatie van de data (Patton, 2002, 

p.115). De patiënt staat in dit onderzoek centraal, maar wij als onderzoeker zetten die bril op 

(paragraaf 4.2.2). 

Een gedegen interpretatie is het uiteindelijke doel, om dit te bereiken gaan wij ‘grounded’ te 

werk. Grounded theory is een afwisselend inductieve/deductieve werkwijze (vanaf de grond, de 

originele data, concepten opbouwen en de hypothetische relatie tussen de gevonden concepten 

wordt deductief gezien)(Ibid, p.454). Ons doel is niet het bouwen van een theorie: wij gebruiken 

constante vergelijking van grounded theory als analysemodel. De methode van constante 

vergelijking stelt ons in staat om zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te blijven (Ibid, p.125). 

Het vergroot de interne validiteit (Boeije, 2002, p.393) Dit onderzoek maakt geen gebruik van 

respondenten, dus alle uitkomsten ontstaan door de wisselwerking tussen onderzoeker, data en 

theorie. Omdat de onderzoekers voor een groot deel van invloed zijn op de uitkomsten, is een 

gedetailleerd verslag van alle genomen beslissingen noodzakelijk om de geloofwaardigheid te 

waarborgen. Grounded theory houdt hier rekening mee en biedt stappen om objectiviteit te 

waarborgen, zonder de waarde die in subjectiviteit vervat zit te laten verdwijnen (Patton, 2002, 

p.487-492). Van iedere bijeenkomst tussen onderzoekers is een verslag gemaakt en iedere 

onderzoeker maakt gebruik van memoing. Hiermee wordt het proces van beslissingen nemen, 

definities toekennen en uitkomsten zien, inzichtelijk gemaakt voor de lezer (Birks, Chapman & 

Francis, 2007, p.70-72). 

  

5.2 Casusdefinitie, onderzoekseenheid (wie, wat, waar wordt onderzocht) 

Het onderzoek beperkt zich tot foto’s van de entree van drie ziekenhuizen en de missie/visie, 

zoals deze te vinden is op de website van het gekozen ziekenhuis. Wij onderzoeken dus 

meerdere casussen. Het gaat om elk ziekenhuis afzonderlijk en daar maken wij gebruik van 

twee datasets (de foto’s per ziekenhuis en de missie/visie per ziekenhuis).  De variatie in foto’s 

is ontstaan door hetgeen er (beperkt) voorhanden is via de pers/communicatieafdeling van de 
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website/ziekenhuis.  

Ons voornemen is om een vierde ziekenhuis in ons onderzoek te gebruiken in het kader van 

theoretical sampling (Boeije, 2002, p.393). De gevonden uitkomsten van een vergelijking van 

de drie ziekenhuizen zal duidelijk maken waar wij meer over willen weten. Hier een vierde 

ziekenhuis op uitkiezen zal leiden tot een versterking of aanpassing van de gevonden 

uitkomsten. Dit zal een bevraging zijn tijdens één van de bijeenkomsten met de begeleider van 

ZEB-60. 

De geselecteerde ziekenhuizen zijn: het Deventer Ziekenhuis, Orbis Medisch Centrum in Sittard 

en St. Antonius Leidsche Rijn. Er is gevraagd om te letten op diversiteit tussen de ziekenhuizen. 

Qua ligging, omgeving, vorm van het gebouw en inrichting van het ziekenhuis is dit gelukt 

(subjectieve beoordeling). Qua grootte is dit deels gelukt; het hangt er vanaf waar je naar kijkt 

(paragraaf 5.3). Opzettelijk is de leeftijd van de ziekenhuizen niet divers (paragraaf 5.3). We 

kiezen er immers voor de boodschap van de ziekenhuizen te plaatsen in relatie tot 

‘marktwerking’ als maatschappelijke ontwikkeling. Gevolg is een keuze voor ziekenhuizen die 

na 2000 gebouwd zijn. 

Feitelijk is een ziekenhuisgebouw nooit zonder mensen: de hele dag door, vierentwintig uur 

lang, zeven dagen in de week, is er menselijk verkeer. Al die mensen zijn nadrukkelijk 

onderdeel van de context. Die zien en ervaren wel wat wij als onderzoeker niet kunnen 

beoordelen op basis van alleen fotomateriaal: geluid, interactie, relatie. En in die relatie ligt 

vrijwel automatisch het zorgethische perspectief besloten: hoe verhouden mensen zich tot 

elkaar, hoe is hun wederzijdse positie? 

 

5.3 Dataverzameling 

Iedere onderzoeker heeft een deel van Nederland toegewezen gekregen om uit dat deel een 

ziekenhuis te kiezen. Hiermee is een geografische spreiding bereikt: Utrecht, Sittard en 

Deventer. Gelet is op diversiteit op het gebied van ligging, omgeving, grootte, vorm van het 

gebouw en de inrichting/aankleding van het ziekenhuis.  

Binnen deze criteria heeft elke onderzoeker eigen methoden gebruikt om een keus te maken 

voor het gebruikte ziekenhuis. Elke onderzoeker is relatief at random op een ziekenhuis 

uitgekomen. Tijdens de start van het onderzoek waren wij de enige groep zonder vooraf 

opgestelde dataset. Wij zijn op zoek gegaan naar drie ziekenhuizen, om deze achterstand weg te 

werken. Naarmate de cursus tot een eind kwam, zagen wij dat er vele manieren van sampling 

zijn (Patton (2002) beschrijft er zestien). Onze gehanteerde methode wordt door hem (Ibid, 

p.242) als niet doelgericht en strategisch bestempeld. Of wij hier later tegenaan lopen en op 

welke manier, is nog niet duidelijk. Het is wel een belangrijk leermoment. Mogelijk zullen we 
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ook hierover nog in gesprek gaan met de begeleidend docent.  

Bij het criterium van grootte kan er gekeken worden naar oppervlakte. St. Antonius heeft 

ongeveer een oppervlakte van 55.000 m2, evenals het Deventer Ziekenhuis. Orbis Medisch 

Centrum heeft echter een oppervlakte van 100.000 m2 (dit is te vinden op de feiten/cijfers 

pagina van de websites van de ziekenhuizen). Daarnaast kan er ook gekeken worden naar het 

aantal bedden. Het St. Antonius heeft 148 bedden plus 70 bedden voor de dagbehandeling, het 

Deventer ziekenhuis heeft 300 bedden plus 51 voor de dagbehandeling en Orbis MC heeft 425 

bedden plus 94 voor de dagbehandeling. Ondanks de overeenkomst tussen 2 ziekenhuizen op 

het gebied van oppervlakte, hebben wij geen ander ziekenhuis gekozen. De ziekenhuizen 

verschillen naar ons idee dusdanig van elkaar, dat deze overeenkomst te verwaarlozen is. 

Zoals in hoofdstuk 2, 3 en 4 naar voren komt, is er in de laatste jaren veel veranderd op het 

gebied van ziekenhuisbouw. Aangezien wij voor het eerst een visuele data analyse doen is het 

voor ons moeilijk (geweest) te bepalen wat de keus in leeftijd teweeg brengt voor de uitkomst 

van ons onderzoek. Door het kiezen voor een overeenkomst in tijd, kunnen wij ervan uitgaan 

(paragraaf 2.2 en 4.2.1) dat de bouw van de ziekenhuizen zijn beïnvloed door gelijke richtlijnen 

en een vergelijkbare maatschappelijke opdracht. Zouden wij een ‘oud’ ziekenhuis in de mix 

doen, dan heeft dat invloed op de culturele context (paragraaf 5.1). Hoe wij dit verschil zouden 

moeten aanpakken is nog onduidelijk. Eventueel kan dit een criterium zijn voor het vierde 

ziekenhuis. De keuze voor betrekkelijk nieuwe ziekenhuizen is dus om het onderzoek voor ons 

uitvoerbaar te houden en om een duidelijk beeld te kunnen verschaffen over de boodschap die 

de ziekenhuizen uitdragen. 

Per ziekenhuis zijn er twee à drie foto’s van de voorgevel/buitenkant en twee à drie foto’s van 

de centrale hal, om het beeld van de entree te verbreden. Per ziekenhuis gaat het om vijf foto’s 

en een totaal van vijftien foto’s. Voor de missie/visie geldt dat de geschreven tekst behandeld 

wordt. Ook de vormgeving en vindplaats van deze pagina op de website heeft een rol in de 

anal se. Bij het kiezen van de foto’s is er gelet op de helderheid van de foto, hoe duidelijk alles 

te zien is. Daarnaast hebben wij foto’s van de voorgevel ge ncludeerd die een stukje 

(buiten)omgeving laten zien. Dit hebben wij gedaan om een idee te krijgen vanuit welke sfeer je 

het ziekenhuis betreedt (asfalt, parkeerplaatsen, auto’s, gras, water etc.). De foto’s van de hal 

geven, naar ons idee, een goed overzicht van wat er te zien is als je binnenkomt. Een belangrijke 

afweging is het gebruik van foto’s waar mensen op staan (paragraaf 4.1.2). Een ziekenhuis is 

eigenlijk niet te denken zonder mensen (paragraaf 5.6). Wij hebben erop gelet dat het gebouw 

goed zichtbaar is voor ons, ondanks de mensen op de foto. Belangrijk is dat niet iedere foto 

geheel voldoet aan bovenstaande punten, doordat wij de foto’s niet zelf gemaakt hebben. Het 

ene ziekenhuis laat meer van zichzelf zien, dan de ander. Sommige foto’s lijken meer 
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geënsceneerd of gemaakt met een bepaald doel (bijv.een krantenartikel). 

 

5.4 Analyses 

Voor de anal se van de foto’s van de entree van de ziekenhuizen  maken wij gebruik van 

researchers triangulation (Patton, 2002, p.560). Door de onderzoekers een eigen stem te geven, 

komen er verschillende perspectieven naar voren. In deze verschillende perspectieven liggen 

overeenkomsten en verschillen die een uitkomst geven over elementen die mee kunnen spelen 

in de boodschap van de entree. Hierin zijn twee stappen aangebracht.  

De eerste, kleine, stap is het maken van een eerste indruk van de foto’s. Een eerste indruk kan 

maar één keer gemaakt worden en dit zonder vooraf ingegeven informatie of theorie. Hierin ligt 

het begin van de boodschap die iedere potentiële patiënt bewust of onbewust opneemt. De 

tweede stap is dat elke onderzoeker individueel de foto’s codeert. Deze anal ses bij elkaar 

geven een categorisering/type weer dat de boodschap die de entree van het ziekenhuis naar 

voren brengt (fase 1, deelvraag 1). In eerste instantie doen wij de analyse zelf en gebruiken wij 

open codering. Hierna gebruiken wij, ter ondersteuning, de ‘helpende vragen voor het uitvoeren 

van een anal se van visuele data’ van Baart (2014). Op deze manier houden we de coderingen 

dicht bij onszelf, maar helpt deze tekst om bepaalde zaken niet te vergeten. 

De researchers triangulation gaat ook op voor de tekstanalyse. In deze fase zitten ook twee 

onderzoeksstappen, namelijk: de gebruikte woorden analyseren, als ook de vormgeving en 

vindplaats van de pagina op de website. Ook deze analyses worden samengebracht om tot een 

categorisering te komen binnen de tekst (fase 2, deelvraag 2). Na de open codering gebruiken 

wij ‘Techniques for Anal sing a Visual Tekst’ van The HSC Experts (2014). 

Tijdens deze twee fasen komen de onderzoekers, vanaf de eerste analyseronde, geregeld (zie 

paragraaf 5.6) bij elkaar om de analyses te vergelijken, kijken wat van belang is en om deze 

uitkomsten weer naast de data te leggen. Dit is een continue beweging tot er geen nieuwe codes 

en categorieën opkomen in de foto’s en de tekst. Hierin komt duidelijk de methode van 

constante vergelijking naar voren. Hierna volgt een vergelijking van beeld en taal per ziekenhuis 

(fase 3, deelvraag 3 en 4). Dit is een ‘triangulation of data sources’; onze verschillende 

databronnen (beeld en taal) vergelijken wij met elkaar om de consistentie van de informatie te 

achterhalen (Patton, 2002, p.559-560). Het cross-checking van informatie tussen beeld en taal 

komt ook in de volgende fase aan bod, maar dan tussen de ziekenhuizen. Uiteindelijk is de 

vergelijking  tussen de drie ziekenhuizen de laatste analysefase. (fase 4, deelvraag 5 en 6). Door 

de vergelijking van boodschappen per ziekenhuis, die ontstaan door beeld en taal, kunnen wij 

een antwoord geven op de vraag: Welke boodschap geven de drie geselecteerde ziekenhuizen 

aan de patiënt op basis van een analyse van de missie en visie enerzijds en de architectuur van 
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de entree (voorgevel en inkomsthal) anderzijds aan de patiënt over hun opvatting van goede 

zorg? (fase 5). Met dit antwoord voegen wij kennis toe aan maatschappelijke opvattingen, ook 

om vanuit de zorgethiek kritisch politiek tegengeluid of instemming aan te geven, waar weer op 

voortgebouwd kan worden. 

 

5.5 Fasering van het geheel 

5.5.1 

Fase 1: Visuele data analyse 

Individuele codering tijdvak: 

Samenbrengen van de uitkomsten data: 

Bijeenkomst begeleider: 1 december 2014 

 

5.5.2 

Fase 2: Tekstanalyse missie/visie 

Individuele codering tijdvak: 

Samenbrengen van de uitkomsten data: 

Bijeenkomst begeleider: 15 december 2014 

 

5.5.3 

Fase 3: Vergelijking beeld met taal per ziekenhuis 

Data: 24 december 2014 

 

5.5.4 

Fase 4: Vergelijking de drie ziekenhuizen 

Bijeenkomst begeleider: 5 januari 2015 

 

5.5.5 

Fase 5: beantwoording hoofdvraag en schrijven rapport 

Einddatum: 26 januari 2015 

 

5.6 Ethische overwegingen 

Wij hebben tot nog toe besloten om de ziekenhuizen niet op de hoogte te stellen van ons 

onderzoek, aangezien deze een leerfunctie heeft en het onderzoek niet gepubliceerd wordt. 

Daarnaast maken wij gebruik van materiaal dat voor iedereen toegankelijk is middels het 

internet en hebben wij dus niet te maken met vertrouwelijke informatie. Verder gaat het in dit 
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onderzoek niet om de boodschap die de architect en/of het ziekenhuis bedoeld heeft, maar gaat 

het om de boodschap zoals deze overkomt. Wij laten ons niet ‘kleuren’ door bedoelingen.  

‘Normaal’ gesproken is een ziekenhuis vol met mensen en maken zij onderdeel uit van de 

omgeving die de boodschap geeft. Wij hebben meerdere keren discussies gevoerd over het 

gebruiken van foto’s met of zonder mensen daarop afgebeeld. Mét mensen geeft een getrouwer 

beeld van wat het binnenstappen in het ziekenhuis betekent. Gelijktijdig maakt dit het 

analyseren van een foto een stuk intensiever, doordat mensen niet statisch zijn zoals objecten 

dat wel zijn. En aangezien wij deze mensen niet kennen, kunnen wij hen niet op de hoogte 

stellen dat wij een plaatje van hen gebruikt hebben voor ons onderzoek. Zij hebben geen 

toestemming gegeven voor het gebruik van de betreffende foto’s in ons onderzoek. Zonder 

mensen, daarentegen, haalt voor ons een moeilijk te definiëren stuk uit de mix, maar zorgt ook 

voor een eenzijdiger interpretatie van de foto. Ondanks alle twistpunten maken wij wel gebruik 

van mensen op de foto. Omdat de foto’s openbaar zijn gaan wij ervan uit dat op het moment dat 

de foto gemaakt werd, er goedkeuring is gegeven. Daarnaast staan mensen er nagenoeg 

onherkenbaar op. Daar waar getwijfeld wordt, vervagen wij de persoon op de foto. 
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6. De uitkomsten en resultaten 

6.1 De uitkomsten 

6.1.1 Sint Antonius Ziekenhuis Utrecht 

Ten behoeve van het onderzoek is gebruik gemaakt van vijf digitale foto’s (jpg) afkomstig van 

internet; de foto’s A1, A4 en A5 zijn afkomstig van de website van het Sint Antonius 

Ziekenhuis en bestemd voor persgebruik. Foto A2 is afkomstig van de website van DJGA, het 

architectenbureau dat het ziekenhuis bouwde. Foto A3 is gedownload van een onafhankelijke 

architectenwebsite www.architectuur.org. 

De foto’s A1 en A5 zijn gemaakt tijdens de open dag van het nieuwe ziekenhuis; naar alle 

waarschijnlijkheid op 7 september 2013 nog voordat patiënten er terecht konden. Foto A2 is 

genomen tijdens een bezoek van werknemers van het architectenbureau aan het ziekenhuis. 

De foto’s A1 en A2 geven een beeld van de voorgevel incl. de hoofdingang. De foto’s zijn 

vanaf verschillende kanten van de voorgevel gemaakt. De foto’s A3, A4 en A5 geven vanuit 

verschillend perspectieven telkens een deel van de centrale hal weer, waarbij foto A5 een 

bovenaanzicht van een deel van de hal toont. 

  

6.1.1.1. Een gebouwbeschrijving; de voorgevel en hoofdingang. 

De voorgevel bevat rechte horizontale en verticale lijnen, is opgebouwd uit rechthoeken en 

verschillende blokken. Op het dak van het gebouw zijn twee grote blokken gebouwd, ze lijken 

te zweven boven het basisgebouw. Tussen twee baksteenrode wanden is een enorme glazen pui 

ingeklemd. Deze glazen pui is eveneens verdeeld in een veelheid geordende rechthoeken. Een 

enorme overkapping doorsnijdt de glazen pui voor een groot deel. Deze overkapping bestaat 

eveneens uit grote glaselementen, die in stalen rasters liggen. Het afdak is met stalen kabels aan 

het gebouw bevestigd. 

Door de glazen pui valt er zonlicht naar binnen; in de hal schijnt de zon. 

Het gebouw oogt groot, roept eerste associaties als ‘industrieel’ en ‘licht, transparant’ op. Op 

foto A2 staan enkele mensen. Door hun aanwezigheid op de foto wordt duidelijk dat het 

daadwerkelijk om een groot gebouw gaat. Het zwevende blok torent boven deze mensen uit. Het 

gebouw straalt een grote mate van orde en geordendheid uit. 

 

6.1.1.2 Een gebouwbeschrijving; de centrale hal 

De centrale hal is een grote ruimte waar daglicht via de grote glazen pui binnenvalt. Rechte 

lijnen domineren ook hier het gebouw; de rechthoeken die de glazen pui verdelen, de pilaren die 

http://www.architectuur.org/
http://www.architectuur.org/
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strak vormgegeven het dak omhoog houden, de vierkante vloertegels, de hanglampen die in 

rijen geordend aan het plafond hangen. Het dak wordt door balken in vierkanten verdeeld. Een 

spiraalvormige wenteltrap doorbreekt deze strakke ordening op een van de foto’s. 

De lampen aan het plafond zijn industrieel vormgegeven lampen; ijzer, chroom. 

De hal is weinig kleurig; wit en grijstinten voeren de boventoon. 

Van de wenteltrap is onduidelijk waartoe deze dient en waar deze naartoe leidt. 

Op de laatste foto (gemaakt tijdens de open dag) zijn veel mensen te zien. Ze lopen in de hal, 

staan op de roltrap en zitten op een entresol aan tafels en stoelen. Deze foto laat beweging zien. 

Beweging die versterkt wordt door de nadrukkelijke aanwezigheid van de roltrap op deze foto. 

Ook op deze laatste foto blijven de strakke lijnen nadrukkelijk in beeld: de in rechthoeken 

verdeelde glazen pui, de pilaren, en de entresol gaan niet op in de aanwezige hoeveelheid 

mensen. Deze foto roept beelden op van winkelcentra en warenhuizen; de mensen, het terras en 

zeker de roltrap dragen bij aan deze gedachte. 

Terwijl het op deze foto druk is, zijn juist de andere twee foto’s gevuld met leegte. Op een van 

de foto’s is geen mens te zien, op de andere foto zijn weliswaar mensen te zien, maar wordt de 

leegte alsnog opgeroepen door de grootte van de ruimte; een ruimte waarin weinig 

bouwelementen geplaatst zijn. 

  

6.1.1.3 Een eerste interpretatie/exploratie: de voorgevel en hoofdingang 

De rechte lijnen, de rechthoeken en het staal doen denken aan orde, geordendheid. Dit gebouw 

zou een industrieel gebouw kunnen zijn. Door diezelfde geordendheid en de gebruikte 

materialen maakt het gebouw een onpersoonlijke indruk. De zwevende blokken hangen 

dreigend boven het gebouw en geven de indruk dat de mens slechts nietig is. Het gebouw 

imponeert, niet de mens. De menselijke maat lijkt niet gezocht of gevonden te zijn in dit enorme 

en strakke gebouw. Tegelijkertijd stralen voorgevel en hoofdingang een grote mate van 

transparantie en lichtheid uit; de grote hoeveelheid glas die gebruikt is in de gevel, het zonlicht 

dat door de glazen pui naar binnen schijnt geven een beeld naar binnen. Het licht valt mooi naar 

binnen en wordt eveneens door de rechte lijnen in rechthoeken gegoten; het contrast tussen 

enerzijds het natuurlijke (van het licht) en anderzijds het gemaakte, gekunstelde van het strakke 

gebouw wordt zichtbaar. 

Naast transparantie draagt de grote glazen pui tevens bij aan een idee van toegankelijkheid. 

Diezelfde toegankelijkheid wordt eveneens ondersteund door de aanwezigheid van de grote 

glazen overkapping bij de hoofdingang. 

Tenslotte vindt de idee van beheersing een plaats in de geordendheid van de elementen enerzijds 

en de zwevende blokken anderzijds. Ordening, beheersing, maakbaarheid en industriële 
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associaties roepen ideeën op over zorg als productieproces. Een productieproces dat 

toegankelijk is en gezien mag worden. 

  

6.1.1.4 Een eerste interpretatie/exploratie: de centrale hal en de ontvangstbalie 

De centrale hal wordt eveneens bepaald door de eerder beschreven rechte lijnen, rechthoeken, 

de glazen pui en het licht dat erdoor naar binnen valt. Door de op foto A3 en A4 zichtbare leegte 

is hier nog meer de vraag van de menselijke maat aan de orde. De mensen op A4 zijn 

ondergeschikt aan de ruime hal. Zij zijn slechts een onderdeel van de grootsheid van het 

gebouw. De verhouding mens en gebouw is buitenproportioneel. 

Door de strenge ordening van pilaren en lampen zit er een ritme in de ruimte; een ritme dat een 

idee van beheersbaar evenwicht oproept. De ruimte roept controle op; controle over de zorg, 

over de ziekte, over zorg als product en proces? 

Op foto A5 wordt een beeld gegeven van de open dag. De open dag is druk bezocht. Waar 

eerder het glas en het binnenvallende zonlicht een idee van transparantie gaven en de grote 

overkapping een idee van toegankelijkheid opriep worden deze ideeën door de open dag 

bevestigd. Het ziekenhuis laat graag mensen binnen, wil laten zien wat er zoal in (een deel van) 

het ziekenhuis gebeurt. 

Anderzijds wil het ziekenhuis mogelijk aan mensen laten zien wat er zoal gepresteerd is en 

wordt, wil het ziekenhuis zich presenteren. Het ziekenhuis kan indruk maken door zichzelf 

tijdens een open dag te presenteren aan mensen die vroeg of laat zorg zullen consumeren. 

‘Geloof wat wij kunnen, heb vertrouwen, kom binnen!’ (totaal, AJ52). 

  

6.1.1.5. Een vergelijk tussen de voorgevel/hoofdingang en de centrale hal 

De aan de buitenkant van het gebouw ingezette bouwstijl wordt doorgezet aan de binnenkant 

van het gebouw; de rechte lijnen, de glazen pui. De glazen pui verbindt binnen- en buitenkant; 

brengt naast transparantie daarmee ook balans en evenwicht aan. Deze wordt in het gebouw 

slechts doorbroken door de wenteltrap en roltrap. 

De geordendheid en transparantie in samenhang roepen ideeën op met betrekking tot efficiency. 

Het koele en kille van het staal, de geordendheid van de gestapelde bouwelementen doen 

denken aan techniek, aan de efficiënte inzet van techniek en daarmee aan maakbaarheid. De 

efficiency wordt als vanzelfsprekend weergegeven in het gebouw. Misschien dat de wenteltrap, 

waarvan onduidelijk is waar deze naartoe leidt, de efficiency enigszins relativeert, hoewel deze 

trap zelf ook een staaltje van techniek is. 

De aandacht op een aantal foto’s wordt getrokken door elementen die hoogte accentueren; de 

zwevende bouwelementen dwingen de mens omhoog te kijken, de onduidelijkheid over de 
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wenteltrap, de roltrap die van bovenaf in ogenschouw is genomen. De elementen zouden 

verbinding kunnen maken tussen hemel en aarde, tegelijkertijd … ‘The sky is the limit.’(totaal, 

AJ45) of is dat ‘’schone schijn?’(totaal, AJ40). 

 

6.1.2 Het Deventer Ziekenhuis 

Ten behoeve van het onderzoek is gebruik gemaakt van vijf digitale foto’s (jpg) afkomstig van 

internet; de foto’s D1 t/m D5 (zie bijlage 1 en 2) zijn afkomstig van de facebook-pagina van het 

Deventer ziekenhuis. De foto’s D1 en D2 geven een beeld van de voorgevel en hoofdingang. 

Foto D1 geeft een overzicht van de voorkant, terwijl foto D2 vooral een beeld geeft van de 

hoofdingang. De hoofdingang is overigens ook herkenbaar aanwezig op foto D1. 

De foto’s D3, D4 en D5 geven een indruk van de centrale hal. Foto D3 geeft met name een 

beeld van de ontvangstbalie, terwijl de foto’s D4 en D5 van verschillende kanten een overzicht 

geven van de hal. 

  

6.1.2.1 Een gebouwbeschrijving; de voorgevel en hoofdingang 

Foto D1 geeft vanaf afstand een beeld van de voorgevel. Het gebouw doet denken aan een 

sportstadion, de opvallende overkapping aan een circustent en gebouw en omgeving in 

samenhang roepen beelden op van een pretpark.  

Het gebouw oogt ‘plat’. De kleuren rood, blauw en groen aan de voorgevel vallen in het oog. 

Verder is er een soort van wit afdak te zien. Op foto D2 blijkt dit de overkapping van de 

hoofdingang te zijn. Deze overkapping is bijzonder van vorm; een ingewikkelde stalen 

constructie met stalen kabels houdt een tentzeil omhoog. Het zeil heeft de vorm van een 

omgekeerde circustent. De bushalte en een zitbankje zijn voor de overkapping geplaatst. 

 

Foto: een omgekeerde circustent. De ‘niet omgekeerde’ circustent werd op 24 januari 2015 gedownload van 

http://thumbs.dreamstime.com/t/de-tent-van-het-circus-14111360.jpg. Deze foto maak geen onderdeel uit van het 

onderzoek. 

Voor het gebouw is een grasperk aangelegd. De aanlooproute naar het ziekenhuis is lang. In het 

http://thumbs.dreamstime.com/t/de-tent-van-het-circus-14111360.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/t/de-tent-van-het-circus-14111360.jpg
http://thumbs.dreamstime.com/t/de-tent-van-het-circus-14111360.jpg
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grasperk zijn stalen vlaggen geplaatst. De krullen in de vlaggen lijken er door de wind 

ingeblazen. Het is zonnig. Enkele mensen lopen richting de 

circustent/overkapping/hoofdingang. Op foto D1,die zoals gezegd een overzicht geeft van de 

voorkant van het gebouw, loopt het ziekenhuis als een streep door de foto. Boven de streep 

bevindt zich de blauwe lucht en enkele wolken, onder de streep het gras en de aanlooproute. 

Aan een ziekenhuis wordt niet gedacht bij het zien van deze foto’s. 

  

6.1.2.2 Een gebouwbeschrijving; de centrale hal en de ontvangstbalie 

Foto D3 is gericht op de ontvangstbalie in de centrale hal. De balie is opgebouwd uit witte 

blokken. Gele verlichting en planten doorbreken het overwegende wit. Er is bedrijvigheid in de 

omgeving van de balie; er wachten mensen in een rij. Een plaats om te zitten is er niet te zien. 

De eerste verdieping lijkt gedragen door twee witte pilaren. Twee loopbruggen komen uit een 

kamer tevoorschijn en verbinden twee kanten van de eerste verdieping. De loopbruggen ogen 

smal; het lijkt alsof je er niet met z’n tweeën naast elkaar kunt lopen. 

Vanaf de balie is een lange gang zichtbaar. Ergens halverwege hangt een kunstwerk in de gang. 

Het kunstwerk lijkt op een babyrammelaar. Het einde van de gang is niet te zien. De lengte van 

de gang en de glazen overkapping benadrukken de diepte van het gebouw. De vloer en de 

wanden zijn wit en ogen schoon. Het glazen dak laat daglicht door. De gang verdeelt de hal in 

tweeën; aan de ene kant de al genoemde rechthoekig gevormde balie en kamer, aan de andere 

kant loopt de verdieping in een kwartronde boog weg. 

Onder de eerste verdieping bevindt zich een ‘winkelcentrum’; de kapper is herkenbaar, enkele 

andere winkeltjes met terrasstoelen zijn zichtbaar. De stoelen zijn verschillend van vorm en 

kleur; er staan ook klapstoeltjes. 

Op elke foto zijn mensen zichtbaar; wachtende mensen, lopende mensen. Op een van de foto’s 

is met een langere sluitertijd gewerkt waardoor de beweging van een persoon goed zichtbaar is. 

  

6.1.2.3 Een eerste interpretatie/exploratie: de voorgevel en hoofdingang. 

De voorkant van het gebouw doet niet denken aan een ziekenhuis, eerder aan een sportstadion. 

De ogenschijnlijk lange weg naar de hoofdingang roept vragen op over toegankelijkheid. Een 

combinatie van lange aanlooproute en het stadion; bewegen is gezond, sporten is gezond. Wie 

hier naar binnen gaat, komt gezond weer naar buiten. Ook circus en pretpark roepen 

andersoortige associaties op; voor ziekte en lijden is geen plaats, men wordt minstens afgeleid 

van deze onderwerpen. Het is eerder ‘life goes on’. 

Een gebouw dat een stadion, een circus en pretpark in zich verenigt, imponeert; de kleuren, de 

vreemdsoortige en kunstzinnige overkapping en de ruimte voor het gebouw dragen eveneens bij 
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aan het indrukwekkende van dit ziekenhuis. Bij nadere inspectie roept de overkapping vragen 

op over de functionaliteit; waar loopt het regenwater weg? Functionaliteit en kunstzinnigheid 

strijden hier om de voorrang en lijken elkaar tegen te spreken. 

6.1.2.4 Een eerste interpretatie/exploratie: de centrale hal en de ontvangstbalie 

De overwegend witte centrale hal en balie, de lange diepe gang, de schone vloer doen 

functioneel en efficiënt aan. De receptie is uitnodigend door de warme sfeer van de gele lampen 

in de balie en de planten op en achter de balie. Toegankelijkheid en mensgerichtheid zijn 

hierdoor meer aan de orde. Tegelijkertijd wordt dit weer betwijfeld; in de buurt van de balie kun 

je nergens zitten, terwijl je in een ziekenhuis zou verwachten dat er rekening gehouden wordt 

met mindervalide mensen. De gangen zijn lang, de loopbruggen lijken smal; hoe moet dat met 

een rolstoel en hoe ver moet je lopen als je slecht ter been bent? Bovendien voor wie zijn er nou 

eigenlijk klapstoeltjes geplaatst? Je zult slecht ter been of oud zijn, pijn hebben en dan op zo’n 

klapstoel moeten zitten. Toegankelijk, mensgericht? 

Het hangende kunstwerk en de loopbruggen roepen verbazing op en imponeren. 

Doordat er op elke foto mensen te zien zijn krijgt het ziekenhuis een menselijker karakter. Er 

lopen mensen, er wachten mensen. Waar lopen de mensen naartoe, waar wachten zij op? De 

grote witte ruimtes accentueren eerder het stille wachten; er is geen werkelijke dynamiek; tenzij 

die veroorzaakt wordt door de lange sluitertijd. 

Een kapper, winkels en terras. Ook binnen het ziekenhuis gaat het dagelijkse leven door; het 

alledaagse wordt benadrukt, het pijnlijke blijft uit beeld. Geen rolstoelen, geen zieken, geen lift 

in beeld. Een man in een witte jas, een balie … ziekenhuis. 

Al met al roepen de binnenfoto’s iets van vervreemding op. Hoe zit het hier nu echt? Gaat hier 

om de mensen? Ze staan immers op elke foto, maar zitten kun je nergens. Een winkel, een 

kapper … life goes on, maar je moet hier wel een tijdje wachten. ‘Het leven gaat door, ook in 

een ziekenhuis; als je haar maar goed zit.’ (Jhoy, cel BF37) 

Een lange gang, een grote ruimte … toegankelijkheid, maar halverwege de hal een kunstwerk en 

loopbruggen die niet voor rolstoelgebruikers bedoeld zijn. 

6.1.2.5 Een vergelijk tussen de voorgevel/hoofdingang en de centrale hal/ ontvangstbalie 

De gevel en hoofdingang doen niet denken aan een ziekenhuis, binnen is dat anders hoewel het 

winkelgedeelte en de kapsalon zeker niet meteen een relatie met een ziekenhuis hebben. De 

buitenkant imponeert door kleur, ingenieuze bouwsels en de grote ruimte, binnen wordt de 

grootte zichtbaar gemaakt met de lange gang, de loopbruggen. Functionaliteit en het 

kunstzinnige verhouden zich buiten (overkapping) en binnen (loopbrug) gespannen tot elkaar. 
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Er zijn mensen te zien op alle foto’s. Dit is een mensengebouw! En toch … je moet ver lopen 

naar de hoofdingang, je moet binnen lange gangen door, je kunt niet zittend wachten bij de 

balie, terwijl daar wel een wachttijd is. De kapper en het terras laten het alledaagse zien, het 

‘alledaagse’ van ziek zijn blijft buiten beeld. 

 

6.1.3 Orbis Medisch Centrum Sittard – Geleen 

Ten behoeve van het onderzoek is gebruik gemaakt van vijf digitale foto’s (jpg) afkomstig van 

internet; de foto’s O1 t/m O4 (zie bijlage 1 en 2) zijn afkomstig van de website van Orbis en 

bestemd voor persdoeleinden (www.orbisconcern.nl), foto O5 is afkomstig van de website van 

orthopedisch chirurg Nanne Kort (www.nannekort.eu). De maatschap van deze orthopeed is 

gevestigd in het Orbis Medisch Centrum. 

De foto’s O1 en O2 geven een indruk van de voorgevel en de hoofdingang; foto’s O3 en O4 

tonen overzichtsbeelden van de centrale hal en afsprakenbalie van het ziekenhuis; tenslotte geeft 

foto O5 een beeld van de afsprakenbalie op de eerste verdieping. 

De foto’s van de voorgevel/hoofdingang en de foto’s van het interieur/binnenkant van het 

gebouw zijn sterk verschillend van karakter. 

  

6.1.3.1 Een gebouwbeschrijving; de voorgevel en hoofdingang 

In de voorgevel en hoofdingang voeren horizontale en verticale lijnen de boventoon; het 

gebouw is opgebouwd uit rechthoeken en vierkanten. Strak vormgegeven, horizontale pilaren 

ondersteunen onderdelen van het gebouw. Ook de ramen in het gebouw zijn opgebouwd uit 

vierkante ruitjes. Verschillende, rechthoekige patronen komen geregeld terug. De voorgevel is 

symmetrisch opgebouwd, de hoofdingang ligt centraal in de voorgevel. Deze wordt aan 

weerszijden geflankeerd door twee baksteenrode rechthoekige uitbouwen, die vervolgens beide 

verlengd zijn met twee grijs-witte gebouwonderdelen die steunen op pilaren en baksteenrode 

muren. 

Een lange overkapping, die over de weg reikt, leidt de bezoeker naar de hoofdingang. De 

overkapping wordt gestut door schuingeplaatste pilaren. De hoofdingang zelf bestaat 

voornamelijk uit glas. 

Voor het gebouw is naast de weg ook een strook gras met daarop aangeplante bomen en 

struiken zichtbaar. Het grasperk wordt onderbroken door de aanrijdroute voor auto’s en een 

voetpad. Het pad en de weg leiden beide naar de hoofdingang. Op het voetpad is een opvallende 

lange bank geplaatst met aan weerszijden van de bank zitplaatsen. 

De foto’s zijn gemaakt op een zonnige dag: de lucht is goed zichtbaar; blauw met enkele 

vederwolken. Het gebouw ligt op de foto ingeklemd tussen de blauwe lucht en het groen van het 

http://www.orbisconcern.nl/
http://www.nannekort.eu/
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gras en de struiken. 

Op beide foto’s zijn mensen zichtbaar; op foto O1 zijn het kleine details in de foto, in foto O2 

zijn twee mensen goed zichtbaar; zij zitten op de lange bank. 

Ook zijn er auto’s, verkeersborden en lantaarnpalen op de foto te zien. 

 

6.1.3.2 Een gebouwomschrijving; de centrale hal en de afsprakenbalies 

De centrale hal is groot, ruim en hoog. Vanuit de centrale hal zijn de verschillende verdiepingen 

van het gebouw zichtbaar; op foto O4 lijken er minimaal vijf verdiepingen aan te wijzen. Vanuit 

de hal is er een veelheid aan doorkijkjes. Balustrades en gangen zijn opengewerkt, balies hebben 

slechts een wand aan de achterkant, een enorme glazen pui biedt zicht naar buiten en laat 

natuurlijk licht door. Ook hangen er trappen en passerelles in de hal. 

Naast het natuurlijke licht is er op de foto’s veel kunstlicht zichtbaar; in de meeste plafonds en 

overkappingen zijn spots aangebracht. De hal is veelkleurig; rode bankjes, waterblauwe en 

zilvergrijze wanden, een kolom met vlakken in een veelheid aan natuurlijk ogende groene 

tinten, een goudgele gloed en daarnaast het natuurlijke bruin van houten plafonddelen. 

Horizontale en verticale lijnen en rechthoeken worden afgewisseld met diagonale lijnen en 

ellipsen rondingen. Er zijn verschillende zachte vormen zichtbaar; de rondingen in de rode 

meubelstukken, de ovalen balies en bijbehorende afdaken, de ronde vorm waarop een kunstwerk 

geplaatst is dat boven de eerste verdieping uittorent. 

   

Foto: deze foto is niet in het onderzoek betrokken en dient slechts ter illustratie. De afbeelding werd op 23 januari 

2015 gedownload van de website van de kunstenaar Joseph Cals, maker van het kunstwerk. 

http://josephcals.com/img/library/JC_img_pr001_th.png. De fotograaf is niet bekend. 

 

Het kunstwerk zelf heeft eveneens zachte, afgeronde vormen. Het bestaat uit een tweetal 

zilver/ijzerkleurige linten die losjes in elkaar gedraaid zijn. Een van de uiteinden wijst naar 

boven. 

In de hal zijn verschillende zitelementen zichtbaar; rode  zitbanken, het kunstwerk op de 

eivormige verhoging (waarop water staat) en de afsprakenbalie zijn de andere elementen die in 

http://josephcals.com/img/library/JC_img_pr001_th.png
http://josephcals.com/img/library/JC_img_pr001_th.png
http://josephcals.com/img/library/JC_img_pr001_th.png
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de centrale hal staan. Verder is de hal leeg en ruim. De afsprakenbalie en de twee rijen bruine 

stoelen op foto O5 zijn eveneens de enige elementen in de ruimte. Aangezien het hier geen foto 

van de centrale hal betreft, maar een foto van een verdieping die gekaderd wordt door een 

balustrade oogt het geheel weliswaar nog steeds ruim, maar minder immens. 

De foto’s laten zich niet in een blik zien; er zijn telkens nieuwe en andere elementen die 

opvallen. 

Op de drie foto’s zijn mensen te zien. Op foto O3 loopt iemand aan het eind van de gang weg. 

Op foto O4 is de bedrijvigheid groter zowel in de centrale hal als op de eerste verdieping lopen 

mensen. In de centrale hal rust iemand uit op zijn rollator naast een zitelement. Op foto O5 zijn 

drie baliemedewerkers te zien. Daarnaast zit iemand op een van de stoelen in de wachtrij. 

De foto’s O4 en O5 zijn gemaakt terwijl het gebouw in bedrijf is, van foto O3 is dat 

nadrukkelijk de vraag. De balie is niet bemenst, er staat in een van de gangen een in zwartplastic 

omhuld attribuut en op de verdieping staat waarschijnlijk een keukentrap, een deel van deze 

verdieping is afgezet met waarschuwingslint. 

  

6.1.3.3 Een eerste interpretatie/exploratie: de voorgevel en hoofdingang 

De voorgevel is symmetrisch opgebouwd, patronen worden herhaald en ritmes komen terug; de 

voorgevel roept daarmee een geordende, zakelijke en functionele indruk op.  Eerste intuïtieve 

associaties met blokkendozen, kantoren en industriële gebouwen sluiten aan bij de genoemde 

indruk. De in het midden gelegen centrale ingang die geaccentueerd wordt door de grote 

overkapping vraagt erom gezien te worden en geeft een idee van toegankelijkheid. 

Zowel de grootte van het gebouw, de cameravoering (de lengte krijgt nadruk, het gebouw past 

niet in het fotokader) als de op foto O2 aanwezige mensen op de lange bank roepen vragen op 

over de verhouding mens-gebouw. Het gebouw voert de boventoon, de mensen vallen in het 

niet bij het gebouw alsook bij de bank waarop zij zitten. De menselijke maat lijkt niet aanwezig. 

De zonnige dag, de blauwe lucht, het groen van het grasperk en de bomen roepen een sfeer van 

lichtheid, vriendelijkheid en het natuurlijke op. Het gebouw wordt omringd door deze lichte 

sfeer, waardoor er een contrast ontstaat tussen het strenge en geordende van het gebouw en het 

zonnige en lichte van de omringende natuurlijke (hoewel aangelegde) omgeving. 

  

Uit de foto’s blijkt niet dat het hier een ziekenhuis betreft. Zou je toevallig kijkend naar de 

foto’s denken aan ziekenhuizen of toch eerder aan kantoorgebouwen? 

Wanneer de eerder genoemde kenmerken en interpretaties echter in verband worden gebracht 

met het gebouw als ziekenhuis worden de elementen anders geduid. De ordening, de structuur, 

het strenge van het gebouw worden in verband gebracht met zakelijkheid, maakbaarheid, met 
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zorgproductie, -consumptie en zorgindustrie. 

De stralende dag, het frisgroene perk, de bomen roepen in tegenstelling tot het gebouw iets 

natuurlijks op. Zij vertegenwoordigen niet zo zeer het zakelijke en rationele, maar drukken 

geruststelling en vriendelijkheid weer. Door het streng rationele en maakbare te verbinden met 

de natuurlijke elementen ontvouwt zich een ietwat veranderde boodschap. In het ziekenhuis 

wordt streng, gedegen en zakelijk geredeneerd opdat ‘U de behandeling krijgt die nodig is, ben 

er gerust op dat het goed komt …. de zon schijnt.’ Door de toegankelijkheid en de bank met 

mensen wordt er een relatie gelegd met het persoonlijke. De rationele benadering die er in het 

ziekenhuis gehanteerd wordt draagt bij aan Uw welzijn …. ‘de zon schijnt voor U.’ 

  

6.1.3.4 Een eerste interpretatie/exploratie: de hal en de afsprakenbalies 

De foto’s 04 en 05  ogen modern, futuristisch. ‘Mijn fantasie slaat op hol hier, het wordt toch 

een film (Pauline, cel T3) …. een heldhaftige sciencefiction film (Pauline, cel T45).’ De drie 

binnenfoto’s roepen een scala aan emoties op; vervreemdend, opwindend, warm en gewoon zijn 

emoties en indrukken die aan de verschillende foto’s gegeven worden (cel CJ6). 

De hoogte, het licht, de kleuren, de leegte en de drukte (leegte van de hal, de drukte van de 

veelheid aan elementen) roepen deze gevoelens op. Het betreft dan vooral de foto’s O3 en O4. 

Deze foto’s vragen hernieuwd naar de menselijke maat. Wat is de plaats van de mens in de 

immens grote ruimte met de grote variatie aan aandacht vragende elementen; het kunstwerk, de 

loopbruggen, groene kolom. Mensen lijken ondergeschikt aan het gebouw. De rode zitbanken 

zijn de elementen die nog aan de menselijke maat doen denken, hoewel de op zijn rollator 

zittende man naast de bank die menselijke maat lijkt te relativeren. 

  

Hoewel er deels een gemeenschappelijke uitleg te geven is betreffende de drie binnenfoto’s is 

een onderscheid tussen enerzijds de foto’s O3 en O4 en anderzijds O5 op zijn plaats. Op foto 

O5 zijn een balie met medewerkers in witte jassen en een wachtruimte te zien, elementen die 

doen denken aan ziekenhuizen. O3 en O4 doen niet denken aan ziekenhuizen, zoals eerder (ook) 

al gezegd over de indruk van de buitenkant van het ziekenhuis. 

  

De centrale hal imponeert, maakt indruk, laat het kunstige en kunstzinnige zien. De hal doet 

denken aan avontuur, het onmogelijke dat waargemaakt kan worden. De relatie tussen zorg en 

ziekenhuis enerzijds en de opvallende en niet te negeren architectuur blijft raadselachtig; een 

immens kunstwerk, op elkaar gestapelde, hangende passerelles, de imposante glazen pui en de 

rode bankjes . Voor ziek zijn en lijden is hier geen plaats. 

Zoals gezegd is foto O5 van een andere aard. Hier is het ziekenhuis in zekere zin zichtbaar; 
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witte jassen, afsprakenbalie en wachtruimte! Zijn er mensen (medewerkers, patiënten) nodig om 

een ziekenhuisgebouw te associëren met ziekenhuis? 

  

6.1.3.5 Een vergelijk tussen de voorgevel/hoofdingang en de centrale hal/afsprakenbalie 

De buiten- en binnenkant van het gebouw hebben een verschillende signatuur: de voorgevel is 

strak, streng en zakelijk geordend, de binnenruimte is druk en kunstig en bevat rondere vormen 

en organische elementen. Zakelijkheid en rationaliteit enerzijds, creativiteit anderzijds. Beide 

roepen associaties op met maakbaarheid. 

Zowel de voorgevel als de binnenruimte maken een imposante indruk en imponeren op een 

geheel eigen manier. De menselijke maat is moeilijk herkenbaar, de verhouding mens – gebouw 

is scheef. De individuele mens valt weg in de grootsheid en grootte van het gebouw.  

  

Het ziekenhuis laat bovenal zien hoe groot de eigen mogelijkheid is, hoe zeer men in staat is het 

onmogelijke waar te maken, waarbij de buitenkant van het gebouw de rationaliteit, de 

binnenkant het ingenieuze zichtbaar maakt. Als mens word je klein van dit gebouw, je wordt er 

onderdanig van. 

Artsen en zieken blijven buiten beeld. Het idee ‘ziekenhuis’ blijft buiten beeld, totdat ….. je de 

ingang en de centrale hal gepasseerd bent en op de eerste verdieping herkenning vindt; mensen 

in witte jassen, een plaats om te wachten …. het ziekenhuis wordt herkend. 

Het ziekenhuis lijkt als geheel het volgende uit te willen drukken: 

‘een zorgbedrijf, dat geordend knappe staaltjes werk levert en dat mag gezien worden.’ (totaal 

Orbis, cel CJ 47). 

  

6.2 Samenhang en betekenis 

6.2.1 Betekenisgeving; een zoeken naar samenhang 

Uit het totaal aan verzamelde codes (bijlage 6 - DEF ronde 3 – totaal visual data analyses) en de 

in dit hoofdstuk beschreven beelden en eerste interpretaties van de drie onderzochte en 

geanalyseerde ziekenhuizen zijn codes gedestilleerd (bijlage 12 – DEF thema’s 3 ziekenhuizen). 

Vervolgens zijn deze codes in inhoudelijk samenhangende groepen ondergebracht en zijn deze 

groepen van een overkoepelende code voorzien. De drie codes/thema’s die centraal staan zijn: 

maakbaarheid, menselijke maat en wegdrukken/afleiden. 
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Drie verschillende gebouwen, ontworpen door verschillende architecten in opdracht van 

verschillende besturen en bestuurders van ziekenhuizen met elk hun eigen missie en visie en 

eigen (regionale) bereik spreken deels gemeenschappelijke taal; taal die samenhangt met de 

eerder genoemde drie thema’s.  s deze gebouwelijke taal te duiden? Wat drukken de 

ziekenhuizen uit? Welke boodschap geven de gebouwen aan patiënten en mogelijke patiënten? 

  

6.2.1.1 Maakbaarheid 

De drie ziekenhuizen zijn architectonische hoogstandjes. Zwevende gebouwdelen en 

loopbruggen vragen aandacht. De gebouwen zijn opengewerkt. Een van de ziekenhuizen heeft 

een centrale hal die minimaal vijf verdiepingen hoog is. Een gigantische glazen pui is onderdeel 

van de gevel. 

Elk van de ziekenhuisgebouwen heeft strak geordende onderdelen. De voorgevel en de centrale 

hal van het Sint Antonius Ziekenhuis zijn strak opgebouwd; rechte lijnen, vierkanten en 

rechthoeken bepalen de bouw en indruk. De voorgevel van Orbis is eveneens van strakke lijnen 

voorzien, door rechte lijnen verdeeld en heeft daarnaast een symmetrisch karakter. 

Het Deventer Ziekenhuis heeft aan een zijde van de centrale hal een opbouw van rechthoeken 

en strakke lijnen benadrukt door de lange recht toe recht aan gang. 

De ordening in blokken, een strak ritme van terugkerende patronen en de (in elk geval) 

ogenschijnlijke en soms objectieve symmetrie in combinatie met de architectonische 

hoogstandjes roepen associaties en beelden op die nadrukkelijk te maken hebben met 
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maakbaarheid: rationaliteit, functionaliteit, efficiency, beheersing, techniek. 

  

Daarnaast is er in elk ziekenhuis minstens een kunstelement gezien dat op een van de foto’s 

nadrukkelijk vroeg om aandacht: de wenteltrap van het St. Antonius, de omgekeerde circustent 

in Deventer en de losse linten van het grote kunstwerk in de hal van Orbis. Deze elementen 

laten zien wat er zoal mogelijk, maakbaar is; het ingenieuze ophangsysteem van de circustent, 

de gekrulde, hoge wenteltrap, de grootte van het Orbis-kunstwerk. De centrale hal van Orbis 

zou mogelijk zelfs in het geheel te zien zijn als een kunstwerk. “Het kan niet gek genoeg; wij 

maken het onmogelijke waar!!’(totaal, CD52). 

In deze uitspraak wordt het begrip maakbaarheid gekoppeld aan zorg, aan de eigenlijke functie 

van een ziekenhuis. In de ziekenhuizen wordt gemaakt, geproduceerd, gerepareerd. De 

ziekenhuizen doen dat op een rationele, technische, functionele en efficiënte manier. Mogelijk 

ligt hier een idee over professionaliteit en professionele zorg onder; professionele zorg is dan 

met name zorg die gericht is op de techniek van het maken en repareren, van het herstellen. 

Daarbij komt dat herstel rationeel en efficiënt tot stand. 

Het gebouw laat ons amper zien dat de techniek niet alle tekortkomingen van het menselijke 

lichaam kan ondervangen; het ziekenhuis is de plaats voor herstelzorg. Het geloof in de 

maakbaarheid, in de wetenschappelijke vooruitgang maken het niet alleen mogelijk dat er 

grootse gebouwen worden neergezet, maar maken medische zorg mogelijk die hoogstaand en 

excellent is, die gericht is op het genezen, op het repareren, op de voortgang van het dagelijkse 

leven. 

Het dagelijkse leven wordt het ziekenhuis binnengebracht; de kapper, een winkel, een rotonde, 

een terras op een entresol. Ook binnen het ziekenhuis gaat het leven door;  je haar kan geknipt, 

een krantje is te koop en vanuit het gebouw is een blik op de buitenwereld mogelijk (glazen 

puien Antonius, Orbis). 

  

6.2.1.2 Menselijke maat 

Grote, hoge gebouwen en grote, hoge centrale hallen, open en lege ruimtes, doorkijkjes, lange 

gangen, een erg lange bank. De verhouding tussen mens en gebouw is scheef, 

buitenproportioneel. Je kan buiten op een bank gaan zitten, waar nog 30 mensen aan 

weerszijden kunnen zitten. Je kan onder een overkapping gaan staan, die zo breed is dat er twee 

busladingen patiënten onder kunnen schuilen. De menselijke maat lijkt zoek. Enerzijds valt de 

grootsheid van de gebouwen op, anderzijds maakt dat de mens tevens tot een nietig individu. 

Enerzijds roepen de gebouwen verbazing op; je mond valt open van al wat je ziet. Anderzijds 

ontstaat juist dan ook de vervreemding. Waar ben ik verzeild geraakt? ‘Een 
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vliegtuighangar’(Anita, K5)? ‘Een ijshal’ (WimJan, AN5)? De gebouwen roepen zelden of 

nooit een directe associatie op met ‘ziekenhuis’. Pas als er witte jassen en wachtruimtes in beeld 

komen wordt het ziekenhuis als ziekenhuis herkend. Passen de bouwstijlen niet bij de concepten 

die mensen van ziekenhuizen hebben? Uit de analyse blijkt dat ziekenhuiselementen geregeld 

gezocht zijn, maar vooral niet gevonden; geen rolstoelen, geen zichtbare zieken, geen 

ziekenauto’s, slechts twee keer een witte jas … 

Ook het eerder geformuleerde maakbaarheidsdenken maakt het lastig om de menselijke maat in 

te brengen. Het menselijke bestaan kent immers ook en misschien wel juist aspecten van 

kwetsbaarheid, van eenzaamheid. Juist die kwetsbaarheid en eenzaamheid zouden de bezoeker 

confronteren met het relatieve van het maakbaarheidsideaal. De aandacht wordt dan ook niet 

gevestigd op de menselijke aspecten. Aandacht wordt gevraagd voor/door een grote variatie aan 

architectonische elementen; elementen die bewondering en verbazing oproepen, maar 

tegelijkertijd afstand nemen van de menselijke maat waarin ook kwetsbaarheid een plaats zou 

mogen hebben en daarmee tot een gevoel van vervreemding kunnen leiden. 

  

6.2.1.3 Wegdrukken/afleiden 

Een open dag is een feestelijke aangelegenheid; bloemen en ballonnen sieren het gebouw. Kunst 

vraagt aandacht, geeft afleiding. De gebouwen zelf vragen aandacht. Je kunt naar de kapper en 

winkel en kan plaatsnemen op het terras. Buiten schijnt de zon. Als je te kwetsbaar bent om naar 

buiten te gaan kun je toch genieten van alle zonlicht dat door het glas naar binnenvalt. Ben je 

wel voldoende goed ter been om naar buiten te gaan dan zijn er banken om op te zitten, 

kunstwerken om naar te kijken. Je mag genieten van bomen en grasveld. 

Natuurlijk is de oplevering van een nieuw en prachtig ziekenhuisgebouw een reden voor feest 

en open dag. Tegelijkertijd is het vreemd: er wordt feest gevierd omwille van de oplevering van 

een gebouw dat straks o.a. zieken en lijdende mensen herbergt. Nu eten we taart, straks krijgen 

we chemo, maar daar hoeft nu even niet aan en over gedacht te worden. 

Het dagelijkse leven gaat door. De patiënt die niet aan zijn bed gekluisterd is kan een aantal 

gewone dagelijkse dingen (de kapper) voortzetten. Het leven gaat door binnen het ziekenhuis. 

De patiënt en diens dierbaren besteden al veel tijd en aandacht aan alle onzekerheid, die ziekte 

met zich meebrengt. Kunstwerken bieden mogelijk de rust, de verwarring, de verstilling en in 

elk geval de afleiding die elk mens bij momenten nodig heeft om het zware en pijnlijke te 

kunnen dragen. 

De buitenkant van de ziekenhuisgebouwen en de centrale hal worden in elk geval niet geacht de 

plaatsen te zijn waar het lijden, de pijn en de werkelijke functie van het ziekenhuis zichtbaar 

zijn. Het lijden blijft buiten beeld, wordt (mogelijk) weggedrukt en heeft geen nadrukkelijke  



Onderzoek visual data analysis drie ziekenhuizen  Pagina 45 
 

plaats gekregen in de gebouwen. 

 

6.3 Zorgethische reflectie op de uitkomsten 

In het boek Ethiek in de kliniek besteedt Widdershoven een hoofdstuk aan de zorgethische 

benadering. Het aspect technologie in de zorg krijgt aandacht. Widdershoven wijst erop dat 

technologie en technologische ontwikkeling in de gezondheidszorg kritisch en enigszins 

sceptisch benaderd worden. De kritiek richt zich voor een groot deel op de gedachte dat de 

technologische benadering tegengesteld zou zijn aan en geen ruimte zou laten voor een 

betrokken menselijke zorgzame relatie. Volgens Widdershoven is deze kritiek onjuist. Hij staat 

hierin niet alleen, maar heeft het goede gezelschap van bijvoorbeeld Benner en Tronto. (2000, p. 

149-151). ‘Volgens Tronto gaat het in de zorg om het in stand houden van het gezamenlijk 

leven. Daarbij zijn technische activiteiten even wezenlijk als intermenselijke betrokkenheid.’ (p. 

150-151). 

De onderzochte gebouwen zijn staaltjes van hoogwaardige en ingenieuze architectuur en 

bouwkunde. Mede hierdoor ontstaat het idee van techniek, rationaliteit, functionaliteit en 

efficiency, van maakbaarheid. De gebouwen benadrukken de technologische benadering, de 

meer technisch georiënteerde opvatting van zorg, terwijl de betrokken menselijke relatie niet 

werkelijk tot uitdrukking komt in het gebouw. Het is de vraag of gebouwen zich ervoor lenen 

om de waarde van relaties zichtbaar te maken. Het is voorstelbaar dat dit minstens moeilijker is. 

Echter blijft staan dat bijvoorbeeld bij de inrichting van een centrale hal er meer aandacht zou 

kunnen zijn voor de menselijke maat, voor menselijk contact, voor geborgenheid en 

beschutting. 

Anderzijds kan op grond van de analyse van onze data onvoldoende gezegd worden over de 

manier waarop in het primaire proces van het ziekenhuis kwalitatieve aandacht is voor de 

betrokken relatie tussen zorgverlener, patiënt en het netwerk van de patiënt. 

  

De nadruk op technologie en wetenschappelijke kennis zou de voor de zorgethiek zo essentiële 

taciete kennis weg kunnen relativeren. Juist vanuit de zorgethische benadering is de kennis die 

intuïtief en mede op basis van emotie binnen de aandachtige relatie tussen zorgverlener en 

patiënt aanwezig is of ontstaat van essentieel belang om te weten wat goed is om te doen. Het 

blindvaren op wetenschappelijke kennis kan juist menslievende en verstandige zorg in de weg 

staan. 

  

Door het voortschrijdend wetenschappelijk inzicht en de toegenomen technologische 

mogelijkheden krijgt het idee van maakbaarheid stevig gestalte. Een van de risico’s is dat artsen 



Onderzoek visual data analysis drie ziekenhuizen  Pagina 46 
 

telkens weer iets kunnen en willen doen; handelen, medisch handelen is hetgeen waarom artsen 

arts zijn. Niet handelen is daarbij niet in eerste instantie een optie. 

Juist het aangaan van een betrokken relatie maakt het mogelijk om stil te staan bij het al dan niet 

doorbehandelen en nieuwe technieken en interventies toepassen. De betrokken relatie is een 

voorwaarde om de toevoeging van leed te beperken en het eindeloze doorbehandelen in te 

kaderen. (Baart, Grypdonk, 2011; Baart, 2013). Het gebouw geeft niet alleen een boodschap aan 

de patiënt, maar ook aan de zorgverlener. Het ziekenhuisgebouw zou de zorgverlener mogen en 

moeten stimuleren tot bescheidenheid, tot relativering van het eigen kunnen. Een 

ziekenhuisgebouw dat de eigen medische mogelijkheden zou durven kritiseren zou kunnen 

bijdragen aan zorg die naast een plaats voor technologische ontwikkeling en 

maakbaarheidsdenken ook ruimte maakt voor aandachtige nabijheid en acceptatie van lijden en 

machteloosheid van zowel de patiënt als de zorgverlener, die onontkoombaar geconfronteerd zal 

worden met het eigen onvermogen op te lossen, te genezen, te helen, maar enkel nog nabijheid 

kan bieden juist omdat hij de eigen machteloosheid weet te aanvaarden. (Baart, Grypdonk, 

2011; Baart, 2013). Het lijkt dan ook relevant om nader onderzoek te doen naar de boodschap 

die de ziekenhuizen geven aan de zorgverlener. 

  

De grootte en grootsheid van de ziekenhuizen, de omgeving die weinig tot niets van doen heeft 

met de dagelijkse werkelijkheid van mensen wordt soms (Deventer) afgewisseld met herkenbare 

dagelijkse routines als naar de kapper gaan, een terrasje pikken, een boodschap doen. In Care 

and vulnerablility (2006) schreef Kari Martinsen over de leefomgeving van mensen die in 

instellingen verblijven. De fundamentele sfeer die in dergelijke instellingen zou moeten hangen 

is een sfeer waarin mensen nog vaste voet aan de grond ervaren, waardoor mensen zich veilig 

en thuis voelen, het idee hebben dat ze (tijdelijk) thuis zijn. Het is te eenvoudig en doet geen 

recht aan het werk van Martinsen om haar uitspraak een op een te vertalen naar het ziekenhuis. 

Toch zou het de moeite waard zijn om te onderzoeken wat patiënten helpt om ‘een voet aan de 

grond’ te houden; zijn het de kunstwerken of de kappers die bijdragen aan menswaardigheid 

binnen de kliniek? 

  

Zoals uit onze resultaten blijkt, lijkt het of de marktwerking ook zijn intrede heeft gedaan in de 

bouwstijl van de recent gebouwde drie ziekenhuizen waarvan wij de foto’s hebben 

geanalyseerd. In de analyses van de vier onderzoekers worden regelmatig termen als 

zakelijkheid, de menselijke maat is zoek, en het gebouw straalt maakbaarheid, 

wegdrukken/afleiden uit, genoemd. 

Grote verzorgingstehuizen voor ouderen zijn passé. Het ministerie pleit voor schaalverkleining 
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omdat dit de zorg ten goede zou komen. Het is opmerkelijk dat de drie ziekenhuizen, die de 

onderzoekers hebben geanalyseerd, labels als grootsheid, efficiency en zakelijkheid hebben 

meegekregen. Bij het verkennen van de foto’s viel op dat er niet gedacht was aan de minder 

valide en kwetsbare klanten. Op de foto’s zijn de liften niet zichtbaar maar wel een roltrap. Er 

zijn geen comfortabele stoelen te vinden waar men kan wachten alvorens bij de receptie aan de 

beurt te zijn. De zitjes in de gang lijken ook niet heel comfortabel. Ze zien er hard en 

ongemakkelijk uit. Er zijn ook geen rolstoelen te ontdekken, die gebruikt kunnen worden om 

aan het einde van de gang te komen, waar vermoedelijk de liften zijn om bij de desbetreffende 

etage en afdeling te komen. De schaalvergroting getoond door de gebouwen is niet in het 

voordeel van de klant omdat juist daardoor de klantvriendelijkheid niet toeneemt. Juist in 

grotere organisaties raakt de klant de weg kwijt. Er ontstaan meerdere loketten, 

doorkiesnummers om informatie te verkrijgen en allerlei tussenafdelingen waar men eerst langs 

moet alvorens bij de juiste persoon uit te komen (Tonkens (2008). Zou aandacht voor het 

vanzelfsprekende (geen klapstoel maar een goede stoel!) niet ook in deze grote organisaties op 

de voorgrond moeten staan? 

Zorg is een proces en geen product en is dus niet op te knippen in hapklare brokken waar een 

prijskaartje aan te hangen is en die onder verschillende zorgverleners verhandeld kan worden 

om te kunnen concurreren. Dit leidt tot bureaucratisering en versnippering van zorg. Zoals A. 

Mol zegt: “zorg is ingebed in relaties en kan daarom niet goed afgebakend worden in producten 

zonder in die relaties in te grijpen en daarmee het zorgproces te verstoren”. Dan zou men ervan 

uit gaan dat het zorgproduct van te voren al vast staat, maar alvorens een diagnose te stellen zal 

men toch eerst onderzoek moeten doen en weet men nog niet welk product erbij past. Een klacht 

van zorgvragers is dat een fabrieksaanpak niet past bij een zorgsituatie en dat zij niet willen dat 

er zo met hen wordt omgegaan. Bij mensen met een chronische ziekte schiet de doelredenatie 

van de zorgfabriek: ‘wij hebben u zo weer helemaal tip top in orde’ zijn doel voorbij. Niet alles 

is oplosbaar en weer te repareren[u1] . 

De zorgethiek richt zich ook op de institutionele realiteiten. In een samenleving die zich bezig 

houdt met verdeling van sociale voordelen, kan men zich afvragen of de door de onderzoekers 

geanalyseerde zorginstellingen wel passen. Bij marktwerking draait het om waren in plaats van 

waarden. Het moet dus efficiënter en goedkoper. De futuristische gebouwen maskeren 

bedrieglijk de onzekerheid van de medici ten aanzien van de feitelijkheid dat er zich 

onverwachte spelingen van de menselijke natuur of complicaties bij de medische ingrepen 

kunnen voordoen in een voorgenomen genezingsproces. De strakheid van de gebouwen 

accentueren de strikte regelgeving en procedures waarmee de medische wereld zich beschermt 
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of indekt. Deze zijn in het leven geroepen om mogelijke fouten en of falen te ontwijken. 

Daarmee ontstaat er in de zorgverlening naar de zorgvrager een meer afstandelijke houding en 

gedrag. De imposante ‘zorg’paleizen leiden de aandacht af van de ‘eventuele’ ontoereikendheid 

van de aangeboden medische behandelingen. Ethisch gezien kan men hier zeker kanttekeningen 

bij plaatsen. Daarbij in acht nemend dat er in deze medische omgeving en handelen sprake is 

van een spanningsboog tussen het nastreven van  de maximale efficiëntie en de gewenste ideale 

zorgsituatie. Voortkomend uit de redenering dat efficiëntie direct meet- en aantoonbaar is, wordt 

zorggeven wel als noodzakelijk bevonden maar wordt tevens als dermate indirect ervaren omdat 

het meet- en aantoonbare effect vaak moeilijk toe te schrijven valt aan de gevolgde methode. 

Bovendien is er bij zorgsituaties ontegenzeggelijk veel menskracht en compassioneel talent 

nodig hetgeen voortdurend hoge kosten met zich meebrengt vanwege de doorlopende vaste 

arbeidskosten bij een voortdurend variabel zorgvraag aanbod. Een situatie die moeilijk in 

efficiënte termen te vangen valt. Dit beseffend, is het verhullen door een geavanceerde medisch-

technische omgeving en daarmee het ogenschijnlijk verschuiven van de zorg 

verantwoordelijkheid van de medicus en het medisch instituut naar de zorgvrager een logisch 

gevolg. De vraag naar f sieke kundigheid in een 'high tech’ omgeving lijkt primair terwijl de 

compassie eigenlijk de eerste basale behoefte van de zorgvrager is[u2] . 

Volgens Van Heijst gaat het in de zorg niet alleen over iemand genezen of oplappen maar ook 

iemand bijstaan in tijden van lijden en nood (Van Heijst p 12-13). Bij zorgontvangers en hun 

naasten is menswaardigheid en medemenselijkheid van groot belang bij het ontvangen van zorg. 

Het gaat er om dat ‘zij’ er toe doen. Dat ze als mens gezien worden. Zien wij de menselijke 

maat nog wel terug in de imposante gebouwen die wij hebben geanalyseerd. Het lijkt te draaien 

om onder andere efficiëntie en zakelijkheid. In de zorgsector komt relatief veel verdriet, 

ongemak en leed voor en dat is niet weg te drukken, (Van Heijst p 14, 21) ook als een gebouw 

niet aan een ziekenhuis doet denken. Uit een recent kwalitatief onderzoek over de keuzes die 

mensen maken voor een ziekenhuis, blijkt dat dit vaak gebaseerd is op de keuze voor artsen 

waar ze een al band mee hebben opgebouwd en een ziekenhuis dat zij al kennen. (Victoor & 

Rademakers, 2014). Tonkens (2008) zegt in haar artikel dat de marktwerking in de publieke 

sector zo veelbelovend leek maar voor de zorg een plaag blijkt. 

Van Heijst zegt daarover dat de zorgsector steeds meer wordt ingericht naar een bedrijfsmatig 

en marktgericht model van instrumententechnische rationaliteit. De gezondheidsdoelen moeten 

effectief en efficiënt zijn. De middelen die daarvoor gebruikt worden moeten heel gericht 

ingezet worden om verspilling te voorkomen. Alles moet aantoonbaar resultaat opleveren. Deze 

zorgvisie zou een mechanistische mensopvatting in de hand werken omdat het verstrengeld is 
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geraakt met de economische doelmatigheid (Van Heijst, p 29). De vraag rijst of deze visie dan 

ook door de zorgverleners wordt uitgedragen. Is er in de zorg nog wel ruimte voor zorg die 

gericht is op de mens als individu. Verarmt de zorg tot een product in plaats van ruimte te 

bieden voor waardes die er van oudsher waren in de zorg, zoals barmhartigheid en oprechte 

interesse in de mens zelf? 

6.4 Conclusies 

Imponerende maakbaarheid 

Een samenvattende gedachte bij de relatie tussen maakbaarheid, menselijke maat en 

wegdrukken 

Ervan uitgaande dat ziekenhuizen gebouwen willen die bij hen passen hebben we hier te maken 

met ziekenhuizen die de patiënt en potentiële patiënt willen laten zien wat zij zoal kunnen. De 

gebouwen imponeren, zijn bijzondere staaltjes van architectuur. De medische zorg zoals die 

geboden wordt in het ziekenhuis is imponerend, het ziekenhuis is tot veel in staat. In het 

verlengde zouden we kunnen spreken van ‘imponerende maakbaarheid’. Het ziekenhuis wil 

door middel van het gebouw niet alleen laten zien wat men hier zoal kan, maar wil vooral ook 

dat de mens daarvan onder de indruk is. Een mens die onder de indruk is zal zich anders 

verhouden tot dat waarvan hij onder de indruk is. Tegen het gebouw, de medische wetenschap, 

de mensen met de kennis en kunde om ‘te maken’ kijk je op,  je bent onder de indruk. De 

medische wereld is groots, de mens die onderdeel wordt van de medische wereld is nietig, klein. 

Hier heeft niet de individuele mens, maar de medische werkelijkheid het voor het zeggen. Een 

medische werkelijkheid die gelooft in vooruitgang, ook vooruitgang boekt en streeft naar 

verhelpen, oplossen, repareren … maakbaarheid.  n dat maakbaarheidsdenken is het lijden van 

mensen een sta in de weg, want botst met datzelfde maakbaarheidsideaal. 

Hoewel iedereen weet dat er ook sprake is van de (voorlopige) onmogelijkheden van de mens 

en medische wetenschap wordt dat toch niet getoond. 

Als het gebouw, zoals eerder genoemd, een visitekaartje is van het ziekenhuis en in het proces 

van de marktwerking een belangrijke plaats inneemt, lijkt het belangrijk om de imponerende 

maakbaarheid vooral te communiceren. Mogelijk geeft die boodschap hoop, trekt die boodschap 

mensen aan en bepaalt deze boodschap de werkelijke toegankelijkheid van het ziekenhuis. Zoals 

eerder gezegd; het onmogelijke maken we waar, uw leven gaat door …. voor veel mensen een 

hoopvolle boodschap. Deze toegankelijkheid wordt in de gebouwen benadrukt door de 

bijzondere hoofdingangen die beklemtoond worden door grootse overkappingen. Het zijn de 

open armen van het gebouw, de wenkende hand van de medicus die vooral vertellen dat er veel 

mogelijk is, dat het leven doorgaat en er hoop is. Deze boodschap verkoopt beter, maar is 

misschien vanuit menselijk perspectief ook de juiste. Hoop maakt het (misschien) mogelijk om 
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het bij het pijnlijke, onafwendbare uit te houden.  

 

In de geformuleerde aanleiding van dit onderzoek werd gerefereerd aan het concept van 

humanisering dat zijn intrede doet in de bouw van ziekenhuizen: het ontwerpen van een 

omgeving en creëren van ruimtes, die voorzien in de behoeften van patiënten en tegelijkertijd 

spanning reduceren (Pellitteri, 2010). Het wegdrukken van lijden en het communiceren van de 

maakbaarheidsboodschap zouden zeker kunnen bijdragen aan de reductie van spanning; er is 

hoop, de patiënt mag vertrouwen op de deskundigheid en kunde van het ziekenhuis. Misschien 

zelfs dat het imponerende karakter van de gebouwen spanningreductie oplevert. De patiënt kan 

en mag zich als mens afhankelijk en onderdanig opstellen t.o.v. het ziekenhuis
1
. De patiënt kan 

zich overleveren aan de technische expertise die het ziekenhuis bezit. In hoeverre de patiënt hier 

daadwerkelijk behoefte aan heeft blijft ongewis. 

De zorgopvatting die vooral gecommuniceerd wordt via het gebouw is die van technisch 

hoogstaande zorg, van medische technologie die hoogwaardig is, steeds beter wordt, tot veel in 

staat is. De opvatting van zorg die gecommuniceerd wordt, is niet relationeel van aard. De plaats 

van en voor de relatie tussen mensen, tussen patiënt en arts blijkt niet uit de geanalyseerde 

gegevens. De ziekenhuizen communiceren in zekere zin een eenzijdige versie van goede zorg; 

kwalitatief hoogstaande technische zorg. Om met Van Heijst te spreken: ‘Hoe menswaardig en 

menslievend is de huidige zorg eigenlijk?’ (2005, p.19). 

 

6.5 Aanbevelingen en eventueel verder onderzoek 

Het ziekenhuisgebouw is op grond van een serie foto’s onderzocht en geanal seerd. De 

voorgevels en centrale hallen van drie ziekenhuizen hebben gesproken en een boodschap 

gegeven m.b.t. de zorgopvatting en de relatie met de patiënt. Van het ziekenhuis wordt verwacht 

efficiënte en effectieve zorg te bieden, aan patiëntbehoeften tegemoet te komen en een actieve 

rol in te nemen in het spel dat marktwerking heet. Een van de antwoorden die de ziekenhuizen 

geven is hierboven uitgebreid aan de orde geweest: het ziekenhuisgebouw communiceert de 

technische mogelijkheden, propageert een ideaal van maakbaarheid en drukt lijden weg. Het 

ziekenhuis imponeert en vestigt via het gebouw aandacht op zichzelf. 

Het primaire proces in het ziekenhuis is niet nader onderzocht. Om de werkelijke zorgpraktijk 

goed en volledig te onderzoeken is een analyse van het gebouw onvoldoende. Er is onderzoek 

nodig vanuit verschillende perspectieven om meer te kunnen zeggen over het effect van 

marktwerking, de plaats van het maakbaarheidsideaal en de kwaliteit van de relatie in de zorg.  

Op grond van de uit dit onderzoek gedestilleerde thema’s is het mogelijk om kwalitatief 

                                                           
1
 in tegenstelling tot dat wat er bijvoorbeeld gezegd wordt in het document ‘de participerende patiënt’ 
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onderzoek te doen in de zorgpraktijk van het primaire proces. Daarbij is het van essentieel 

belang dat patiënt, arts en het netwerk van de patiënt een plaats krijgen.  In fenomenologisch 

onderzoek zou duidelijk kunnen worden hoe de patiënt de onderzochte gebouwen beleeft. De 

invloed van het gebouw op de arts is een ander onderzoeksthema. Ook lijkt het te 

rechtvaardigen om het netwerk van de patiënt in onderzoek te betrekken. Bezoekers van de 

patiënt maken misschien meer gebruik van de centrale hal en de daarin aanwezige 

voorzieningen. 

 

In eerste instantie was het idee om ook de missie en visie van betreffende ziekenhuizen een 

plaats te geven en deze te vergelijken met de gebouwelijke boodschap. Dit bleek geen 

realistische gedachte, de tijd ontbrak. Welke boodschap communiceert het ziekenhuis via missie 

en visie en hoe verhoudt deze zich tot de boodschap uit het ziekenhuisgebouw? 

 

Het zou goed geweest zijn voor de trustworthiness van dit onderzoek als er nog een extreme 

case gebruikt was ter vergelijking van de huidige uitkomsten. Dit onderzoek kan mogelijk op 

termijn uitvoering krijgen in een vervolgonderzoek. 
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7. Kwaliteit van Onderzoek 

7.1 kwaliteitsmaatregelen vooraf gepland 

7.1.1 maatregelen ten behoeve van de betrouwbaarheid 

Wij gebruiken in ons onderzoek geen respondenten, dus de uitkomsten ontstaan door de 

wisselwerking tussen onderzoekers, data en theorie. Dit vraagt om een gedetailleerd verslag van 

alle genomen beslissingen die nodig zijn om de geloofwaardigheid te borgen. Wij doen dit 

middels het bijhouden van memo’s en een logboek. Het schrijven van reflecties en transparantie 

over de persoonlijke factor die een rol speelt bij het analyseren van de visuele data. Hiermee 

wordt het proces van het nemen van beslissingen, het toekennen van definities en het zien van 

uitkomsten inzichtelijk gemaakt. Doordat er vier verschillende onderzoekers zijn kan de 

interbeoordelaarsbetrouwheid hoog zijn. We noteren nauwkeurig de onderzoekshandelingen in 

een onderzoekslogboek (bijlage 8, en in afgeleide daarvan bijlage 10) waarbij alle 

leermomenten, veranderingen die wij aanbrengen, omstandigheden die problemen oproepen, 

dingen die fout lopen worden bijgehouden. Mocht je het onderzoek dan herhalen dan zou je 

deze fouten kunnen vermijden, waardoor de betrouwbaarheid van de resultaten verder wordt 

verhoogd. Ook zullen wij helder moeten zijn over hoe het coderingsschema en de data-analyse 

zijn uitgevoerd zodat dit eventueel herhaald kan worden.  

Doordat wij de data in meerdere rondes zullen analyseren of herhalen (iteratie), eerst individueel 

en daarna met gebruik van de ‘helpende vragen voor het uitvoeren van een anal se van visuele 

data’ van Baart (2014), maken we gebruik van de methode van constante vergelijking om te 

controleren of datgene dat wij bij eigen eerder onderzoek hebben gevonden, klopt. 

 

7.1.2 maatregelen ten behoeve van de geldigheid 

Betrouwbaarheid is een voorwaarde voor het bepalen van de geldigheid van je onderzoek. 

Voor de analyse van de visuele data en de inhoudsanalyse van de missie en visie van de 

ziekenhuizen maken wij gebruik van researcher triangulatie (Patton, 2002, p.560). Dit houdt 

voor de visuele data in dat wij de foto’s van de ziekenhuizen individueel gaan beoordelen, 

zonder vooraf gegeven informatie of theorie en dat ook iedere onderzoeker die individueel 

codeert. Ook de inhoudsanalyse van de missie en visie zullen wij middels researcher triangulatie 

beoordelen en coderen. In de tweede observatie ronde zullen wij voor de beoordeling van de 

visuele data gebruik maken van de ‘helpende vragen voor het uitvoeren van een anal se van 

visuele data’ van Baart.  

Door gebruik te maken van een onderzoekslogboek en de notities over de 

onderzoekshandelingen streven wij na de systematische fouten te beperken. 
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De onderzoeksbegeleiders kunnen kritische peer reviews geven tijdens het proces van 

onderzoek. 

Afhankelijk van wat de visuele data en inhoudsanalyse oplevert, kunnen wij op zoek gaan naar 

een extreme case waarmee wij onze gevonden data op scherp zetten. 

 

7.2 Kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek 

Gezien het feit dat bovenstaand onderzoek voor ons allereerst een leeronderzoek is, zijn vele 

zaken in de loop van de tijd veranderd. De start van het onderzoek met als onderzoeksdiscipline 

visuele data analyse bestond uit vele vragen. Dit begin geeft al aan dat het een zoektocht was 

met vallen en opstaan. Het maakt het onderzoek an sich misschien minder consequent, maar de 

overdenking van onze methode des te sterker. Niet alles wat we geleerd hebben, hebben we 

kunnen rectificeren en/of toepassen door gebrek aan tijd. Met dit hoofdstuk willen wij duidelijk 

maken dat we ons bewust zijn van onze beginnersfouten en laten we zien hoe ver de 

consequenties reiken. We lopen de verschillende hoofdstukken chronologisch langs om een 

aantal punten en keuzes meer uit te diepen. 

  

In hoofdstuk 2.1 stellen wij dat ‘het ziekenhuisgebouw, de directe omgeving van het gebouw en 

de inpandige indeling en inrichting van het gebouw aandacht vragen omdat ze invloed hebben 

op de werksfeer, op het leveren van goede zorg, op efficiëntie, op opwaardering van de 

omgeving en op het ziekenhuis als merk’. De benoemde elementen komen voort uit de 

voorstudie van zorgethische en voor de bouw van een ziekenhuis relevante artikelen. Opvallend 

is dat onze gegeven interpretatie raakt aan de hier genoemde elementen en daarmee zien wij dus 

ook het belang van het in ogenschouw nemen van de (materiële) omgeving om de invloed op 

goede zorg te zien. 

Vanuit de literatuur, zoals beschreven in hoofdstuk 2.2, zien we een conflict tussen 

doelstellingen van een ziekenhuisgebouw: goede zorg en marktaandeel. Tijdens de analysefase 

van het onderzoek kwam dit ook veelvuldig naar voren. Op meerdere punten hebben wij gezien 

dat ‘klantentrekkers’ verwerkt zijn in het gebouw. Goede/slechte zorg in termen van de plaats 

van de receptie, brede doorgangen, stoelen enzovoorts, hebben we ook gezien. Duidelijk wordt 

hier dat een groot deel van goede zorg niet gezien kan worden op foto’s van de entree van een 

ziekenhuis. Zoals we al eerder (hoofdstuk 2.3, 3 en 6.5) opgemerkt hebben ontstaat een 

belangrijk deel van goede zorg in het contact met de zorggevers. 

In hoofdstuk 2.4 staat onze hoofdvraag. Deze vraag is door het schrappen van de analyse van de 

missie/visie compleet veranderd. We missen nu de inhoudelijke beschrijving van het ziekenhuis 

over wat zij voorstaan. Kon eerst ons beeld van goede zorg in een ziekenhuis aan de hand van 
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foto’s een andere lading krijgen door het lezen van de visie, nu gaat het alleen om het beeld van 

de foto’s. Hier raken we wederom bovenstaand punt en kunnen we ons de vraag stellen wat de 

waarde is van een uitspraak over goede zorg aan de hand van foto’s van de entree. Sommige van 

onze deelvragen zijn hiermee komen te vervallen, wat gevolgen heeft voor onze uitgevoerde 

chronologie en de fasering. In de bespreking van de methode gaan we hier dieper op in. 

Onze geformuleerde doelstelling in hoofdstuk 2.5, een bijdrage leveren aan het debat over 

goede zorg middels de invloed van de boodschap van een ziekenhuisgebouw blijft, ondanks de 

veranderingen overeind. Onze resultaten bestaan uit onze (grotendeels) gedeelde opvatting over 

het gebouw. We mogen dezelfde studie volgen, maar verder verschillen wij zeer over onze 

opvattingen en ervaring met ziekenhuizen (bijlage 13). Door de manier waarop wij tot de 

conclusies gekomen zijn, blijft het idee dat wij gekregen hebben over wat het gebouw wil 

overbrengen van waarde. Iedere patiënt (en bezoeker) wordt al dan niet bewust beïnvloed door 

zijn omgeving. Met dit onderzoek hebben wij de beïnvloeding door het gebouw bewust 

gemaakt. Het verschil is dat wij geen patiënt in de concrete zin van dat ziekenhuis zijn en 

hierdoor geen conclusies kunnen trekken vanuit de beleving en ervaring van individuele 

patiëntenervaringen. Anderzijds kun je ook zeggen dat de patiënt mens is zoals wij dat ook zijn. 

Dat iedereen iets anders kan zien blijft een feit. De enige aanvullende opmerking op dit punt is 

dat er een grootschaliger onderzoek nodig is om de invloed van het gebouw in kaart te brengen, 

vier stemmen is te klein. Maar onze vier stemmen kunnen zeker het debat rondom goede zorg 

een nieuwe impuls geven. 

  

In hoofdstuk 4.1 hebben wij ons gebruik van sensitizing concepts uitgelegd. Zij dienden om 

belangrijke gebouwelijke elementen in ons achterhoofd te houden en de bril van de patiënt niet 

te vergeten. Het vervallen van de missie/visie is reeds besproken. Tijdens de eerste twee fasen 

van de analyse (individuele beoordeling van het gebouw, eerst zonder en daarna met de 

‘helpende vragen voor het uitvoeren van een anal se op visuele data’ (Baart, 2014) komen 

vooral de gebouwelijke elementen aan bod. Tijdens onze samenkomsten en bespreking van het 

meer interpretatieve gedeelte van de analyse kwam de patiënt steeds meer naar voren. Daar 

waar de één bijvoorbeeld veel bewegingsruimte zag, zag de ander een groot te overbruggen 

afstand. De sensitizing concepts hebben ons goed geholpen om de strekking van het onderzoek 

vast te houden. 

  

Dit onderzoek richt zich vanuit de hermeneutische traditie, wat vanaf de eerste analysefase al 

zichtbaar wordt (zie bijlage 3, 4 en 5). Hermeneutiek is de leer van de interpretatie en toont zich 

om duidelijke redenen in onze conclusie. Echter, elke individuele uitspraak over het 
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ziekenhuisgebouw blijkt al aan interpretatie onderhevig te zijn. Waarom ligt voor de ene 

onderzoeker de focus op de vorm en voor de ander op kleur? Meer van toepassing was dit met 

het maken van associaties. We werden gedwongen elkaar te bevragen naar de zienswijze en ook 

of hier een kern in zat waar anderen zich in konden vinden. Deze vorm valt onder 

onderzoekerstriangulatie en maakt het onderzoek sterker. Op deze wijze zijn wij grounded te 

werk gegaan, de conclusies worden overeind gehouden door een heel bouwwerk aan 

redeneringen. 

Het proces van memoing bleek een grotere en moeilijker opgave dan we in eerste instantie 

dachten. De discussies liepen soms moeilijk waardoor de redenen voor het wel of niet doen van 

iets onduidelijk beschreven staan (bijlage 8). Het geluk dat wij hierbij hadden waren de 

consultaties met de begeleider van deze cursus. Belangrijke besluiten zijn in overleg met hem 

tot stand gekomen. Verder hebben we een enorme documentatie aan consultatiemomenten, 

groepsgesprekken, takenlijsten, uitgewisseld mailverkeer (bijlage 10), een aantal memo’s 

(bijlage 9) en een duiding van de eigen ervaringen (bijlage 13). Memo’s zijn van groot belang, 

omdat hier alle redeneringen in terug te vinden zijn. Bij een volgend onderzoek moeten we ons 

minder laten overweldigen door de rijkdom aan materiaal en werk, zodat ook deze taak 

zorgvuldiger en systematischer uitgevoerd wordt. 

Met betrekking tot onze dataset (hoofdstuk 5.3) zijn er een aantal zaken het vermelden waard. 

Het St. Antonius ziekenhuis is eind 2013 geopend, hierdoor zijn er weinig foto’s beschikbaar 

via de website. Met een kleine zoektocht op internet zijn er foto’s van het architectenbureau 

gevonden. Gevolg is dat de foto’s voorafgaand aan de daadwerkelijke opening 

(waarschijnlijkheid) en tijdens de open dag van het ziekenhuis gemaakt zijn. Daarentegen heeft 

het Deventer ziekenhuis een eigen facebookpagina, waar veel foto’s op te vinden zijn. Orbis 

Medisch Centrum zit qua selectiegemak tussen deze twee ziekenhuizen in. Van alle 

ziekenhuizen is er per ziekenhuis één foto geweest die we aan het begin van onze onderneming 

gewisseld hebben. Bij het St. Antonius stonden er op twee foto’s geen mensen, één is gewisseld 

voor een foto met mensen. De andere foto bevatte een wezenlijk element van de centrale hal, 

waar geen foto van gevonden is met mensen erop. Over een van de foto’s van het Deventer 

ziekenhuis was onduidelijk of deze foto nog onderdelen van de centrale hal liet zien. Deze foto 

is uiteindelijk buiten de selectie gevallen en vervangen door een andere foto. Van het Orbis 

Medisch Centrum hadden we eerst drie buitenfoto’s en twee binnen. Dus een foto van buiten 

hebben we vervangen voor één van binnen. Laatstgenoemde is gemaakt op de eerste verdieping, 

maar wel gericht naar de ingang. Deze foto valt buiten de gestelde criteria, maar geeft een 

interessant beeld op de uitkomsten. Alleen bij deze foto komt aan het eind van het analyseproces 

naar voren dat wij hier een ziekenhuis zien. Dit was voor ons aanleiding om na te denken over 
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de vraag of wij een uitspraak kunnen doen over goede zorg, of dat dit pas tot uiting komt in het 

contact met de zorggevers. Eén foto is weinig substantief, maar het blijven nadenken over deze 

vraag blijft van belang. Vooral in het licht van onze onderzoekvraag naar een uitspraak over wat 

goede zorg is in het aangezicht van de entree van een ziekenhuis. 

De criteria voor de foto’s hebben wij niet strak genoeg bepaald op voorhand, omdat we te 

weinig zicht hadden op de implicaties die het goed onderbouwd selecteren van de foto’s heeft 

voor ons onderzoek. Aangaande de vindplaats van de foto’s hebben we ons laten leiden door 

praktische overwegingen, met een afwijking daargelaten zoals hierboven beschreven. Vanwege 

de tijd en de morele implicaties hebben we gekozen voor foto’s die al publiek waren. Op deze 

wijze hebben we de mensen op de foto’s niet in hoeven lichten en ook hebben we de 

ziekenhuizen niet op de hoogte gesteld van het onderzoek. (Ook omdat dit geen gepubliceerd 

onderzoek wordt, maar binnen het domein van de cursus blijft). 

De besproken analysemethode in hoofdstuk 5.4 is veranderd. De grootste verandering is het 

vervallen van de tekstanalyse. Aangezien de zwaarte van dit onderzoek ligt op de analyse van 

het beeldmateriaal hebben wij besloten dit deel in kwaliteit hoog te houden. Een andere optie 

was om wel beiden te doen, maar minder diep op de materie in te gaan. Onze vrees hierin was 

dat we dan zouden eindigen met een conclusie waar we niet helemaal achter konden staan. Wij 

zien de eenzijdigheid van ons onderzoek zoals het nu is, maar zolang dit steeds belicht wordt 

blijven wij de waarde zien van de uitspraken die in dit rapport staan. 

Onze fotoanalyse bestaat uit een drietal stappen, in plaats van de eerder gedachte twee stappen. 

De eerste stap gaat om de eerste indruk gevolgd door het individueel analyseren door middel 

van open codering. De derde stap is de intensieve analyse aan de hand van de ‘helpende vragen 

voor het uitvoeren van een anal se op visuele data’. (Baart, 2014). Hierin wordt al duidelijk dat 

wij op drie verschillende momenten naar de foto’s gekeken hebben. De toegepaste constante 

vergelijking loopt door tot het eind van de analyse, we hebben namelijk steeds moeten kijken of 

de destillaten nog klopten met het originele beeld. Zo is het moeilijk gebleken om ‘binnen’ en 

‘buiten’ het ziekenhuis tot één beeld van het ziekenhuis te maken. Hetzelfde geldt voor het doen 

van uitspraken die opgaan voor de drie ziekenhuizen. Daar wij alles in samenspraak gedaan 

hebben zijn de uitspraken solide, ondanks deze moeilijkheid. 

Op één punt is onze samenwerking anders verlopen, met de nodige consequenties. Door de 

continue tijdsdruk hebben wij de samenvoeging van de individuele perspectieven van het St. 

Antonius met zijn vieren gedaan. Orbis Medisch Centrum en het Deventer ziekenhuis hebben 

wij in tweetallen samengevoegd. Dit besluit is genomen in samenspraak met onze begeleider. 

Achteraf bleek dat het ene duo een iets andere werkwijze had dan het andere duo. Het verschil is 

het meest duidelijk in de samenvatting waarin de één meer descriptief is en de ander meer 
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exploratief. Beide soorten van beschrijven zijn in ons onderzoek van belang, het is dus 

overkomelijk. Voor ons is dit verschil wel belangrijk geweest om in het achterhoofd te houden 

bij de interpretatieve beschrijving. 

Een ander belangrijk punt is de bekendheid van één van de ziekenhuizen bij twee van de 

onderzoekers. Dit heeft geresulteerd in meer kennis dan te zien is op de foto’s. De andere 

onderzoekers zijn steeds kritisch geweest als deze informatie boven tafel kwam. De voorkennis 

is ter discussie gesteld en moest terug te zien zijn in het onderzoeksmateriaal. Zo niet dan werd 

betreffende kennis uiteindelijk niet overgenomen. Toch is het goed om de volgende keer 

compleet onbekende ziekenhuizen te kiezen om te ver reikende interpretatie tegen te gaan. 

 

7.3 Studie ervaringen en reflectie van de onderzoekers met het kwalitatief 

onderzoek 

Geen van de vier onderzoekers had ervaring met het doen van kwalitatief visueel data 

onderzoek. Ook de ‘Grounded Theor ’ was nieuw voor iedereen. Een aantal hadden ervaring 

met het lezen van of participeren in kwantitatief onderzoek. Kwantitatief onderzoek geeft maar 

een klein deel weer over de kwaliteit van zorg maar is niet altijd een antwoord op de vraag of 

goede zorg is geboden. 

Dit leeronderzoek heeft de student onderzoekers laten zien dat de wereld niet zwart en wit is 

maar heel gekleurd en dat deze vorm van onderzoek een meerwaarde kan zijn voor het centraal 

stellen van de patiënt en zijn ervaringen. Het is op veel gebieden een leerzame ervaring geweest. 

  

De door de onderzoekers zelfgemaakte, vrije keuze voor de foto’s is vooral op een praktische 

overweging gemaakt. De selectie is namelijk gemaakt op grond van de ‘afkomst’ van de 

onderzoeker in Nederland en met de nabijheid van het te beoordelen object. In retrospectief 

zouden wij dat een volgende keer anders aanpakken maar in dit korte tijdsbestek is het een 

goede keuze gebleken. 

  

Ieder van de student onderzoekers had zo zijn eigen inbreng in het proces en was van 

meerwaarde voor de methodologie. Aanvankelijk zijn de onderzoekers gestart met een 

beschrijvende analyse. Door gebruik te maken van de 51 hulpvragen van Baart werden er naast 

beschrijvende uitkomsten ook interpretatieve uitkomsten verkregen. 

  

In de samenwerking bleek de ene onderzoeker heel associatief en de ander heel gestructureerd 

de foto’s te beoordelen. Flinke discussies en brainstormen ontstonden er. Eén van de 

onderzoekers bewaakte het proces en leidde de discussies naar consensus en een resultaat. 
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Tijdens dit proces was er ruimte voor het stoeien met het materiaal en hebben de onderzoekers 

het beste in elkaar naar boven weten te halen. De samenwerking is door allen als zeer positief 

ervaren en we konden de kwaliteiten van de onderzoekers, in elkaar herkennen. De variatie in 

de samenstelling heeft geleid tot een uitvoerige analyse met een rijkdom aan resultaat. 

De begeleiding van Baart verliep heel prettig en in hem hebben de onderzoekers een gewillig en 

geduldig oor gevonden die hen altijd weer een stap verder deed komen en nieuwe moed insprak 

tijdens deze leerervaring. 

De rijkdom die het ‘doen’ van kwalitatief onderzoek ons kan bieden, is de onderzoekers meer 

dan duidelijk geworden. De interpretaties zijn intersubjectief maar terug te voeren op de 

geanalyseerde data. Het belang van diversiteit van de onderzoekers bleek van meerwaarde. 
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8.2 Leeswijzer bijlagen 

Deze leeswijzer is een toelichting op hoe wij de verzamelde data presenteren. De basis van het 

kwalitatieve onderzoek zijn de geselecteerde foto's. De gebruikte foto's en de vindplaatsen van 

deze foto's zijn daarom in het onderzoeksverslag zelf opgenomen in bijlage 1 en bijlage 2. 

De volgorde van de bijlagen volgt in zekere zin het onderzoekspad dat wij als onderzoekers 

hebben afgelegd. Hier vindt de lezer slechts de weergave van de data. Aan het einde van het 

onderzoek hebben we kunnen vaststellen dat alleen al onze eigen data meer dan vijfhonderd 

pagina's beslaan. Om die reden kiezen we ervoor slechts de eerste twee bijlagen in het 

onderzoeksverslag op te nemen, en de overige bijlagen als naslagwerk (in de zin van transparant 

handelen, toetsbaar maken, verantwoording afleggen). 

In bijlage 3 zijn de eerste beschrijvingen per onderzoeker per foto vastgelegd. Zowel in een 

opstelling per foto (door drie onderzoekers) als in een opstelling per onderzoeker (van 15 

foto's). 

In bijlage 4 is per onderzoeker een weergave gegeven van de invulling van de 51 helpvragen 

van Baart van vijftien foto's. Het zijn grote spreadsheets geworden. En die zijn niet in alle 

omgevingen even stabiel, juist ook omdat we een koppelbestand hebben gemaakt met een 

verzamelsheet waarin alle gegevens van alle onderzoekers naast elkaar, per foto, zijn 

weergegeven. Dit is bijlage 5. 

Vanuit risicobeperking hebben we er daarom voor gekozen deze bestanden zowel in een 

excelbestand als een PDF-bestand als bijlage toe te voegen. Bijlage 4 bestaat daarom uit vier 

deelbestanden, voor elke afzonderlijke onderzoeker één. Daardoor is de dataverzameling terug 

te vinden in vier excel én vier PDF-bestanden. De bijlagen zijn als volgt genummerd: 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4. 

Omdat bijlage 5 een totaalbestand is met alle gegevens, is hier sprake van één bestand. Maar 

wel weer in een excelversie én een PDF-versie. De printbare versie van dit bestand beslaat 280 

pagina's. 

In bijlage 6 zijn de samenvattingen per ziekenhuis gemaakt. 

In de rapportage hebben we een trechter opgenomen, wat de schematische weergave is van de 

bijlagen 3 tot en met 6. Hieronder is een uitsnede van dat schema opgenomen om verder te 

verduidelijken hoe de diverse bijlagen zich tot elkaar verhouden. 
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Tabel: opbouw onderzoeksdata als verklaring voor opbouw bijlagen. 

  

Wij hebben deze trechter in zijn volledigheid opgenomen in bijlage 7. 

Bijlage 8 is het logboek over ons groepsproces. Het geeft uitvoerig het verslag weer van 

ervaringen, afspraken en werkverdelingen, acties, evaluaties en bijstellingen van de 

samenwerking van onze groep. In dit document leggen wij daar als groep verantwoording over 

af. 

Er is een verbinding met het document 'bijlage 10 - DEF Logboek mails' waarin wij dieper 

inzicht geven in hoe wij per mail de uitvoering van deze afspraken hebben ingericht, elkaar 

daarop hebben aangesproken, en hoe wij elkaar daarin hebben ondersteund. Dit logboek is 

bijgehouden tot en met 25 januari, dus tot en met de afronding van het eindrapport. 

Bijlage 9 is de weerslag van gemaakte memo's, gemaakt tijdens de eerdere onderzoeksfases. 

Bijlage 11 bevat de voortgangsformulieren zoals wij deze hebben ingebracht als voorbereiding 

op het gesprek met de begeleider (er hebben drie begeleidingsgesprekken plaatsgevonden). 

Bijlage 12 beschrijft de thema's van de drie ziekenhuizen zoals in de trechter (bijlage 7) in dit 

onderdeel is weergegeven: 

 

Tabel: schematische weergave van de stap van thematiseren 

  

In bijlage 13 zijn de persoonlijke ervaringen van de onderzoekers weergegeven. Deze weerslag 

is de onderbouwing van hoofdstuk 7.3. 
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De bijlagen 3 tot en met 13 zijn geen onderdeel van fysieke rapportage, maar als bijlagen 

opgenomen op een usb-stick wat onlosmakelijk verbonden is met het eindrapport. Voor de 

volledigheid zijn hier ook de bijlagen 1 en 2 in opgenomen én het volledige digitale eindrapport. 

  

1. 150126 - DEF (Volledige) Onderzoeksrapport Visual Data Analysis 3 ziekenhuizen 

2. 150121 - bijlage 1 - DEF overzicht gebruikte foto's (ook opgenomen in rapport) 

3. 150121 - bijlage 2 - DEF overzicht vindplaatsen foto's (ook opgenomen in rapport) 

4. 150121 - bijlage 3 - DEF eerste indruk - beschrijving van alle foto's door alle 

onderzoekers afzonderlijk 

5. 150121 - bijlage 4.1 - DEF Anita - helpvragen Baart versus visual data 3 ziekenhuizen 

(PDF) 

6. 150121 - bijlage 4.1 - DEF Anita - helpvragen Baart versus visual data 3 ziekenhuizen 

(excel) 

7. 150121 - bijlage 4.2 - DEF Jhoy - helpvragen Baart versus visual data 3 ziekenhuizen 

(PDF) 

8. 150121 - bijlage 4.2 - DEF Jhoy - helpvragen Baart versus visual data 3 ziekenhuizen 

(excel) 

9. 150121 - bijlage 4.3 - DEF Pauline - helpvragen Baart versus visual data 3 ziekenhuizen 

(PDF) 

10. 150121 - bijlage 4.3 - DEF Pauline - helpvragen Baart versus visual data 3 ziekenhuizen 

(excel) 

11. 150121 - bijlage 4.4 - DEF WimJan - helpvragen Baart versus visual data 3 

ziekenhuizen (PDF) 

12. 150121 - bijlage 4.4 - DEF WimJan - helpvragen Baart versus visual data 3 

ziekenhuizen (excel) 

13. 150121 - bijlage 5 - DEF OPENGEKLAPTE VERSIE - helpvragen Baart versus visual 

data 3 ziekenhuizen (PDF) 

14. 150121 - bijlage 5 - DEF OPENGEKLAPTE VERSIE - helpvragen Baart versus visual 

data 3 ziekenhuizen (excel) 

15. 150121 - bijlage 6 - DEF ronde 3 - totaalbeeld - 3 ziekenhuizen - visual data analysis 

(PDF) 

16. 150121 - bijlage 6 - DEF ronde 3 - totaalbeeld - 3 ziekenhuizen - visual data analysis 

(excel) 

17. 150121 - bijlage 7 - DEF trechter - schematische weergave van het onderzoek 

18. 150121 - bijlage 8 - DEF logboek groepsproces - anita-pauline-jhoy-wimjan 
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19. 150121 - bijlage 9 - DEF memo's 

20. 150121 - bijlage 10 - DEF logboek mails - anita-pauline-jhoy-wimjan 

21. 150121 - bijlage 11 - DEF voortgangsformulier ZEB 60 3x 

22. 150121 - bijlage 12 - DEF thema's 3 ziekenhuizen 

23. 150121 - bijlage 13 - DEF persoonlijke ziekenhuiservaringen - anita-pauline-jhoy-

wimjan 
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Bijlage 1. Gebruikte foto's 

I. St. Antonius Ziekenhuis (A-foto's) - Utrecht 

A1       Voorgevel inclusief ingang 
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A2       Hoofdingang

 

A3       Centrale hal 
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A4       Centrale hal 

 

A5       Hal (bovenaanzicht) 
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II. Deventer Ziekenhuis (D-foto's) 

 

D1       Vooraanzicht
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D2       Hoofdingang 

 

D3       Ontvangstbalie/receptie 
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D4       Centrale hal 1 

 

D5       Centrale hal 2 

 

III. Orbis Medisch Centrum (O-foto's) 
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O1       Vooraanzicht 

 

O2       Vooraanzicht. 
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O3       Afsprakenbalie. 

 

O4       Centrale hal. 
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O5       Afsprakenbalie Oost en wachtruimte. 
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Bijlage 2. Overzicht vindplaatsen foto’s 

I. St. Antonius Ziekenhuis (A-foto’s) 

A1        

Gevonden op 14-10-2014 

Korte omschrijving: Gevonden in fotoalbum bestemd voor de pers. 

http://www.antoniusziekenhuis.nl/overstantonius/pers/persfoto/open-dag-nieuwe-st-

antonius-ziekenhuis-utrecht-1.jpg/?view=Standard 

  

A2        

Gevonden op 14-10-2014 

Korte omschrijving: gevonden via google, zoekterm ‘st. antonius ziekenhuis’ in 

afbeeldingen 

http://www.djga.nl/projecten/sint-antonius-ziekenhuis 

  

 A3        

Gevonden op 14-10-2014 

http://www.antoniusziekenhuis.nl/overstantonius/pers/persfoto/open-dag-nieuwe-st-antonius-ziekenhuis-utrecht-1.jpg/?view=Standard
http://www.antoniusziekenhuis.nl/overstantonius/pers/persfoto/open-dag-nieuwe-st-antonius-ziekenhuis-utrecht-1.jpg/?view=Standard
http://www.djga.nl/projecten/sint-antonius-ziekenhuis
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Korte omschrijving: gevonden via google, zoekterm ‘st. antonius ziekenhuis’ in 

afbeeldingen. 

http://www.architectuur.org/xlfotonieuws.php?pr=3888&id=4&nr=3 

  

A4        

Gevonden op 14-10-2014 

Korte omschrijving: Gevonden in fotoalbum bestemd voor de pers. 

http://www.antoniusziekenhuis.nl/overstantonius/pers/persfoto/centrale-hal-st-antonius-

ziekenhuis-utrecht-1.jpg/?view=Standard 

  

A5        

  

II. Deventer Ziekenhuis (D-foto’s) 

De foto's van dit ziekenhuis zijn gevonden op: 

https://www.facebook.com/DeventerZiekenhuis/photos_stream 

In het album van 2014 bevinden zich 118 foto's die de geschiedenis van het oorspronkelijke 

ziekenhuis op de twee oude locaties weergeven: het Jozef Ziekenhuis en het 

Geertruidenziekenhuis. In eerdere albums (2010 = 48 foto's, 2011 = 3 foto's, 2012 = 61 foto's) 

http://www.architectuur.org/xlfotonieuws.php?pr=3888&id=4&nr=3
http://www.antoniusziekenhuis.nl/overstantonius/pers/persfoto/centrale-hal-st-antonius-ziekenhuis-utrecht-1.jpg/?view=Standard
http://www.antoniusziekenhuis.nl/overstantonius/pers/persfoto/centrale-hal-st-antonius-ziekenhuis-utrecht-1.jpg/?view=Standard
https://www.facebook.com/DeventerZiekenhuis/photos_stream
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bevinden zich de foto's van het huidige ziekenhuis. Bij de gebruikte foto's is de vindplaats en de 

datum van de oorspronkelijke opname aangegeven. 

Alle foto's zijn gevonden en gedownload op 12 oktober 2014 vanaf deze site. 

  

D1       Vooraanzicht   

 

Gevonden op: 

https://www.facebook.com/DeventerZiekenhuis/photos/a.103078089758439.4964.1027

22393127342/103079089758339/?type=1&permPage=1. 

Korte omschrijving: datum opname = 12 oktober 2010. Het is een foto van het 

vooraanzicht van het ziekenhuis. 

 

 D2       Hoofdingang 

             

https://www.facebook.com/DeventerZiekenhuis/photos/a.103078089758439.4964.1027

22393127342/293244084075171/?type=1&permPage=1 

datum opname: 22 februari 2012. Voorzijde, hoofdingang ziekenhuis 

 

D3       Ontvangstbalie/receptie 

https://www.facebook.com/DeventerZiekenhuis/photos/a.103078089758439.4964.102722393127342/103079089758339/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/DeventerZiekenhuis/photos/a.103078089758439.4964.102722393127342/103079089758339/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/DeventerZiekenhuis/photos/a.103078089758439.4964.102722393127342/103079089758339/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/DeventerZiekenhuis/photos/a.103078089758439.4964.102722393127342/293244084075171/?type=1&permPage=1
https://www.facebook.com/DeventerZiekenhuis/photos/a.103078089758439.4964.102722393127342/293244084075171/?type=1&permPage=1
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https://www.facebook.com/DeventerZiekenhuis/photos/pb.102722393127342.-

2207520000.1417286459./103080466424868/?type=3&theater 

datum opname: 12 oktober 2010 

 

D4       Centrale hal 1 

             

https://www.facebook.com/DeventerZiekenhuis/photos/pb.102722393127342.-

2207520000.1417286361./293243930741853/?type=3&theater 

datum opname: 22 februari 2012 

 

D5       Centrale hal 2 

             

https://www.facebook.com/DeventerZiekenhuis/photos/pb.102722393127342.-

2207520000.1417286507./103079263091655/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/DeventerZiekenhuis/photos/pb.102722393127342.-2207520000.1417286459./103080466424868/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DeventerZiekenhuis/photos/pb.102722393127342.-2207520000.1417286459./103080466424868/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DeventerZiekenhuis/photos/pb.102722393127342.-2207520000.1417286361./293243930741853/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DeventerZiekenhuis/photos/pb.102722393127342.-2207520000.1417286361./293243930741853/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DeventerZiekenhuis/photos/pb.102722393127342.-2207520000.1417286507./103079263091655/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DeventerZiekenhuis/photos/pb.102722393127342.-2207520000.1417286507./103079263091655/?type=3&theater
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datum opname: 12 oktober 2010 

  

III. Orbis Medisch Centrum (O-foto’s) 

O1       Vooraanzicht. 

 

Gevonden op  12 oktober 2014 op https://www.orbisconcern.nl/top-

menu/persvragen/gebouwen-en-locaties/ 

Deze foto wordt via de website van Orbis Medisch Centrum aangeboden aan de pers 

(vooraanzicht Orbis Medisch Centrum, foto 1). 

  

O2       Vooraanzicht. 

             

            Gevonden op 12 oktober 2014 op https://www.orbisconcern.nl/top-

menu/persvragen/gebouwen-en-locaties/ 

Deze foto wordt via de website van Orbis Medisch Centrum aangeboden aan de pers 

(vooraanzicht Orbis Medisch Centrum, foto 3). 

 

  

https://www.orbisconcern.nl/top-menu/persvragen/gebouwen-en-locaties/
https://www.orbisconcern.nl/top-menu/persvragen/gebouwen-en-locaties/
https://www.orbisconcern.nl/top-menu/persvragen/gebouwen-en-locaties/
https://www.orbisconcern.nl/top-menu/persvragen/gebouwen-en-locaties/


Onderzoek visual data analysis drie ziekenhuizen  Pagina 80 
 

O3       Afsprakenbalie. 

 

Gevonden op 12 oktober 2014 op https://www.orbisconcern.nl/top-

menu/persvragen/gebouwen-en-locaties/ 

Deze foto wordt via de website van Orbis Medisch Centrum aangeboden aan de pers 

(interieur Orbis Medisch Centrum, foto 3).   

De foto is tevens opgenomen in de brochure ‘Orbis Medisch Centrum in woord en 

beeld’ , een uitgave van de communicatieafdeling van het Orbis Concern. Gevonden op 

29 november 2014 op 

https://www.orbisconcern.nl/fileadmin/user_upload/Orbis_Algemeen/Brochure_OMC_i

n_woord_en_beeld__Aug2014.pdf 

 

O4       Centrale hal. 

 

Gevonden op 12 oktober 2014 op https://www.orbisconcern.nl/top-

menu/persvragen/gebouwen-en-locaties/ 

Deze foto wordt via de website van Orbis Medisch Centrum aangeboden aan de pers 

(interieur Orbis Medisch Centrum, foto 1). 

 

https://www.orbisconcern.nl/top-menu/persvragen/gebouwen-en-locaties/
https://www.orbisconcern.nl/top-menu/persvragen/gebouwen-en-locaties/
https://www.orbisconcern.nl/fileadmin/user_upload/Orbis_Algemeen/Brochure_OMC_in_woord_en_beeld__Aug2014.pdf
https://www.orbisconcern.nl/fileadmin/user_upload/Orbis_Algemeen/Brochure_OMC_in_woord_en_beeld__Aug2014.pdf
https://www.orbisconcern.nl/fileadmin/user_upload/Orbis_Algemeen/Brochure_OMC_in_woord_en_beeld__Aug2014.pdf
https://www.orbisconcern.nl/top-menu/persvragen/gebouwen-en-locaties/
https://www.orbisconcern.nl/top-menu/persvragen/gebouwen-en-locaties/
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O5       Afsprakenbalie Oost en wachtruimte. 

 

Gevonden op 25 november 2014 op http://www.foundationima.eu/nl/169/orbis-

medisch-centrum 

            Deze foto is te vinden op de webpagina van Dr. Nanne Kort, orthopedisch 

chirurg werkzaam bij Orbis Medisch Centrum. Op deze website wordt informatie 

gegeven over diverse orthopedische ingrepen. 

 

 

Extra bijlage:  

usb-stick met volledige verslag/rapportage + alle aanvullende bijlagen 

 

(aan dit rapport gehecht) 

 

http://www.foundationima.eu/nl/169/orbis-medisch-centrum
http://www.foundationima.eu/nl/169/orbis-medisch-centrum

