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Een samenvatting van de workshop van Martijn Verhagen - HD architecten 

- Ontwerpen voor dementie - 
Locatie als ontwerpuitgangspunt voor optimaal welbevinden 

Als architect ben ik dagelijks bezig een ruimte te ontwerpen die een 
positieve bijdrage levert aan het welbevinden van mensen met 
dementie. Hoe mooi om vanuit deze rol echt iets te kunnen betekenen 
voor deze kwetsbare doelgroep. Mensen met een belemmering in het 
geheugen en cognitieve vermogen, waarbij de zintuigelijke waarneming 
wordt bepaald door hun directe omgeving. Wat maakt dat de locatie 
misschien nog wel de meest bepalende factor is voor het realiseren van 
een succesvolle nieuwe woonzorg Het zijn juist omgevingsprikkels die 
de kwaliteit van het leven beïnvloeden. Dit proces begint simpelgezegd 
met schetsen. Onderstaande schetsen zijn onderdeel van deze work-
shop geweest en zijn geschetst op basis van fictieve locaties. 

Locatie en programma
Uit een zorgvisie kan een optimaal programma voor een woonzorg vorm worden ontleed. Van de grootte en 
aantal (slaap)kamers in relatie tot het ruimte beslag van de huiskamer en voor welk segment. Wat is de kwa-
liteit van de toekomstig bewoner hierbij, in relatie tot bijvoorbeeld de buitenruimte? Het thuisgevoel ontstaat 
namelijk niet primair vanuit het interieur, maar ook door de kwaliteit van de aanwezige gemeenschappelijke 
ruimtes én buitenruimtes. Een verrijkte omgeving met uitzicht op groen geeft rust. Het laten landen van een 
programma op een locatie en een passende ordening van ruimtes vergt goede studie om de omgeving maxi-
maal te benutten. Niet te vergeten een optimale bedrijfsvoering, waarbij logistiek en een prettige omgeving 
voor medewerkers en bezoekers niet te missen factoren zijn.

   

3 woongroepen met eigen gemeenschappelijke 
ruimte. Individueel verbonden

3 woongroepen met eigen gemeenschappelijke 
ruimte. Geïntegreerd in één volume 

A.Optimale lay-out vanuit zorgverlening 
Één gemeenschappelijke woonruimte

B.Optimale lay-out vanuit gebruiker
Meerdere gemeenschappelijke ruimtes met verschillende 
uitzichten en dynamieken



Locatie en landschap
De invloeden vanuit de omgeving worden tijdens een ontwerptraject verder uitgediept. Een ultieme lay-out 
wordt mede bepaald door de onderliggende (gemeentelijke) condities. Denk hierbij aan de ruimtelijke regel-
geving uit het bestemmingsplan, stedenbouwkundige of landschappelijke randvoorwaarden alsmede mas-
terplan en/of beeldkwaliteitsplan. Dit vormt de basis van het speelveld waarin we ons begeven. Maak daarbij 
gebruik van de unieke aanwezige historische gelaagdheid en de genius loci van de plek. Deze maken het 
eigen karakter van haar locatie en geven unieke ingrediënten aangereikt om voor mensen met dementie een 
kwalitatieve leefomgeving te creëren.  

   

Locatie en duurzaamheid
Bewust omgaan met onze leefomgeving, ook tijdens een nieuw initiatief. Snel wordt gedacht aan energie 
technisch oplossingen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen en warmte-koude bronnen. Juist met de vormge-
ving van het gebouw kan flinke winst worden gehaald, denk hierbij aan de positionering ten opzichte van de 
zon (warmte-koelte), maar ook het gebruik van passende materialen. Voor bewoners wordt gezondheid en 
kwaliteit van het leven beïnvloed door een juiste balans in en controle over omgevingsprikkels. Veel daglicht 
zorgt bijvoorbeeld voor verbetering van oriëntatie en het bioritme. Vanuit deze belevingswereld ontworpen 
‘healing environment’ creëert een optimaal fysiek, mentaal en sociaal welbevinden. 

Beïnvloeding vanuit landschappelijk historische 
richtingen. Optimale lay-out hierop aanpassen

Optimale lay-out volgt de karakteristieke van de 
locatie

Configuratie optimalisatie passend in land-
schappelijke situatie en interieurbeleving

Bezonning en orientatie

Ontwerpen voor dementie; met zorg alle factoren op een locatie samenbrengen, zodat een 
zo prettig mogelijke leefomgeving wordt vormgegeven voor dementerende ouderen. 


