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bouw & zorg

  

hoewel het covid-19-vaccin nu beschikbaar 

is, duurt de pandemie voort. een jaar 

nadat de ziekte zijn intrede deed in de 

verenigde staten woedt het virus nog steeds door 

het hele land, gevoed door politieke agenda‘s en 

een wanorde aan benaderingen, die zo divers zijn 

als de vijftig staten. 

Ontwerpers en zorgverleners hebben in deze 

periode een nieuwe urgentie ontdekt voor zowel 

korte- als langetermijnoplossingen om versprei-

ding van infectieziektes te voorkomen. deze 

oplossingen omvatten vaak innovatieve manieren 

om ‘normaliteit’ binnen de zorginstellingen te 

handhaven, maar ze hebben ook discussies geïni-

tieerd over een herstructurering van ontwerp- en 

zorgbenaderingen.

gezond Verstand geBruiken 
voor bestaande omgevingen is er een aantal 

eenvoudige remedies die helpen bij infectie-

bestrijding. dan heb ik het over het dragen 

van persoonlijke beschermingsmiddelen en het 

beoefenen van social distancing, maar ook het 

inhuren van een gedelegeerde ‘schoonmaak-

ploeg’ die verantwoordelijk is voor het regelmatig 

desinfecteren van oppervlakken. deze medewer-

kers houden niet alleen alles schoon volgens een 

strak schema, ze bouwen bij ander zorgpersoneel 

en bij bewoners ook het vertrouwen op dat 

aandacht wordt besteed aan veiligheid. 

een wat verdergaandere oplossing is het creëren 

van een protocol voor interactie tussen bewoners, 

personeel en bezoekers. dit is cruciaal in infectie-

bestrijding. wijs bijvoorbeeld een ruimte dicht bij 

de ingang aan als ontmoetingsplek voor bezoeker 

en bewoner, zodat je bezoekers ervan weerhoudt 

om dieper in het pand te gaan. in deze ruimte 

geldt uiteraard een bezoekersschema dat overlap 

voorkomt en ze wordt na elk bezoek ontsmet. 

Ook een ruimte voor huisartsconsult ‘op afstand’ 

– zodat ouderen niet naar de dokterspraktijk 

hoeven te reizen, helpt tegen de verspreiding van 

virussen. toch zijn de meest effectieve korte-

termijnoplossingen simpelweg te herleiden naar 

het gebruik van je gezonde verstand: leef social 

distancing na, gebruik een mondkapje en heb 

oog voor je medebewoner en zorgverlener. 

Binnenklimaat
de pandemie heeft zorgverleners en ontwerpers  

ook ertoe aangezet om relatief goedkope 

milieu-oplossingen te overwegen. zo kan uvGi 

(Ultraviolet Germicidal Lighting) een aantal, zo 

niet de meeste coronaviruskiemen in de lucht 

elimineren binnen het gebied dat de verlichting 

dekt. deze uvGi-lampen worden voornamelijk 

boven in een kamer geplaatst om het virus in de 

lucht effectief te bestrijden. 

deze lichten kunnen ook worden geïnstalleerd 

in een luchtverwarmingssysteem, om de lucht 

die door dat systeem wordt gevoerd te reinigen. 

deze oplossing is uiteraard alleen effectief als 

het virus al in de lucht aanwezig is. de eerste 

verdedigingslinie is en blijft te voorkomen dat het 

virus in de lucht terechtkomt, bijvoorbeeld door 

een strikt entreeprotocol te introduceren. er zijn 

tal van fabrikanten die lichaamsscans aanbieden 

om bij binnenkomst een verhoogde temperatuur 

te spotten. 

als laatste kunnen hepa-filters in mechanische 

luchtventilatiesystemen gebruikt worden met 

weinig tot geen wijzigingen aan het systeem. 

een alternatief is de opzichzelfstaande hepa-

luchtwasser. deze bereikt hetzelfde doel in een 

enkele kamer en is vooral nuttig in een ruimte 

met centrale verwarming. 

langetermijnoplossingen
het moge duidelijk zijn dat wat in het verleden 

aanvaardbaar was voor onze oudere bevolking 

in zorginstellingen, niet langer toereikend is. het 

is dan ook aan ontwerpers en zorgverleners om 

de zorgomgevingen radicaal te herstructureren. 

een van de oplossingen is om het oude medi-

sche model van zorgomgevingen om te zetten 

naar kleinschalige woonomgevingen, inclusief 

privéruimtes zoals een woon- en badkamer. deze 

aanpak minimaliseert niet alleen de verspreiding 

van ziektes, maar versterkt tevens de onafhanke-

lijkheid en waardigheid van bewoners en vermin-

dert eenzaamheid.  >
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het staat buiten kijf dat de pandemie ons heeft gedwongen om te evalueren hoe zorg- 
instellingen worden ontworpen en geëxploiteerd. dit is niet per se een slechte zaak, 
want we bouwen zorgfaciliteiten al sinds de archaïsche jaren 50 op dezelfde manier. 
ze zijn veelal ontworpen zonder rekening te houden met infectiebestrijding of met de 
waardigheid van de bewoners.

‘wees vindingrijk,  
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grOte eetkamers biedeN 

VOldOeNde ruimte VOOr 

SOCIAL DIStAnCIng tijdeNs 

maaltijdeN.

ONtmOetiNgsruimtes met 

VOldOeNde ruimte lateN 

iNteraCtie tusseN beWONers 

tOe met VOldOeNde afstaNd.

Om toch interactie te behouden, met social 

distancing uiteraard, is het aanbieden van een 

gemakkelijk toegankelijke buitenruime nodig. 

Om de introductie van virussen in de instelling 

verder in te dammen, moeten meer gecontro-

leerde toegangen voor bezoekers en personeel 

worden ontworpen. voor andere oplossingen kun 

je denken aan grotere ontmoetings- of verblijf-

ruimtes en vernieuwde mechanische luchtbehan-

delingssystemen. 

empathie
de belangrijkste benadering om ongebreidelde 

verspreiding van infectieziektes zoals covid-19 

in seniorenwoningen tegen te gaan, is in de vs 

echter ook de gemakkelijkste: een veranderde 

houding ten opzichte van onze meest kwets-

bare bevolking. senioren worden in ons land 

blootgesteld aan zowel subtiele als openlijke 

leeftijdsdiscriminatie, waarbij ze regelmatig 

vergeten worden in onze samenleving. Qua finan-

ciële middelen is bovendien weinig samenhang 

te vinden en de regelgeving voor langdurige 

gezondheidszorg verschilt van staat tot staat.

als ontwerpers en zorgverleners kunnen en 

moeten we leren van de ervaringen van deze 

pandemie, om een zinvoller leven voor onze 

ouderen te creëren. er zijn veel manieren waarop 

we die ervaringen in de praktijk kunnen brengen, 

waarvan er hier maar een paar zijn gedeeld. wees 

vindingrijk, gebruik gezond verstand en toon 

empathie voor degenen voor wie we zorgen.


