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De zorg voor ouderen wordt steeds complexer. Mensen worden ouder, 
hebben meerdere aandoeningen tegelijkertijd, wonen langer thuis en komen 
zieker in het ziekenhuis. Reden genoeg voor de ouderenorganisaties om 
een keurmerk te ontwikkelen die de ziekenhuizen seniorvriendelijker moet 
maken. Ziekenhuizen die de organisatie van zorg en omgeving hebben 
aangepast aan de wensen en behoeften van ouderen en voldoen aan de 
normering, ontvangen het keurmerk. De kwaliteitscriteria zijn samengesteld 
door ouderen en mantelzorgers en getoetst in 130 ziekenhuislocaties.
 
De toolkit ‘Op weg naar een Seniorvriendelijk Ziekenhuis’ die voor u ligt, 
richt zich specifiek op de kwaliteitscriteria voor de fysieke omgeving van 
het ziekenhuis en gaat over drie van de in totaal vijftien kwaliteitscriteria 
voor een Seniorvriendelijk Ziekenhuis. Let wel: toepassing van deze drie 
kwaliteitscriteria betekent dat u op de goede weg bent maar geeft geen 
garantie voor het keurmerk!
 
In deze toolkit gaan we in op: wat zijn voor ouderen belangrijke aspecten 
van gastvrijheid? Hoe kunnen zij zich het beste oriënteren? Wat hebben zij 
nodig om zich er op hun gemak te voelen? Wat draagt bij aan hun gevoel 
van zelfstandigheid? Hoe kan het comfort voor ouderen in ziekenhuizen 
verbeterd worden?
 
We onderscheiden vijf categorieën in deze toolkit: aankomst, ontvangst & 
toegankelijkheid, oriëntatie & routing, beleving en functionaliteit & comfort. 
Elke categorie bevat heldere, toepasbare adviezen die allemaal visueel 
zijn ondersteund door in eigen huis ontwikkelde pictogrammen. Simpel 
en doeltreffend, precies zoals de toolkit bedoeld is. Concrete en vooral 
praktische handvatten voor ziekenhuizen om hun inrichting en omgeving te 
laten aansluiten bij de behoeften van ouderen. En, door dat te doen bij te 
dragen aan het welbevinden van ouderen.

Broekbakema  Unie KBO
Erik van Eck  Manon Vanderkaa
Architect-directeur Directeur

‘GOEDE ARCHITECTUUR 
DRAAGT BIJ AAN HET 
WELZIJN VAN OUDEREN’
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Aankomst & Ontvangst
Hoe kunnen ziekenhuizen ervoor 
zorgen dat er een goede eerste 
indruk ontstaat?
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Kiss & Ride
01

Zorg voor voldoende KISS & 

RIDE parkeerplaatsen om 

ouderen af te zetten bij de 

hoofdingang, Spoedeisende 

Hulp (SEH) en ingangen van 

verschillende  poli’s.
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Royale 

parkeerplaatsen

Maak ROYALE  PARKEERPLAATSEN 

zodat  iemand met rollator of rolstoel goed 

kan in- of uitstappen.

02
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Gastvrouw/heer

Zij worden bijzonder 

gewaardeerd om mensen 

een handje te helpen bij 

het uitstappen. Deze hulp 

bevordert niet alleen de 

doorstroom maar zorgt er 

ook voor dat deze mensen 

zich direct welkom voelen.
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K+ R

Zitgelegenheid

Zorg voor ZITGELEGENHEID 

bij de Kiss & Ride. Terwijl 

de auto wordt weggezet kan 

de patiënt even zittend 

wachten.
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Goede

 doorstroom

Een GOEDE DOORSTROOM 

voorkomt filevorming bij de 

Kiss&Ride parkeerplaatsen. 

Voldoende parkeerruimte is 

daarbij van belang.
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Valet Parking

VALET PARKING (eventueel 

tegen een kleine vergoeding) 

wordt bijzonder gewaardeerd.
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Shuttlebus

Indien de parkeerplaatsen (te)

ver verwijderd liggen van de 

entree biedt een SHUTTLE-

BUS uitkomst.
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Obstakels

Voorkom OBSTAKELS zoals 

varkensruggetjes op parkeer- 

plaatsen. Indien er sprake is 

van een obstakel, maak deze 

dan zichtbaar middels een 

kleur.
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Hellingen

Voorkom te steile HELLINGEN, 

dit is lastig voor mensen met 

een rollator en in een rolstoel.

!
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Alternatieve

parkeerplaatsen

Ouderen vinden parkeergarages vaak 

vervelend. Dit heeft deels te maken 

met de dikwijls krappe inrichting 

van parkeergarages (weinig ruimte). 

Zorg daarom voor ALTERNATIEVE 

PARKEERPLAATSEN.
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Droog uitstappen

Een luifel of overkapping betekent 

DROOG UITSTAPPEN en vervol-

gens kunnen mensen wachten in 

een windvrije wachtruimte.
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Ontvangst & Toegankelijkheid

 

5

Wat kunt u doen om de gastvrijheid bij 
de ontvangst te verbeteren?
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Vlak en obstakelvrij 

entreeplein

Zorg voor een VLAK & OBSTAKELVRIJ 

ENTREEPLEIN, speciaal voor 

slechtzienden en gebruikers van 

rollators en rolstoelen. Een golvend 

entreeplein of grindpad naar 

de hoofdingang is uit den boze. 

01
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Maak UITNODIGENDE  

ENTREE’S met duidelijk zicht op 

de informatiebalie zodat mensen 

direct weten waar ze voor infor-

matie terecht kunnen.

5

Uitnodigende 

entree’s
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Hoofdtoegang

Zorg bij de HOOFDTOEGANG voor 

een elektrisch bedienbare loopdeur 

naast de draaideur als toegangsdeur. 

Vooral oudere bezoekers hebben vaak 

angst voor een draaideur. Denk bij de 

draaideur aan grote compartimenten 

en een bewegingssensor.
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Gastvrouw/heer

GASTVROUW/-HEER zorgen voor 

een gastvrij ontvangst en brengen 

de patiënt indien nodig naar de 

juiste plek met eventueel een 

rolstoel of golfcar. Ook kunnen zij de 

patiënt begeleiden bij het verlaten 

van het ziekenhuis. Een pro-actieve 

inzet van gastvrouwen en -heren 

draagt in belangrijke mate bij aan de 

waardering als gastvrij ziekenhuis.
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Beperk informatie

Voorkom een over vloed aan 

informatie. De focus is de balie en/

of een plek waar de gasten welkom 

worden geheten door gastvrouwen 

of -heren.
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?Uitnodigende 

balies

Zorg voor UITNODIGENDE

BALIES waar zowel de 

mensen met en zonder handicap 

terecht kunnen. Dus ook een lager 

deel in de balie waar de patiënt in 

een rolstoel op gelijke hoogte wordt 

aangesproken. Creëer bij voorkeur 

een open balie zonder glazen tus-

senwand. Een glazen tussenwand 

werkt drempelverhogend en is 

minder gastvrij.
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Wachtijd

Communiceer de WACHTTIJD, 

dit wordt positief ervaren. Mensen 

weten dan waar ze aan toe zijn.
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!Veilige omgeving

Zorg voor een VEILIGE OMGEVING. 

Bij diverse ziekenhuizen is 

geconstateerd dat een ieder zich 

zomaar vrij door het ziekenhuis 

kan begeven zonder dat hij/zij 

aangesproken wordt. Het personeel 

van het ziekenhuis vervult hierin een 

belangrijke rol en een pro-actieve rol.
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MIVA toilet

Het MINDER VALIDE TOILET is 

te  allen tijde goed zichtbaar en 

toegankelijk. Voorkom dat het minder 

valide toilet op slot is waardoor er 

eerst een sleutel moet worden 

gehaald. 

09
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Oriëntatie & Routing
Wat moeten we doen om vanzelf-
sprekende en aangename routes  te 
creëren? 
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Oriëntatie & Routing

!
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Hoofdroute & subroute

Maak onderscheid in HOOFD- en 

SUBROUTES. Niet alles hoeft op 

één bord of infozuil. Geef eerst de 

route naar een afdeling of een deel 

van het gebouw aan en geef daar 

ter plekke een doorverwijzing of 

een vervolgroute. Maak duidelijke 

routes, bijvoorbeeld route E 

afslag 32. Onderweg dient dit 

nogmaals herhaald te worden.

01
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Goede oriëntatie

Zorg voor een GOEDE ORIËNTATIE. 

Windrichtingen of steunkleuren 

kunnen daarbij worden ingezet.

02
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Informatiezuil

Plaats de INFORMATIEZUIL vrij 

van obstakels dicht bij de entree 

en andere centrale plekken.
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Bewegwijzering

BEWEGWIJZERING in de 

vorm van belijning op de 

grond wordt aanbevolen i.v.m. 

slechtzienden en oudere 

mensen die gekromd lopen.

!

04
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Contrast

Zorg voor voldoende CONTRAST 

en grote letters. Bewijzeringspijlen 

en borden gebruiken standaard 

kleuren met lichte letters op een 

matte donkere achtergrond. Een 

voorbeeld hierin is het licht-donker 

contrast met witte letters op een 

zwarte achtergrond.
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Bewegwijzering

De ervaring leert dat de 

BEWEGWIJZERING dicht bij de 

hoofdentree en op de begane 

grond vaak in orde is. Maar op 

andere verdiepingen en verder in het 

ziekenhuis neemt de duidelijkheid 

van de bewegwijzering vaak af.

06 
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Stem in de lift

Een STEM in de LIFT die aangeeft 

waar je bent, wordt als prettig 

ervaren.
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Beleving
Hoe creëren we een inspirerende en  
uitnodigende ziekenhuisomgeving, een  
omgeving waar je je thuisvoelt?
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Beleving

DOC
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Rustgevende 

inrichting

Zorg voor een 

RUSTGEVENDE INRICHTING.

01
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Groen

GROEN in de vorm van planten en 

(binnen)tuinen & patio’s zijn een 

prima middel om een aangename 

omgeving en sfeer te creëren. 
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Bruisende

omgeving

Creëer ook een BRUISENDE 

OMGEVING met winkels, 

restaurant 
en andere 

voorzieningen, die aansluit 

bij het dagelijks leven.
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Huiskamer

Een thuisgevoel in de wachtruimte 

zorgt voor een meer ontspannen 

sfeer. Dit thuisgevoel bereik 

je door de wachtkamer als 

HUISKAMER in te richten.
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Natuur

Rustgevende dia wanden met 

NATUURbeelden.
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Portretfoto’s

Hang PORTRETFOTO’S op van de 

artsen als eerste kennismaking.

DOC
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Couleur locale

COULEUR LOCALE, dit zorgt 

voor herkenning waardoor het 

thuisgevoel wordt versterkt.
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Functionaliteit & Comfort
Welke aspecten kunnen we inzetten om de 
functionaliteit te verbeteren en het comfort te 
vergroten?
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Functionaliteit & Comfort
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Akoestiek

Een goede AKOESTIEK is van 

wezenlijk belang, het zorgt 

voor rust en draagt bij aan 

een prettige communicatie. 
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Vlakke 

vloerafwerking

Een VLAKKE VLOERAFWERKING 

is essentieel, niet te glad en niet 

glimmend. Denk bijvoorbeeld aan 

iemand die slechtziend is en iets 

laat vallen. Denk aan contrast.
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Comfortabele

stoelen

Plaats in de wachtruimte 

COMFORTABELE STOELEN 

en ook exemplaren met 

leuningen en verhoogde zit.
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Koffie

KOFFIE in wachtruimten 

wordt bijzonder gewaardeerd 

en veraangenaamt het 

wachten.
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Wachtruimte

Zorg voor voldoende ruimte & 

capaciteit in de WACHTRUIMTE 

voor rolstoelen (meer dan 1).
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Trappen

Markeer de eerste en laatste 

treden bij TRAPPEN en buig de 

trapleuningen om bij het begin 

en einde. Laat de leuningen 

bij de bordessen doorlopen. 
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Lange gangen

Zorg bij (lange) GANGEN voor 

zitjes, leuningen en eventueel een 

busdienst.
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BROEKBAKEMA

VAN NELLE ONTWERPFABRIEK

SCHIEHAL G

VAN NELLEWEG 1

3044 BC ROTTERDAM

010 413 4780

INFO@BROEKBAKEMA.nl

WWW.BROEKBAKEMA.NL

WWW.BROEKBAKEMALAB.COM

Unie KBO 
JULIANAPLEIN 2 
5211 BC ‘S-HERTOGENBOSCH

073-6123475
UNIEKBO@UNIEKBO.NL
WWW.SENIORVRIENDELIJKZIEKENHUIS.NL

DIT BOEKJE IS TE DOWNLOADEN OP:
WWW.BROEKBAKEMALAB.COM
WWW.SENIORVRIENDELIJKZIEKENHUIS.NL

COLOFON
VOOR NADERE INFORMATIE:


