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Nederlandse samenvatting
Introductie (hoofdstuk 1)
Een ziekenhuisbezoek is vaak een angstige en onzekere gebeurtenis voor patiënten 

en hun familieleden. Patiënten zijn vaak bezorgd over de diagnose en/of de behandeling 
van hun ziekte in een ziekenhuis. De impact van de ziekenhuisomgeving op patiënten 
wordt nog steeds niet goed begrepen. Kennis over de invloed van deze omgeving op 
patiënten is essentieel om de kwaliteit van de gezondheidszorg te faciliteren. Inzicht in de 
ervaringen van patiënten stelt de ontwerpers en beleidsmakers in ziekenhuizen in staat 
om het welbevinden van patiënten positief te beïnvloeden. Het doel van dit proefschrift 
was om een beter inzicht te krijgen in een holistische beleving en het welbevinden 
van patiënten in ziekenhuizen. Het onderzoek is gericht op specifieke aspecten van 
het gehele traject dat een patiënt aflegt, vanaf de aankomst tot en met de diagnose 
en de behandeling in een ziekenhuis. Vanuit deze verschillende aspecten van een 
patient journey is de invloed van de ziekenhuisomgeving (gebouwcomplexiteit, natuur, 
geluidsomgeving en patiëntenkamer) op het welbevinden van patiënten onderzocht. In 
deze samenvatting zijn de belangrijkste bevindingen van de verschillende studies uit dit 
proefschrift weergegeven over deze specifieke aspecten van deze gehele patient journey. 
Ten eerste is het proces van aankomst van patiënten onderzocht; zo is de invloed van 
routecomplexiteit en gesimuleerde fysieke veroudering bij deelnemers op wayfinding 
onderzocht. Ten tweede is de invloed van natuurprojecties op het welbevinden van 
patiënten onderzocht tijdens een scan; de diagnose. In de vervolgstudies stond de 
behandeling van patiënten centraal. Zo is ten derde de invloed van het geluidsniveau 
op het welbevinden van patiënten in een poliklinisch infuuscentrum onderzocht. En ten 
vierde is een breder perspectief op de ervaringen van de patiënten met de fysieke, sociale 
en privacyaspecten bestudeerd in een poliklinisch infuuscentrum. Tot slot zijn de fysieke 
en psychosociale aspecten in verschillende meerpersoonskamers van een oncologie 
verpleegafdeling onderzocht.

Aankomst (hoofdstuk 2)
De patient journey begint bij de aankomst in het ziekenhuis, waarna de patiënt een 

route loopt naar de bestemming van de afspraak. De complexiteit van de gebouwde 
omgeving is een toenemend probleem in ziekenhuizen, omdat ziekenhuizen in omvang 
toenemen door de toenemende zorgvraag, meer diagnostische technieken en meer 
gespecialiseerde zorg. Voor patiënten kan het een moeilijke en stressvolle taak zijn om de 
weg te vinden in complexe gebouwde omgevingen en dit kan voornamelijk voor oudere 
mensen moeilijk en uitdagend zijn.  Het doel van de studie in Hoofdstuk 2 was om de 
invloed van routecomplexiteit en fysieke veroudering op wayfinding (efficiëntie looproute 
en loopsnelheid) te onderzoeken in een ziekenhuisomgeving. Het was niet bekend of het 
effect van routecomplexiteit (het aantal veranderingen in gebouw en verdieping) op 
wayfinding verschilt voor oudere personen met een lichamelijke beperking als gevolg van 
veroudering, dit betreft zowel de zintuiglijke als de motorische veroudering. 

De deelnemers liepen verschillende routes in een leeftijdssimulatie-experiment (d.w.z. 
zij werden willekeurig aan één of twee routes toegewezen). Om uitsluitend de lichamelijke 
veroudering te onderzoeken, werd een deel van de jonge deelnemers aan dit onderzoek 
ingedeeld in een groep die gerontologische pakken droeg. Deze pakken simuleerden 
de typische lichamelijke beperkingen van ouderen, zoals veranderingen in spierkracht, 
gezichtsvermogen en gehoor. Deelnemers liepen dus een of twee routes, met of zonder 
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gerontologisch pak. 
De resultaten toonden aan dat de routecomplexiteit (meer veranderingen: van 

het ene naar het andere gebouw of naar een andere verdieping) van invloed was op 
wayfinding (efficiëntie looproute) bij beide “leeftijdsgroepen”. Dit kan worden verklaard 
doordat de deelnemers de centrale wayfinding-strategie toepasten, wat betekent dat zij 
eerst naar een centraal punt liepen zoals de hoofdingang of de centrale hal (Hölscher, 
Büchner, Meilinger, & Strube, 2009). Hierdoor liepen de deelnemers tijdens complexe 
routes minder efficiënt. Deze resultaten zijn deels in overeenstemming met het 
conceptuele kader voor evidence-based design (Ulrich et al., 2010) waarin wordt gesteld 
dat de contextuele variabelen van het gebouw, inclusief de entree, bewegwijzering en 
plattegrond, van invloed zijn op patiëntuitkomsten. De resultaten toonden ook aan dat 
de gesimuleerde oudere deelnemers minder goed presteerden tijdens een looproute 
dan jonge deelnemers in termen van snelheid. Volgens Davis (2012) worden oudere 
personen langzamer in lichaam en geest, en de resultaten van deze studie bevestigen dat 
gesimuleerde oudere deelnemers langzamer lopen en dus meer tijd nodig hebben om de 
route af te leggen. Bovendien toonden de resultaten aan dat zij een hogere hartslag en 
ademhalingssnelheid hadden tijdens een route in vergelijking met jongeren, en daarom 
meer energie verbruikten in vergelijking met deelnemers die geen pak droegen tijdens 
een route.

Concluderend kan worden gezegd dat de routecomplexiteit en de fysieke veroudering 
van invloed zijn op wayfinding. Inzicht in de invloed van routecomplexiteit op wayfinding 
kan de ontwikkeling van effectieve interventies in complexe gebouwomgevingen 
vergemakkelijken. Ziekenhuizen dienen zich bewust te zijn van de voordelen voor 
patiënten van een eenvoudig gebouwde omgeving tijdens de route en de voordelen 
voor ouderen van bestemmingen die beter bereikbaar zijn te voet. 

Diagnostiek (Hoofdstuk 3)
Diagnostische scans spelen een cruciale rol in de diagnose en behandeling van ziekten. 

Om deze reden moeten patiënten, na aankomst in een ziekenhuis, vaak een diagnostische 
scan ondergaan. Dit zorgt vaak voor spanning bij patiënten, omdat zij meestal bezorgd 
en bang zijn dat ze een ernstige ziekte hebben (Munn & Jordan, 2011). De invloed van 
de natuurlijke omgeving krijgt steeds meer aandacht en lijkt potentieel de spanning te 
kunnen verminderen. Inzicht in de invloed van de natuur tijdens een diagnostische scan 
stelt ziekenhuizen in staat om scanruimtes te creëren die het welbevinden van patiënten 
positief beïnvloeden. 

In hoofdstuk 3 is onderzocht of het gebruik van bewegende natuurprojectie in 
computertomografie (CT)-ruimtes effectief is in het verminderen van psychofysiologische 
spanning. Deelnemers ondergingen een CT-scan voor het hart. In een quasi-willekeurig 
experiment met een tussen-proefpersonen opzet werden de deelnemers toegewezen 
aan één van de twee condities. In de experimentele conditie werd een bewegend 
natuurbeeld geprojecteerd op het apparaat en de wand in de CT-ruimte. De projectie 
op beide objecten weerspiegelde een tijdsverloop van een heuvellandschap, dat werd 
gedomineerd door een heuvel met gras, bomen en langzaam bewegende wolken met de 
bijbehorende schaduwen. In de controle conditie werden geen beelden getoond.

De resultaten toonden aan dat, tijdens de diagnostiek, de natuurlijke omgeving (de 
projectie van de bewegende natuur) een positieve invloed had op de patiëntuitkomsten 
door de beoordeling van de aangenaamheid van de scanruimte. Patiënten ervaarden 
de scan-ruimte als aangenaam wanneer er bewegende natuurbeelden werden 
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geprojecteerd, waardoor de psychologische en fysiologische spanning werd verminderd 
(d.w.z. een lagere hartslag en bloeddruk). Dit bevestigt het baanbrekende onderzoek van 
Ulrich (1984), dat uitzicht op de natuur de patiëntuitkomsten positief kan beïnvloeden; 
in dit geval zelfs met een digitale weergave van de natuur. Deze huidige resultaten zijn 
ook belangrijk omdat, volgens de protocollen voor coronaire beeldvorming, patiënten 
met een hartfrequentie van minder dan 70 hartslagen per minuut onmiddellijk kunnen 
worden gescand zonder toediening van bètablokkers. Deze resultaten suggereren dat de 
projectie van bewegende natuurbeelden mogelijk kunnen leiden tot een verminderde 
behoefte aan toediening van bètablokkers, wat een positieve invloed kan hebben op de 
werkefficiëntie van radiologen. Bovendien maakt een lagere hartslag tijdens de hartscans 
een vermindering van de stralingsblootstelling mogelijk, wat de gezondheidsrisico’s kan 
verminderen.

De resultaten van deze studie zijn ook in overeenstemming met het kader van Bitner 
(1992) en tonen aan dat de beleving van de ruimte (ervaren aangenaamheid) een essentiële 
mediator is in het verbeteren van het welbevinden van patiënten. De resultaten toonden 
aan dat de natuurprojectie de spanning niet direct verminderde, maar resultaten toonden 
een indirect effect van natuurprojectie op spanning door de aangenaamheid van de ruimte.
Toen de natuur werd geprojecteerd, ervaarden de patiënten de kamer als aangenamer 
en daardoor zelf minder spanning. Deze rol van gepercipieerde aangenaamheid heeft 
ook een sterke affiniteit met de emotionele respons plezier, volgens het model van 
Mehrabian & Russell (1974). Zij onderscheiden drie emotionele reacties om de perceptie 
van de fysieke omgeving te beschrijven, namelijk plezier, opwinding en dominantie. Zij 
beschrijven plezier als een positieve affectieve staat (bijvoorbeeld gelukkig, blij, tevreden). 
Volgens de psycho-evolutionaire theorie van Ulrich (1983) is de invloed van de natuurlijke 
omgeving ook een psychologisch proces als gevolg van visuele waarneming. Hij stelt dat 
de visuele perceptie van de natuurlijke omgeving psychologische stress kan verminderen 
door de initiële affectieve reactie (gevoelens) of door cognitie (gedachten). Dit betekent 
dat aangenaamheid, als gevolg van visuele waarneming, één van de mediatoren is in het 
effect tussen de ziekenhuisomgeving en de patiëntuitkomsten. Het is zeer waarschijnlijk 
dat een groter aantal affectieve of cognitieve mediatoren een cruciale rol spelen in de 
manier waarop patiënten de ziekenhuisomgeving ervaren die leidt tot welbevinden.

Concluderend kan worden gesteld dat de natuur van invloed is op de uitkomsten 
voor de patiënt. Door het creëren van een aangenamere scan-ruimte, door middel van 
bewegende natuurprojectie, kunnen ziekenhuizen de psychofysiologische spanning van 
de patiënt tijdens een diagnostische scan beïnvloeden. Door het creëren van een prettige 
scanruimte kan het welbevinden van patiënten aanzienlijk worden verbeterd.

Behandeling op het dagcentrum (Hoofdstuk 4 en 5)
Na de diagnose krijgt een toenemend aantal uiteenlopende patiënten behandelingen 

op het dagcentrum, voor bijvoorbeeld kanker of chronische ziekten, zoals spier- of 
vaatziekten. Patiënten kunnen verschillend omgaan met deze latent stressvolle situatie. 
Lawaai is een veel voorkomend probleem in ziekenhuizen en het is bekend dat sociaal 
gedrag het geluidsniveau kan beïnvloeden. Tijdens de dagbehandelingen kunnen 
sommige patiënten de voorkeur hebben voor een behandelingsruimte die hen in 
staat stelt om na te denken en te rusten (minimaal lawaai), terwijl anderen voorkeur 
hebben voor behandelingsruimte die hen afleidt en hen de mogelijkheid biedt om met 
medepatiënten en bezoekers te praten (Browall, Koinberg, Falk, & Wijk, 2013). Aandacht 
voor de individuele voorkeur en ervaring van patiënten met betrekking tot sociaal contact 
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is van groot belang, omdat ziekenhuizen tegenwoordig worden ingericht met steeds 
meer éénpersoonskamers. 

In hoofdstuk 4 is de invloed van het geluid van praten op het werkelijke en 
gepercipieerde geluidsniveau onderzocht in het dagcentrum. In een quasi-willekeurig 
onderzoek werden de deelnemers toegewezen aan één van de twee condities, namelijk 
geen gedragsregel (praatconditie) versus een gedragsregel (niet-praatconditie). Beide 
condities zijn uitgevoerd in dezelfde behandelingsruimte. In deze studie werd het 
volgende gemeten: de werkelijke geluidsniveaus in dB(A), de voorkeuren van de patiënten 
met betrekking tot het geluid en de percepties van patiënten van de fysieke omgeving.

De bevindingen toonden aan dat de geluidsomgeving slechts in geringe mate 
werd beïnvloed door de niet-praten gedragsregel, en er werd geen effect van de 
geluidsomgeving op de resultaten van de patiënt vastgesteld. De resultaten suggereren 
echter dat de voorkeur van de patiënten wel degelijk invloed had op de gepercipieerde 
mate van spanning. De helft van de patiënten gaf de voorkeur aan een praatconditie, 
ongeveer één-derde van de patiënten had geen voorkeur en de resterende groep van 
patiënten gaf de voorkeur aan een niet-praatconditie. De resultaten suggereren dat 
patiënten die de voorkeur gaven aan niet-praten, de omgeving negatiever ervaarden 
dan de meerderheid van de patiënten en hogere niveaus van gepercipieerde spanning 
rapporteerden in beide condities. 

Tot slot geven de resultaten aan dat een niet-praten regel niet voldoende is voor 
het verminderen van het geluidsniveau en het verbeteren van het welbevinden van de 
patiënt. Patiënten hebben mogelijk meer baat bij een patiëntgericht ontwerp waarbij ze 
de mogelijkheid krijgen om te kiezen tussen een mix van behandelingsplaatsen. 

Een diepgaand vervolgonderzoek (hoofdstuk 5) is uitgevoerd om de ervaring van 
patiënten beter te begrijpen en om te bepalen hoe een dagcentrum beter kan worden 
ontworpen waarbij rekening gehouden wordt met de individuele voorkeuren. In deze 
kwalitatieve studie is onderzocht hoe patiënten de fysieke aspecten, sociale aspecten en 
privacyaspecten in de behandelingsruimte van een dagcentrum ervaren. Aan de hand van 
een interviewleidraad op basis van vijf percepties (aangenaamheid van de ruimte, geluid, 
nabijheid, drukte, privacy) van een omgeving, werden de deelnemers thuis geïnterviewd.

De resultaten van dit onderzoek toonden aan dat patiënten niet klaagden over het 
geluid van praten, maar dat ze niet alle gesprekken van anderen wilden horen. Vooral 
gezondheidsgerelateerde gesprekken bleken storend te zijn. Patiënten ervaarden een 
gebrek aan akoestische privacy en probeerden zich daarom emotioneel te isoleren of 
hielden informatie achter voor het personeel. Volgens het raamwerk van Donabedian 
(1988) kan hieruit worden afgeleid dat het zorgproces wordt beïnvloed door de niet-
praten gedragsregel (structuur) wat gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de zorg. 
Deze bevinding komt ook overeen met Bitner’s servicescape model waarin zij stelt dat de 
omgevingsdimensies van invloed zijn op de sociale interacties tussen klanten en personeel. 
In deze zorgcontext beïnvloedt de omgeving de medische interacties tussen patiënten 
en zorgpersoneel. Zo trokken patiënten, die de akoestische blootstelling tijdens de 
behandeling in een open gedeelde behandelruimte niet prettig vonden, zich emotioneel 
terug en hielden zij zelfs medisch relevante informatie achter voor het personeel. Hoewel 
de meeste patiënten niet klaagden over het geluid van praten of het geluidsniveau, uitten 
veel patiënten ontevredenheid over het geluid van de infuuspompen. De resultaten 
van het onderzoek toonden aan dat verschillende patiënten verschillende ruimtelijke 
behoeften hadden. Patiënten die de voorkeur gaven aan niet-praten hebben behoefte 
aan afgesloten privékamers en ervaarden negatieve afleiding als gevolg van ruimtelijke 
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drukte. Daarentegen hadden patiënten zonder voorkeur of met een voorkeur voor praten 
behoefte aan gedeelde kamers en zij ervaarden positieve afleiding van de ruimtelijke 
drukte. Deze individuele verschillen in voorkeuren kunnen mogelijk verklaard worden 
door verschillen in persoonlijkheidskenmerken (Mehrabian & Russell, 1974) of kunnen 
afhangen van de ernst van de aandoening van de patiënten en de mogelijkheid om te 
communiceren (Rowlands & Noble, 2008). 

Concluderend kan worden gesteld dat de resultaten een relatie aantonen tussen 
de fysieke omgeving en de sociale omgeving. Patiënten met verschillende voorkeuren 
hadden behoefte aan verschillende fysieke aspecten in de ziekenhuisomgeving. Daarom 
is het belangrijk dat het zorgpersoneel de voorkeuren van patiënten vaststelt en dat er 
verschillende soorten behandelplaatsen worden geïntegreerd in nieuwe ontwerpen.

Behandeling op de verpleegafdeling (Hoofdstuk 6)
Naast de behandeling op een dagcentrum, worden veel patiënten opgenomen voor 

de behandelingen op oncologie verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Het ontwerp van 
de afdelingen krijgt steeds meer aandacht met het oog op het verminderen van het 
aantal ziekenhuisinfecties tijdens de ziekenhuisopname (King, Noakes, & Sleigh, 2015; 
Taylor, Card, & Piatkowski, 2018; Ulrich et al., 2008). Om die reden worden momenteel 
ziekenhuizen ontworpen met een verhoogd aantal éénpersoonskamers (Larsen, 
Larsen, & Birkelund, 2014). Uit eerdere studies is echter gebleken dat de meerderheid 
van de oncologische patiënten, vanuit een sociaal perspectief, de voorkeur geeft aan 
meerpersoonskamers om isolatie te vermijden en omdat patiënten het gezelschap van 
anderen waarderen (Pease & Finlay, 2002; Pennington, 2013; Rowlands & Noble, 2008; 
Williams & Gardiner, 2015). In 2020 heeft COVID-19 zowel het belang aangetoond van 
fysieke isolatie om infectierisico’s te vermijden als de uiterst schrijnende situaties die 
voortkomen uit sociaal isolement in ziekenhuizen (van Verschuer, 2020; Yardley & Rolph, 
2020). Tot nu toe is echter niet duidelijk of er verschillen zijn in de perceptie van patiënten 
tussen meerpersoonskamers met twee en vier bedden.

In hoofdstuk 6 is het effect van de ruimtelijke aspecten (kamertype) en psychosociale 
aspecten (vriendelijkheid van kamergenoten en extraversie) op de beleving van de 
patiënten in meerpersoonskamers onderzocht. Een groep opgenomen oncologiepatiënten 
in een 2- of 4-persoonskamer heeft een vragenlijst ingevuld. 

De resultaten toonden geen directe effecten van het kamertype (2- versus 
4-persoonskamer), vriendelijkheid van kamergenoten en extraversie op de gepercipieerde 
aangenaamheid van de kamer, spanning en slaapkwaliteit. Er werd wel een interactie-effect 
gevonden tussen kamertype en extraversie op het welbevinden van de kamer. Patiënten 
die relatief hoog scoorden op extraversie beoordeelden de kamer als aangenamer als ze 
in een 4-persoonskamer verbleven dan in een 2-persoonskamer. Deze resultaten zijn in 
overeenstemming met het model van Mehrabian en Russell (1974), waarbij omgevings- 
en persoonlijkheidskenmerken de emotionele respons beïnvloeden.

Concluderend kan worden gesteld dat patiënten met een hoge mate van extraversie een 
4-persoonskamer meer waarderen dan een 2-persoonskamer. De bevindingen suggereren 
dat oncologie verpleegafdelingen, naast het toepassen van éénpersoonskamers, 
bij het overwegen van meerpersoonskamers voor oncologiepatiënten, bij voorkeur 
4-persoonskamers moeten opnemen in de inrichting van hun faciliteiten. 
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Conclusie (hoofdstuk 7 en 8)
Dit proefschrift laat zien dat de ziekenhuisomgeving een grote impact heeft op het 

fysieke en psychosociale welbevinden van patiënten. De bevindingen laten zien dat bij het 
ontwerpen van een ziekenhuis het van groot belang is om te luisteren naar de ervaringen 
en behoeften van patiënten, omdat veel van de resultaten individuele verschillen 
aantonen die benadrukken dat one size does not fit all. Door de ziekenhuisomgeving af te 
stemmen op de individuele kenmerken, behoeften en voorkeuren van de patiënt kan het 
welbevinden van patiënten in toekomstige ziekenhuizen worden verbeterd. Hoofdstuk 
7 geeft een overzicht van de bevindingen en hoofdstuk 8 licht de implicaties van deze 
bevindingen toe.
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