Het Nieuwe Gasthuis

Als je jong bent wil je de wereld ontdekken..
Illustratie naar een idee van Willemieke van den Brink
In het kader van het project ‘Het Nieuwe Gasthuis’

..als je oud bent zit de wereld in jou

© Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Bartholomeus Gasthuis
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Doel van Het Nieuwe Gasthuis is een ‘stadsfoyer’ te zijn die alles biedt voor het
zo lang mogelijk plezierig, vitaal en zelfstandig ouder worden in de binnenstad
van Utrecht. De focus verschuift van ziekte en hulp als het niet langer gaat naar
het zo lang mogelijk (zo) gezond en vitaal (mogelijk) houden van mensen,
rekening houdend met ieders eigenheid. Voorwaarde hiervoor is een complete
welzijn-wonen-zorgketen (WWZ-keten) die rekening houdt met ieders positie
op de graduele lijn van ‘zachte’ naar ‘harde’ zorg.

Samenvatting
Het Bartholomeus Gasthuis is een verpleeg- en verzorgingshuis én een Huis in de
Wijk voor oudere binnenstadbewoners. In hoofdstuk 1 wordt beschreven dat de
groeiende groep ouderen en de veranderende maatschappij nieuwe vormen van
leven en zorgen vragen. Het Huis in de Wijk van het Bartholomeus Gasthuis, zoals
dat in 2009 is opgezet, kan onvoldoende op die veranderende vraag inspelen.
Met het voortschrijdend inzicht over wat goed ouder worden vraagt, was dit
aanleiding om, samen met Architectuurcentrum Aorta, aan het Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie te vragen ons te helpen. De vraag is hoe wij beter kunnen
ondersteunen bij het zo lang mogelijk vitaal en zelfredzaam blijven van ouder
wordende mensen in de binnenstad van Utrecht.
Deel 1 (hoofdstuk 2 en 3) beschrijft de schat aan uitkomsten die het onderzoek
van het Stimuleringsfonds heeft opgeleverd en de nieuwste inzichten over ‘goed
oud worden’. Het onderzoek werd uitgevoerd onder en met buurtgenoten,
ondernemers uit de buurt, bewoners, vrijwilligers, medewerkers, trendwatchers
en deskundigen. De input van al deze groepen vormde, samen met de creatieve
vertaling in ideeën en oplossingen door betrokken ontwerpers, architect en
projectteam, de basis voor dit projectplan.
Deel 2 (hoofdstuk 4 en 5) beschrijft de doelstelling van het project en de
verschillende facetten die nodig zijn om een laagdrempelige, inclusieve
wijkfunctie te kunnen vervullen en tegelijkertijd maximale vrijheid en veiligheid
mogelijk te maken voor mensen met degeneratieve ouderdomsziekten zoals
bijvoorbeeld dementie.

Om dat doel te realiseren is een gecombineerde aanpak nodig in orgware
(organisatie), software (programma) en hardware (entrees en ruimten):
Het realiseren van verschillende, laagdrempelige (open) entrees aan de
‘randen’ van het gasthuis met elk een eigen karakter;
bij de entrees: inzet van domotica i.v.m. vrijheidsverruiming en veiligheid
voor mensen met dementie;
achter die entrees: het onderscheiden van publieke, semipublieke en private
ruimten, wetend dat mensen behoefte hebben aan sociale contacten en
activiteiten, maar ook aan niet geprogrammeerde ‘tussengebieden’;
een vernieuwende segmentering van de doelgroep waardoor op maat
ondersteund kan worden bij het ‘goed oud worden’;
per gesegmenteerde doelgroep en per ruimte een programma dat/
behandelingen die ondersteunen bij ‘goed oud worden’
een te onthouden programmering die naadloos aansluit bij ‘het ritme van de
stad’;
het geven van ‘sociale alibi’s’ om überhaupt over de drempel te stappen van
een zorginstelling;
gebruik maken van de vakkennis van onze professionals in de WWZ-keten;
daarvoor samenwerken met anderen; Buurtteam, huisartsen, welzijns- en
zorginstellingen, ziekenhuis, ondernemers, etc., binnen de WWZ-keten;
daarbij de focus te richten op vitaliteit en welbevinden in plaats van op
ziekte, waarbij de betrokkene bepaalt wat onder welbevinden wordt
verstaan.
Het plan sluit af met een begrippenlijst.
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DEEL I: AANLEIDING ‘HET NIEUWE GASTHUIS’
1. Aanleiding project
1.1 Groeiend aantal ouderen in een veranderende maatschappij
De samenleving vergrijst, het zorgsysteem staat onder druk. Het is geen nieuws
meer. Het aantal 65-plussers in Nederland zal oplopen van 2,6 miljoen in 2010
tot 4,5 miljoen in 2050. Het aantal ouderen in de Nederlandse bevolking
neemt daarmee toe van 16% in 2010 tot 25% in
2050. De levensverwachting van een 65-jarige
blijft de komende tijd stijgen. In 2050 is 40% van
de ouderen 80 jaar of ouder, t.o.v. een kwart in
1
2010.

vroegen ons om de plek te blijven waar zij terecht kunnen voor allerhanden
vragen en problemen, voor sociaal contact of voor zorg als het even niet zou
gaan. In samenwerking met vele partijen, waaronder de provincie en gemeente
Utrecht, opende het Bartholomeus Gasthuis het Huis in de Wijk met diensten en
services voor ouderen in de stad en ons huis. Het Huis in de Wijk kreeg een
brasserie, een zorghotel, een informatieloket, een kapsalon, nagelstudio,
massagesalon, schoonheidssalon, een (medische) gym, geestelijke zorg en startte
allerlei activiteiten voor ouderen in de zalen van het gasthuis. De realisatie van
het Huis in de Wijk werd voor een derde gefinancierd met subsidies en giften.
Hieruit bleek ook vanuit de financiers groot
draagvlak voor dit – toen baanbrekende –
initiatief.

De veranderende maatschappij
vraagt om nieuwe vormen van
leven en zorgen

Door het groeiend aantal ouderen staat het
zorgsysteem onder druk. Hierdoor worden
zorgtaken meer bij de burger belegd. Om de zorg
betaalbaar te houden en vanwege de wens om zo
lang mogelijk de zelfstandigheid te behouden blijven ouderen langer thuis
wonen. Voor lichte hulpvragen moeten ouderen zoveel mogelijk een beroep
doen op hun sociale netwerk.

De veranderende maatschappij vraagt om nieuwe vormen van leven en zorgen.
Hoe kunnen we de integrale keten van welzijn, wonen en zorg versterken om de
vitaliteit en zelfredzaamheid van de groeiende groep ouderen te ondersteunen?

Velen hebben de weg inmiddels gevonden naar
het Huis in de Wijk. In 2015 werd het Huis in de
Wijk uitgebreid met een aantal zalen om zo meer
ruimte te maken voor welzijnsactiviteiten.
Was een zorghotel in 2011 nog een relatief
onbekend begrip, inmiddels is de vraag zo groot
dat uitbreiding nodig bleek. Circa honderdvijftig vrijwilligers en dertig
samenwerkende partners draaien een uitgebreid activiteitenprogramma. De
zalen worden deels verhuurd voor de nodige inkomsten waarmee de gratis
2
activiteiten kunnen worden bekostigd.
Samen met de gemeente Utrecht wordt gewerkt aan tijdelijke opvang en
respijtzorg voor overbelaste mantelzorgers. De medewerkers van ZiZo
(restaurant gerund door medewerkers met een beperking) en de leerlingen van

1.2 Betekenis Huis in de Wijk
Al in 2009 trof het Bartholomeus Gasthuis voorbereidingen om op deze
maatschappelijke ontwikkeling van ‘extramuralisering’ in te kunnen spelen.
Wijkbewoners wendden zich tot ‘hun Bartholmechie’ voor een oplossing en
1

RIVM 2011. ‘Gezond ouder worden in Nederland.

2

In 2017 is 23% van de vijf beschikbare zalen ingezet voor UvoorU-verhuur
(tegen kostprijs) en 33% voor gratis toegankelijke welzijnsactiviteiten en de
overige beschikbare tijd voor commerciële verhuur. Van de 44.851 producten
die in 2017 in brasserie Zunte werden verkocht betrof het in 45% van de
gevallen een UvoorU® product.
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STIP VSO (school voor zeer moeilijk lerende kinderen) werken structureel mee
om te leren én dragen zo bij aan een levendig gasthuis. In 2017 werd het
3
Bartholomeus Gasthuis Living Lab van de Universiteit Utrecht , waardoor kennis
en praktijk worden verbonden.

1.3 De noodzaak voor een Huis in de Wijk 2.0
De veranderende maatschappelijke visie en
inzichten uit recent onderzoek over ‘goed oud
worden’ vragen om een aanscherping van het
concept ‘Huis in de Wijk’. Ook bleek
gaandeweg het Huis in de Wijk soms ‘te
schuren’ met de groeiende en veranderende
vraag van de doelgroep ‘ouderen’:
De vraag naar dagbesteding groeit, maar
er is onvoldoende plek in het Huis in de
Wijk en er is vanuit de gemeente geen
4
financiering ;
Voor wijkbewoners zijn er voldoende kortdurende activiteiten, maar het
ontbreekt aan een doorlopend ochtend- of middagprogramma wat
dagstructuur kan brengen of de mantelzorger kan ontlasten;
Het Huis in de Wijk was bedoeld voor oudere wijkbewoners én bewoners
van ons huis. In de praktijk blijkt dat het een deel van de wijkbewoners
afschrikt als zij geconfronteerd worden met mensen met dementie. Hoe we
ook probeerden inclusief te werken voor de hele wijk, met deze aanpak
werd duidelijk dat we altijd een groep te kort zullen doen;
Zelfstandig wonende ouderen – die niet eerder met het gasthuis te maken
hebben gehad - willen (nog) niet geassocieerd worden met minder vitale en

hulpbehoevende ouderen, terwijl het Huis in de Wijk hen wel veel zou
kunnen brengen bij het ‘goed oud worden’;
Daar komt bij dat voor de veiligheid van bewoners met dementie de diverse
ingangen gesloten zijn. Dit is een extra ‘drempel’ voor wijkbewoners om
naar binnen te komen;
In het Salus zijn behandelaren actief zoals een kapper, pedicure en
schoonheidsspecialiste. De kapsalon is slechts
twee dagen open en het ontbreekt het Salus
aan een visie over de bijdrage aan het ouder
wordende lichaam. Vanwege de zichtbare plek
in de straat is een gesloten kapsalon geen
reclame voor het Huis in de Wijk. Een
ogenschijnlijk makkelijke oplossing om de
kapsalon dan maar alle dagen te openen, stuitte
ons echter tegen de borst, want dat voegt niets
toe aan de doelstelling van het Huis in de Wijk;
we zouden slechts de zoveelste kapper in de
straat worden.
De terugkerende vraag ‘wat dan wel te doen’, leidde in 2016 tot een gesprek
met Architectuurcentrum Aorta Utrecht, die ons in contact bracht met het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Dit contact leidde tot een langdurig
onderzoektraject (van mei 2016 tot april 2018) en uiteindelijk tot dit
projectplan.

Een ogenschijnlijk makkelijke oplossing
om de kapsalon alle dagen te openen,
stuitte ons tegen de borst, want dat
voegt niets toe aan de doelstelling van
het Huis in de Wijk

3

https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/dies-stond-teken-van-versterken-relatiemet-de-stad-door-universitaire-proeftuinen
4
Pas vanaf 2019 mag een VVT-instelling meedoen aan de gemeentelijke uitvraag
voor dagbesteding
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2. Verdiepend onderzoek

2.3 Hun routes en routines…

2.1 Onderzoek Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Club van Clubs
Hoe zorg je ervoor dat je een sterk lokaal sociaal netwerk opbouwt met mensen
die je om hulp kunt vragen? Een manier om aan zo’n vangnet te werken, is door
informele clubs in de wijk op te richten op basis van gedeelde interesses. Die
clubs kunnen van alles zijn: van kookclub tot timmerclub, van tuinierclub tot
kippenclub. Deze netwerken zijn gebaseerd
op lol en passie, maar verschaffen
uiteindelijk ook alibi’s voor meer zorg
gerelateerde vragen. Je durft een bekende
immers makkelijker iets te vragen omdat je
al een band hebt opgebouwd tijdens het
koken of tuinieren.

Om te komen tot een Huis in de Wijk 2.0 (‘Het Nieuwe Gasthuis’), namen het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Bartholomeus Gasthuis in april 2016
het initiatief voor een interdisciplinair onderzoeksproject. Onder de
projectleiding van
Architectuurcentrum Aorta kregen vijf
ontwerpers uit verschillende
disciplines de opdracht tot het
ontwikkelen van een nieuw concept.
Twee maanden lang werd het
Bartholomeus Gasthuis en de buurt
eromheen – het museumkwartier in
de binnenstad van Utrecht – door het ontwerpteam geobserveerd. De
onderzoekers werden gevoed door een klankbordgroep bestaande uit
(binnenstad)bewoners, vrijwilligers, ondernemers uit de buurt, experts en
medewerkers van het Bartholomeus Gasthuis.
De onderzoekers kwamen tot de volgende conclusies:

‘Door mensen ‘alibi’s’ voor sociaal contact te
geven, zijn zij meer geneigd tot interactie met
hun wijkgenoten’

2.2 De mensen om wie het gaat…
Alibi’s voor sociaal contact
Een cruciale voorwaarde om fysiek, emotioneel en sociaal vitaal te blijven, is het
hebben van sociaal contact5. Maar hoe kun je er op een ongedwongen manier
voor zorgen dat mensen ‘in touch’ blijven met hun buurtgenoten en de
buitenwereld? Door mensen laagdrempelige ‘alibi’s6’ voor sociaal contact te
verschaffen, zijn zij meer geneigd tot interactie met hun wijkgenoten zonder zich
meteen hulpbehoevend te voelen.
5

Deze conclusie wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Zie
pagina 16.
6
Met alibi’s wordt bedoeld: redenen om contact te leggen met anderen die je
kunnen helpen zonder dat het meteen voelt als ‘zorg’.

2.4 De weg naar het gasthuis…
Barth voor de Buurt
‘Door het opnieuw ‘branden’ en letterlijk
lostrekken van de ruimtes, zoals de wellnes,
serre, tuin/atelier, ontstaan verschillende
karakters met elk hun eigen aantrekkingskracht.
Vier verschillende entrees met daarachter een
ondersteunend, open programma gericht op
vitaliteit en welbevinden, verlagen de drempel.
Na verloop van tijd zullen mensen uit de wijk
makkelijker bij het Bartholomeus binnen
stappen: grenzen zullen gaandeweg minder
scherp worden en overgangen gradueler.
Barth voor de Buurt keert het Bartholomeus
binnenstebuiten en gooit het open, waardoor
het aanbod beter te vinden is voor mensen die
niet in het gasthuis wonen.
Bijlage 1 Design Cares
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2.5 De testfase; placeholder
De onderzoeksresultaten gaven het Bartholomeus Gasthuis veel
aanknopingspunten. Maar de stap om de opgedane kennis te vertalen naar de
praktijk was nog te groot. De kosten om entrees aan te passen, functies om te
buigen en de programmering op de stad aan te laten sluiten zijn dermate hoog
dat er meer zekerheid nodig was of aanpassingen tot het gewenste resultaat
zouden leiden. Daarnaast zaten er in de aanbevelingen van het onderzoek enkele
nieuwe problemen die om een oplossing vroegen:
1.

Het onderzoek heeft zich niet gericht op mensen met een degeneratieve
ouderdomsziekte zoals Alzheimer, Parkinson of Niet Aangeboren
Hersenafwijkingen (NAH) en hun specifieke behoeften. De onderzoekers
stellen voor het gasthuis ‘open te gooien’ voor de wijk, maar dat brengt de
veiligheid van deze doelgroep wellicht in gevaar.
3.

Er is een ‘grensloos ontwerp’ nodig dat voor álle
groepen mensen toegankelijk, veilig en
aantrekkelijk is
2.

Hoe de nieuwe ingangen moeten worden ‘doorgetrokken’, zodat het
Bartholomeus Gasthuis als het ware vervloeit in de stad en de stad in
Bartholomeus Gasthuis, is niet duidelijk. Ook is niet duidelijk hoe in dat geval
de veiligheid voor de bewoners van het gasthuis te waarborgen.

‘Salus, serre, atelier en tuin hebben de potentie
los om te komen van het stigma ‘zorginstituut’
door ze eigen ingangen te geven’

Uit het onderzoek komt naar voren dat de onduidelijke en niet ritmische
programmering belemmerend werkt. De verschillende ruimten zijn slechts
beperkt open en op steeds wisselende tijden waardoor (potentiele)
gebruikers de openingstijden niet onthouden en afhaken. Er is een
betaalbaar, goed uitgewerkt programma met een ritmische cyclus nodig.

‘Maak een ritmisch programma dat te onthouden
is. Bijvoorbeeld: alle werkdagen open van
10.00-17.00 uur’
4.

Welke ruimten geschikt zijn voor meer (semi) publiek gebruik, met geen of
slechts een beperkt programma, en welke alibi’s per ruimte geschikt zijn
moet verder worden uitgewerkt.
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‘Vroeger hadden mensen meer redenen om de
straat op te gaan en zo was de kans groter dat er
interactie met de buren ontstond. De vrouwen
lapten op dezelfde dag hun ramen en de kinderen
speelden op straat. Het lijkt nu aan moderne
‘alibi’s’ voor sociaal contact te ontbreken’
2.6 De Placeholder
Van april 2017 tot en met november 20177 heeft het Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie opnieuw subsidie beschikbaar gesteld voor verder onderzoek.
Op basis van het eerste onderzoek werd een drietal locaties in het Bartholomeus
Gasthuis gekozen waar een ‘tussengebied’ is getest: BijBarth (serre), het Atelier
en Salus. Via deze drie locaties kon de harde grens tussen Bartholomeus Gasthuis
en de stad geopend worden waardoor het gasthuis meer onderdeel werd van de
wijk.
In fase 1 van het vervolgonderzoek werd dieper ingegaan op de mogelijkheden
voor het programmeren en activeren van de tussenruimten. De analyse werd
vervolgens vertaald naar een schetsontwerp. In fase 2 zijn de schetsontwerpen 1
op 1 vertaald naar te bouwen prototypen waarin de schaal, werking en
programmering werd getest; de ‘placeholder’. In fase 3 werd de placeholder een
week getest.

7

De nieuwe ingangen die zijn uitgetest met hun nieuwe functies in de ruimten

Het definitieve rapport ‘Het elastisch perspectief’, verscheen op 3 april 2018.
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Van collectief Open van 08.00 – 21.00 uur

Entree serre; alleen
met een sleutel
toegankelijk

Hoofdentree gasthuis. Open van 08.00 – 21.00 uur

Hoofdentree gasthuis

Van collectief Open van
08.00 – 21.00 uur

Entree binnentuin
Alleen toegankelijk met
sleutel

Vastgoed in bezit
Bartholomeus Gasthuis.
Er zijn nu een aantal
entrees. Deze entrees zijn
gesloten, behalve de
voordeur. Daarnaast zien
ze er niet toegankelijk
uit.

Entree binnentuin
Alleen toegankelijk met sleutel.

De (nu nog) gesloten entrees van het Bartholomeus Gasthuis
Van collectief Open van
08.00 – 21.00 uur

Projectplan Het Nieuwe Gasthuis, juli 2018

Van collectief Open van 08.00 – 21.00 uur
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Atelier in
omsloten tuin

Serre als Café BijBarth aan Catharijnesingel

Salus voor lichaam en geest op
hoek Lange Smeestraat –
Springweg (winkelgebied)
De drie tussengebieden die getest zijn met een placeholder
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De onderzoeksgroep van het Stimuleringsfonds bracht bewegingsroutes van verschillende doelgroepen in kaart. Op basis daarvan ontwierpen zij drie ‘tussengebieden’ met elk
een eigen open karakter en een open aansluiting met de omgeving om nieuwe gebruikers binnen te halen. Tenslotte werd daadwerkelijk in de praktijk getest door middel van
een ‘Placeholder’; met goedkope materialen werden op een snelle en doeltreffende manier prototypes gemaakt van entrees en inrichting en werden een week lang de
proefopstellingen met verschillende gebruikersgroepen en een divers programma geobserveerd en getest.

Ontwerp placeholder (fase 1) tussengebied Pelmolenweg – Bartholomeus
Gasthuis, ruimte: serre

Realisatie placeholder (fase 2) tussengebied Pelmolenweg – Bartholomeus
Gasthuis, ruimte: serre

13 | P a g i n a
Projectplan Het Nieuwe Gasthuis, juli 2018

‘Als je ouder wordt is de tussenruimte zo belangrijk,
een leefruimte tussen plek en plek. Ik noem het de
uitloopruimte. Een ruimte tussen wat van mijzelf is
en wat ik deel met de stad. Een ruimte die niet
gesloten is, maar wel omsloten.’
Anne van Delft, 63 jaar (bron stadsveteranenonderzoek, 2016)

2.7 De resultaten
Van 6 tot en met 12 november 2017 bruisten de drie tussengebieden van de
activiteiten. De placeholder BijBarth trok veel bekijks. Het bleek dat passanten
makkelijker naar binnen stapten en wilden weten wat er zoal te doen is in het
e
gasthuis. Bij doorvragen werd de uitkomst van het 1 onderzoek bevestigd dat de
drempel van het Bartholomeus Gasthuis hoog is.
Ook bleek uit de test dat, wanneer er een activiteit werd gedaan met bewoners
(bijvoorbeeld de activiteit ‘zingen’), wijkbewoners niet naar binnen komen.
De test liet zien dat het mixen van verschillende soorten deelnemers niet altijd
werkt. Het gaat goed als deelnemers voldoende binding met elkaar voelen, zich in
elkaar herkennen of zich op zijn minst tot elkaar kunnen verhouden om tijd met
elkaar te willen doorbrengen, of dat nu actief of passief is. Deelnemers die meer
in zichzelf teruggetrokken leven, staan niet zomaar open voor ontregelende
indrukken. Die verwarren of verstoren. Aan de andere kant voelen meer
extraverte deelnemers zich ongemakkelijk en niet op hun plaats als de ander niet
op een gebruikelijke wijze kan communiceren of zich sociaal ongebruikelijk
gedraagt. Het vraagt maatwerk (segmentering) om tot goede groepsdynamiek te
komen.

De meeste bewoners van het woonzorgcentrum van het Bartholomeus Gasthuis
(die zelfstandig wonen) blijken goed activiteiten te willen en kunnen ondernemen
met binnenstadbewoners. De mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid ligt
dicht bij elkaar en werd niet als ‘pijnlijk’ ervaren.

2.8 Aanbeveling Stimuleringsfonds
De focus van het project Het Nieuwe Gasthuis moet liggen op de herinrichting
van ruimten in combinatie met het soort arrangementen dat aangeboden wordt,
de initiërende partijen en de beoogde samenstelling en activering van de
verschillende doelgroepen om te komen tot een fundamentele visie op een meer
graduele zorglijn.

Generatievrije activiteiten en een inclusieve vorm
zijn daarbij essentieel. Orgware (organisatie),
software (programma) en hardware (entrees en
ruimten) dienen als samenhangend systeem
ontwikkeld te worden.
Er is een aantrekkelijk aanbod nodig waardoor wijkbewoners zich aangesproken
voelen zodat ze, mocht het nodig zijn, de weg naar meer intensieve (tijdelijke)
ondersteuning bij kleine en grote zorgvragen als vanzelfsprekend kunnen vinden.

Bijlage 2: Het Nieuwe Gasthuis, het elastische perspectief
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3. Nieuwe inzichten over ‘Goed oud worden’
3.1 Het belang van sociale contacten en welbevinden8
De ouderenzorg is gestoeld op de definitie uit 1948 van de WHO die gezondheid
typeert als de afwezigheid van fysieke, mentale en sociale gebreken en de
aanwezigheid van welbevinden. Oud worden brengt echter altijd schade aan het
lichaam en/of de geest; slechter horen en zien zijn vaak de eerste schadesymptomen. ‘Healty aging’ is uiteindelijk niet mogelijk. Het is wel mogelijk om,
met goede genen, door een gezonde leefstijl of (medisch) ingrijpen zo lang
mogelijk gezond te blijven, waardoor de gezonde jaren langer duren en de jaren
met schade naar later worden verplaatst.

Nederland de eigen gezondheid als goed tot zeer goed’, terwijl de meesten van
9
hen bij de huisarts lopen met verscheidene aandoeningen en gebreken .

De kwaliteit van het leven van ouderen wordt niet
bepaald door de hulpverlener, op grond van de
gezondheid of ouderdom van betrokkene, maar
op basis van de eigen ervaring
Het blijkt in de praktijk dat mensen zich aanpassen aan hun aandoeninkjes en
aandoening(en) en zich voortdurend in de nieuw ontstane situatie schikken.
Of zoals Westendorp zegt: ‘het verouderingsproces is dan niet een veelkoppig
monster dat ten koste van alles moet worden bedwongen, maar een biologisch
gegeven waar je je op kunt instellen en waarop je je aan kunt passen’.

‘Voor de meeste ouderen zijn de sociale contacten
en het gevoel van welbevinden datgene wat de
kwaliteit van het leven bepaalt. De aan- of
afwezigheid van fysieke of mentale beperkingen is
van minder gewicht’10
‘Gezond verouderen bestaat niet omdat het
ouderdomsproces per definitie slijtage en
gebreken brengt’
Gelukkig voelen de meeste ouderen zichzelf niet oud en ongezond. ‘Ook op hoge
leeftijd en met meerdere gebreken beoordeelt twee derde van de ouderen in

3.2 Focus op vitaliteit en welbevinden
Tot een aantal jaren geleden was de zorg aan ouderen vooral gericht op het
bieden van ‘evidence based’ zorg en minder op het welzijn en welbevinden van
betrokkenen zelf. Uiteraard is het belangrijk dat de medicatie goed wordt

9

8

Westendorp, R.G. ‘Oud worden zonder het te zijn’. p. 208-210.

Westendorp, R.G. verwijst naar het onderzoek van Veenhoven, R. (2000 en
2006) ‘Geluk op leeftijd’. Geron, 8: p. 58-61.
10
Westendorp, R.G. ‘Oud worden zonder het te zijn’. P. 217.
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verstrekt, dat de bloeddruk in de gaten wordt gehouden, etc., maar daarmee
heb je nog geen fijn of gelukkig leven. In Nederland is inmiddels het besef
doorgebroken dat vitaliteit en welbevinden centraal zou moeten staan in de
11
evidence based zorg aan ouderen .

Als we het hebben over vitaliteit, hebben we het
over ‘levenslust’. ‘Levenslust is een aangeboren
eigenschap die rijpt tijdens de kindertijd en
adolescentie en wordt bijgeslepen door ervaringen
die mensen in hun leven opdoen. Vitaliteit is ook
het afwegen van het mogelijke en onmogelijke,
het schipperen tussen eigen kracht en hulp van
12
anderen’.
13

Eigenschappen die vitaliteit kenmerken zijn :
Introspectie
Positieve emoties
Energie
Betrokkenheid
Weerbaarheid
Zelfvertrouwen
Zelfstandigheid
Het gevoel zinvol bezig te zijn.

3.3 Wat belemmert vitaliteit en
welbevinden?
De ‘disability paradox’, geïntroduceerd door G.L. Albrecht en P.J. Devlieger
(1999).
De zieke maar zichtbaar gelukkige David Bowie bij de opening van de musical
Lazarus op 8 december 2015, waarvoor hij zijn laatste nummer schreef. Hij
overleed een maand later. Dia presentatie voor Bestuurstafel Utrecht, R.G.
Westendorp.
11

Zie ook de beweging met ‘de invoering van het ‘Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg’ (2017) en het ‘Pact voor de Ouderenzorg’, uit het manifest
“Waardig Ouder Worden’ (2018).

Niet het oud worden op zich, maar de beperkingen
die het oud worden nu eenmaal met zich
meebrengt, kunnen obstakels opwerpen om ‘goed
14
oud te worden’. De belangrijkste obstakels zijn :

12

Westendorp, R.G. ‘Oud worden zonder het te zijn’. p. 238.
Ryan, R.M. en C. Frederick (1997). ‘On Energy, Personality, and Health:
Subjective Vitality as a Dynamic Reflection of Well-Being.’Journal of Personality,
65: p. 529-565.
14
Gebaseerd op Vilans, 2010; Puts et al., 2007; Hoeymans et al. 2010; Sprangers
a
et al., 2009c)
13
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-

-

-

-

-

Persoonlijk coping gedrag: niet goed omgaan met de eigen gezondheid
(leefstijl), negatief ervaren van de eigen gezondheid, onvoldoende mentale
weerbaarheid, te veel of juist te weinig zorggebruik (waaronder
medicatiegebruik);
Sociaal economische status: pensionering waardoor bijvoorbeeld verlies van
contacten, gevoelens van zinloosheid of verminderde inkomsten;
Gebrek: het krijgen van gebreken waardoor deelname aan de maatschappij
lastiger wordt, zoals slecht horen of zien, verminderde mobiliteit, etc.;
Pijn: het hebben van pijn door bijvoorbeeld artrose (slijtage), vasculaire
problemen (slechte vaten), reuma, etc., waardoor alle aandacht naar de pijn
gaat en er geen energie meer is om iets anders te doen;
Ziekte: die belemmert in het functioneren omdat men aan bed of rolstoel
gebonden is (somatische ziekte) of ziekte vanwege degeneratieve
ouderdomsziekten zoals Parkinson, Alzheimer of Niet Aangeboren
Hersenafwijkingen (psychogeriatrische ziekten) of een combinatie van
beiden;
Leefomgeving: het ontbreken van goede voorzieningen, een omgeving die
teveel of juist te weinig (gezonde) prikkels geeft, een omgeving die niet is
afgestemd op de biologische leeftijd van betrokkene (niet ‘age-friendly’) of
een negatieve perceptie van de leefomgeving.
15
Toenemende stressgevoeligheid : door onveilige gevoelens, gevoelens van
onmacht/ gebrek aan grip (veelal door een belangrijke levensgebeurtenis
zoals het verlies van een partner), onvoldoende structuur, onvoldoende
16
zingeving, onderbelasting en onvoldoende sociale contacten .

‘Stress kan er voor zorgen dat je je niet lekker
voelt. Je gaat slecht slapen (waarvoor een
slaappil), je voelt je overdag gespannen
(waarvoor een oxazépam), je krijgt pijntjes
(waarvoor een paracetamol) en belandt
uiteindelijk in een vicieuze cirkel die moeilijk te
doorbreken is’

15

Bij het ouder worden gaat de normale stressreactie minder vlot verlopen
omdat de organen minder goed samenwerken. Dit uit zich in een zenuwachtig
gevoel, ook tijdens normale activiteiten zoals tijdens reizen, autorijden, etc..
16
Van der Plaats, J.J. De menselijke veroudering: een samenhang tussen
welbevinden en ziekte. Overdenkingen naar aanleiding van haar proefschrift
‘Geriatrie, een spel van evenwicht’.
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DEEL II: HET NIEUWE GASTHUIS
4 Het Nieuwe Gasthuis: een integrale aanpak
De aanbevelingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de nieuwe visie
op ‘goed oud worden’, gecombineerd met onze ervaring in de ouderenzorg
leiden tot Het Nieuwe Gasthuis. Het Nieuwe Gasthuis kan worden gerealiseerd
door een integrale aanpak van de orgware (organisatie van de welzijnszorg i.r.t.
de doelgroep), de software (programma en programmering) en de hardware
(entrees en ruimten).

4.1 De orgware: de doelgroep
De primaire doelgroep in Het nieuwe Gasthuis is ‘ouderen’. De secundaire
doelgroep is het sociale netwerk rondom de primaire doelgroep zoals
vrijwilligers, maatjes, familie en vrienden. De tertiaire doelgroep is de ‘winwin’doelgroep. Het betreffen (leerlingen van) STIP VSO, ZiZo, peuterspeelzalen en
scholen die bijdragen aan reuring in het gasthuis en zichzelf ‘verrijken’ met kennis
en/of dagstructuur, verenigingen en clubs uit de wijk en betalende gasten/
klanten i.v.m. het verdienmodel UvoorU®.

17

Voor Het Nieuwe Gasthuis komen we dan tot de volgende doelgroepindeling:
1) De ‘gezonde’ oudere. De levensstijl tussen geboorte en de latere leeftijd
bepalen de snelheid van het verouderingsproces. Westendorp noemt het
‘voorzorg’. Deze voorzorg begint al bij de geboorte.
‘Het zijn de ingrediënten om langer
gezond te blijven: bewegen, niet
roken, gezond eten, matig drinken,
een goede gemoedstoestand door
voldoende ‘inspanning’. Je lichaam en
geest goed ontwikkelen tot
volwassene én daarna.

leeftijd is geen criterium om de groep ‘ouderen’
in te delen, omdat leeftijd niets zegt over hoe
iemand zich voelt en wat hij of zij nog kan en wil

In het huidige Huis in de Wijk zijn we tot de
conclusie gekomen dat dé doelgroep ouderen
niet bestaat. Op pagina 7 noemen we dat we
altijd een deel van de groep uitsluiten omdat
men niet bij elkaar past of de deelnemers niet
dezelfde behoefte hebben. Het
Stimuleringsfonds komt tot dezelfde conclusie tijdens hun observaties (paragraaf
2.7).
Ook uit onderzoek komt naar voren dat een indeling op kalenderleeftijd mank
gaat. Beter is het om de groep in te delen naar de ‘biologische’ leeftijd: hoeveel
schade er is opgedaan in de levensjaren.

17

De indeling van ouderen in groepen is gebaseerd op ‘de nieuwe levenstrap’,
zoals gehanteerd door R.G. Westendorp en M. van der Waal (2011). ‘Anders
kijken naar ouderenzorg.’ Zorgmarkt, 11: p. 13-16, aangevuld met onze eigen
kennis en ervaring over de doelgroep ‘ouderen met dementie’. Zie ook
Westendorp, R.G. ‘Goed oud worden zonder het te zijn’. p.226-236.
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‘Een agenda hebben voor voorzorg op hoge leeftijd die er nu in Nederland
onvoldoende is. Er is een griepprik voor ouderen. Maar er is geen effectieve
screening of een interventieprogramma voor hoge bloeddruk. Grofweg de
helft van de gevallen van hoge bloeddruk blijft onopgemerkt, terwijl we
weten dat hoge bloeddruk op middelbare leeftijd niet alleen de bloedvaten
van hart en nieren aantast, maar ook de kans op dementie meer dan
18
verdubbelt.’
Een zittende levensstijl breekt ons op de lange termijn op. Dit openbaart zich
in allerlei mankementen aan ons bewegingsapparaat en toenemende
valincidenten. Door overvloed kampen we met overgewicht met alle
gevolgen van dien.
‘Ouderen met een klein sociaal netwerk hebben een hoger sterfterisico dan
rokers, terwijl roken als een van de grootste risicofactoren van ziekte en
19
overlijden wordt beschouwd.’
In Het Nieuwe Gasthuis wordt dit de categorie ouderen die
zelfstandig woont en baat heeft bij een goed
voorzorgsysteem (healthy aging), bijvoorbeeld in het Salus
van Het Nieuwe Gasthuis of door de sociale contacten in
BijBarth of het TuinAtelier.
2)

De oudere met multimorbiditeit: ‘door (het ontbreken van) ‘voorzorg’
ontstaan al dan niet later dan gebruikelijk lichamelijke of psychische
klachten. Gemiddeld worden bij 65% van de 65-jarigen twee of meer
chronische ziekten vastgesteld (van minder goed zien of horen tot Alzheimer)
en op 85-jarige leeftijd is bij 85% sprake van ‘multimorbiditeit’; verscheidene,

18

Chow, C.K., K.K. Teo, et al (2013). ‘Prevalence, Awareness, Treatment, and
Control of Hypertension in Rural and Urban Communities in High-, Middle-, and
Low-Income Countries’. Journal of the American Medical Association, 310: p. 959968.
19
Holt-Lunstad, J., T.B. Smith, et al. (2010). ‘Social Relationships and Mortality
Risk: A Meta-Analytic Reviw’. PLoS Medicine 7, e1000316.

tegelijkertijd voorkomende aandoeningen die onomkeerbaar zijn.’
In Het Nieuwe Gasthuis wordt dit de categorie ouderen die in het
Bartholomeus Gasthuis of in de stad wonen en zorg nodig
hebben, wellicht lijden aan dementie, maar zonder
decorumverlies, en mede door Het Nieuwe Gasthuis zo lang
mogelijk vitaal in het leven kunnen staan.
3) De kwetsbare oudere: de volgende trede op de levenstrap is ‘wanneer
verscheidene op elkaar inwerkende ziekteprocessen een oud mens
kwetsbaar maken. Het is een fase waarin kleine verstroringen snel tot
rampen uitgroeien. In dit stadium moet medisch-technisch handelen enkel
met de grootste terughoudendheid worden ingezet.
Doel is het dagelijks functioneren te waarborgen. Genezing is niet meer aan
de orde. Met medisch ingrijpen kan maximaal verwacht worden dat het
leven draaglijk blijft. Het gaat bij deze groep vooral om begeleiden.’
In het Nieuwe Gasthuis wordt dit de categorie ouderen die
lijdt aan een degeneratieve ouderdomsziekte en daardoor
ofwel in het Gasthuis woont of nog thuis, maar niet meer
zelfredzaam is en (enig) decorumverlies heeft. Deze oudere
heeft een veilige leefomgeving en dagstructuur nodig en kan
op die manier nog genieten van uitgaan en activiteiten. Dat vergroot de
vitaliteit.
4) De afhankelijke oudere; ‘de vierde en laatste trede in de levenstrap is die van
afhankelijkheid. Meestal is er sprake van verscheidene invaliderende
gebreken of dementie. Er is in deze fase een uitgebreid netwerk van
mantelzorgers en professionele hulpverleners actief. De betrokkene is de
regie over het eigen leven kwijt. Naasten moeten voor hen opkomen. De
kwaliteit van het leven is leidend; de lengte van het leven verdwijnt naar de
achtergrond. Doel is om het gevoel van welbevinden te verhogen in plaats
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van het overlijden uit te stellen. In deze periode van afhankelijkheid is er
geen relatie meer tussen welbevinden en ziekte. De fase vereist in de eerste
plaats menselijke zorg op maat. Ook juist dan is regie over het eigen leven –
hoe paradoxaal dit ook lijkt – belangrijker dan ooit. Luisteren en aan wensen
tegemoet komen is een van de belangrijkste zaken in dit stadium.’

waarbij menselijke welzijnszorg op maat uitgangspunt is. ‘Aandacht voor het
gezichtspunt van de mensen zelf waardoor er een werkelijke ontmoeting kan
plaatsvinden tussen de professional en de oudere met een gelijkwaardige
21
dialoog: ‘Hoe kan ik u helpen?’ in plaats van: ‘Ik weet wat goed voor u is’.

In Het Nieuwe Gasthuis komt deze categorie ouderen uiteen te vallen in
twee groepen: - zij hebben een veilige woonomgeving nodig én
1. (doelgroep 4) kunnen in klein verband nog activiteiten aan binnen
het eigen woonverband, of
2. (doelgroep 5) kunnen niet meer in een groep functioneren
vanwege te veel prikkels. Er is behoefte aan kortdurende,
persoonlijke welzijnszorg op maat. Stimuleren van de zintuigen is
een belangrijk middel voor het welbevinden.

De Nieuwe Medewerker in Het Nieuwe
Gasthuis maakt zich op voor een Nieuwe
Publieke Ouderenzorg

4.2 De orgware: enablement20 en regie bij de oudere
Uit het onderzoek, beschreven in deel I, komt naar voren dat mensen meestal
goed in staat zijn zich aan te passen aan de gebreken die het ouder worden met
zich meebrengt. Soms kan het echter nodig zijn dat iemand hen een duwtje in de
rug geeft en soms zijn er factoren aanwezig (zie paragraaf 3.3) waardoor het niet
lukt om een nieuw evenwicht te vinden. In het laatste geval gaan vitaliteit en/of
welbevinden achteruit.
In Het Nieuwe Gasthuis begeleiden samenwerkende partners, vrijwilligers en
medewerkers ouder wordende mensen bij het zolang mogelijk ‘healty agen’ en
als dat niet meer kan zullen zij hen aanmoedigen en begeleiden om ondanks
ziekte en gebrek toch sociaal te blijven functioneren. De medewerkers verlenen
menselijke zorg op maat, door tegelijkertijd professional en mens te zijn.
Dit vraagt van de professional in Het Nieuwe Gasthuis dat tegelijkertijd wordt
gewerkt op de as van ziekte – gezondheid én op de as van vitaliteit – apathie,
20

Vertaling: in staat stellen tot, mogelijk maken, inschakelen zodat

In de komende jaren zullen cultuur, werkprocessen en systemen worden
omgebogen van een medisch-verpleegtechnische benadering naar een waarden
gedreven benadering waar de regie bij de oudere of diens netwerk ligt. De
professionals, partners en vrijwilligers ondersteunen die regie door de cliënt
daadwerkelijk in staat te stellen c.q. uit te dagen de regie te nemen. Scholing en
©22
verdieping van de BOM-methodiek ondersteunen daarbij.

21
22

https://youtu.be/cwXxlXchCdk

Anneke van der Plaats - Basisopleiding ‘Omgaan met dementie en niet
begrepen (probleem)gedrag’ volgens de Brein Omgeving Methodiek™ Dementie-winkel.nl
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In Het Nieuwe Gasthuis ondersteunen
professionals – samen met de partners en
vrijwilligers - bij het zo lang mogelijk zo gezond
mogelijk blijven, stimuleren zij om op vitale wijze
om te gaan met de problemen waarmee het
verouderingsproces ons nu eenmaal opzadelt en
geven zij menselijke zorg op maat

4.3 De hardware: entrees en ruimten
Om beter te ondersteunen bij de verschillende fasen van het ouder worden is er
een divers programma nodig in de verschillende ruimten van Het Nieuwe
Gasthuis. Daarom worden de volgende ruimten aangepast:
NU
e
OTIUM HUYS (2 verdieping)
Meditatie, Yoga, Tai Chi, geestelijke
ondersteuning

STRAKS
Otium
Gaat naar Lifestyleruimte van Salus.
Otium komt vrij voor zaalverhuur (in ruil
voor serre)

SALUS HUYS (begane grond)
Bestaat uit 4 ruimten:
1. Kapsalon

2.
3.
4.

-

-

SALUS
Bestaat uit 4 ruimten:
1. Salus’winkel’, advies, kleine
behandelingen, haar (kapsalon,
barbier, ontharing, advies)
Massage & lichttherapie ruimte
2. Screening, lichttherapie, massage
Schoonheidssalon, pedicure,
3. Huid- en lichaamsverzorging,
nagelstudio
pedicure, podotherapie, nagels
Medische gym (alleen gebruikt door 4. Lifestyle ruimte met meditatie, Yoga,
zorghotelgasten)
Tai Chi, geestelijke ondersteuning,
voeding, gewicht, roken, etc.
Doordat groepen niet mengen komen Semipublieke ruimte
er vooral bewoners (met dementie)
Geschikt voor doelgroep 1 en 2. Op
maandag doelgroep 3 (ander decor)
1 (meest gesloten) ingang bij de
Oude ingang bij kapsalon wordt
kapsalon. Cliënten komen via de
hersteld en uitnodigend gemaakt
achteringang
voor de wijk

SMEEZAAL: voor concerten en optredens SMEEZAAL: Geen wijziging
-

In Het Nieuwe Gasthuis is niet het instituut of de professional leidend, maar de
mens met al zijn vragen en behoeften.

Alle doelgroepen door elkaar,
waardoor wijkbewoners wegblijven

BRASSERIE ZUNTE: om te eten, te
drinken, te ontmoeten

-

Geschikt voor doelgroep 1, 2 en (3).

BRASSERIE ZUNTE: Geen wijziging
Geschikt voor doelgroep 1, 2 en (3).
Semipublieke ruimte
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VERVOLG: NU

VERVOLG: STRAKS

TIJDELIJK ATELIER:
voor kunst en creatief bezig zijn. Tijdelijk
in logeerkamer die is omgebouwd in
kader van project ‘Lang Leve Kunst’

TUIN-ATELIER:
logeerkamer wordt definitief
omgebouwd tot Atelier en uitgebreid met
winterserre en naar tuin en terras

-

-

-

Entree via hoofdingang. Geen
opening naar tuin
Alle doelgroepen door elkaar heen

-

Entree aan Springweg vanuit de wijk.
Atelier is open naar de tuin
Geschikt voor doelgroep 1, 2 en door
veilige ligging voor 3

SERRE:
voor de dagbestedingsgroep binnenstad,
‘het lunchuur’ en (voornamelijk) de
zakelijke markt.

CAFÉ BIJBARTH:
voor ontmoeten, sociaal verband, plek
om naar toe te gaan en gelijken te
ontmoeten, koffie, thee, lunch, stadshap
(to go).

-

-

Semipublieke ruimte
Geschikt voor doelgroep 1 en 2

-

Terras en uitnodigende entree

-

Gesloten ruimte
1 Dagbestedingsgroep verder
zakelijke verhuur
Gesloten entree naar straat

ZOLDER:
wordt gebruikt voor opslag

Doordat er open entrees komen neemt de veiligheid voor mensen met dementie
die dwalen af. Daarom is het nodig dat, met de inzet van innovatieve
zorgtechnologie zoals GPS, spreek-luisterverbindingen en/of personenalarmering,
veilige zones worden ingesteld. Zodra iemand, die door geheugenverlies de weg
kwijt raakt, buiten deze zones komt, wordt een signaal afgegeven aan de
medewerker of vrijwilliger.

Bijlage 3: De ruimten in Het Nieuwe Gasthuis

Het Nieuwe Gasthuis maakt het mogelijk dat een
bepaalde groep mensen een deel van zijn vrijheid
hervindt

ZOLDER:
activiteiten in groepsverband
-

Semipublieke ruimte
Geschikt voor doelgroep (1), 2 en 3

GROEPSWONING:
GROEPSWONING:
Activiteitenprogramma in huiskamer voor Doelgroep 4: activiteiten in kleine groep
beide doelgroepen tegelijk
in huiskamer
Doelgroep 5: 1 op 1 maatzorg in
huiskamer of eigen appartement

22 | P a g i n a
Projectplan Het Nieuwe Gasthuis, juli 2018

De functies van de ruimten zijn zo gekozen dat men zich veiliger voelt naarmate men dieper in het gebouw komt. Daarnaast gaan de ruimten van buiten naar binnen over
van een publiek, via een semi-publiek naar een privaat karakter. Daaruit voortvloeiend hebben de ruimten aan de buitenzijde van het gebouw geen of weinig programma.
Hoe meer men het gebouw in gaat hoe gestructureerder het programma is. Dit concept is gebaseerd op de wetenschap dat mensen verschillende behoeften hebben. Het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie geeft daar veel aandacht aan in Design Cares. Zie ook de begrippenlijst achter in dit plan.

23 | P a g i n a
Projectplan Het Nieuwe Gasthuis, juli 2018

4.4 De software: programma en programmering
Het Stimuleringsfonds concludeert dat er een ritmisch, te onthouden
programma nodig is om mensen binnen te krijgen. Daarom zullen de
openingstijden van Het Nieuwe Gasthuis gaan aansluiten bij wat per functie
gebruikelijk is in de stad. De openingstijden van de diverse ruimtes in Het
Nieuwe Gasthuis verschillen per functie, maar zijn wel goed te onthouden.
Salus
Alle dagen open van 10.00 – 18.00. Zondag
gesloten;
Programma (behandelingen):
1. Saluswinkel: advies healthy aging van
lichaam en geest, verkoop
ondersteunende producten,
haarverzorging en -advies;
2. Screening door specialist,
pijnbestrijding, etc.
3. Hand en – voetverzorging waaronder
podotherapie en diabetische voet,
lichaamsmassage (huidhonger),
nagelverzorging, huidtherapie en –
advies;
4. Lifestyle: Yoga, Tai Chi, meditatie,
gymclub, Ayurvedische behandelingen, advies, stilteplek, gesprek
geestelijk verzorger, etc..
Alibi’s: gratis lichttherapie, goedkoop nagels lakken, huidmeting, kleine
behandelingen aan gezicht, handen of voeten die normaal in een dure
behandeling zitten, UvoorU behandelingen, laagdrempelig advies.
Smeezaal met foyer en balkon
Programma: zondagmiddagoptredens ‘Met de Hoed’: voor koren, orkesten
en toneelgezelschappen;

-

Alibi’s: georganiseerd door en voor Utrechters. Gratis toegankelijk. Donatie
in de Hoed mag, maar is niet verplicht, zaalverhuur voor gereduceerde prijs
indien doelgroep (UvoorU).

Brasserie Zunte
Alle dagen open tussen 10.00 – 21.00 uur;
‘Programma’: koffie/thee, lunch, borrelen, dagelijks vers Huysmenu (eten
met de pot).
Alibi’s: Zaterdag en zondag buurtbuffet, korting voor U-pas houders,
activiteiten zoals maandelijks seniorencafé, kerstdiner, specials tijdens Open
Monumentendag, Open Tuinendag, Bartholomeusdag, groot scherm tijdens
Prinsjesdag, EK-WK finales, Tour de France, Koningsdag, etc.
TuinAtelier met wintertuin en terras
Alle dagen open van 10.00 – 22.00 uur, clubs vanaf 18.00 uur. Toezicht van
dinsdag t/m vrijdag;
Programma: schilderen, breien, sieraden maken, boetseren, naaien,
bloemschikken, plantverzorging, tuinieren, dieren verzorgen, ... of heerlijk
kijken vanuit de (rol)stoel;
Alibi’s: kippenclub, tuinclub, schilderclub, ...., vrijwilligerswerk.
’s Avonds is het TuinAtelier van de wijk: schilderclub, boetseerclub, etc.

Door iets wat je graag doet met elkaar te delen
ontstaat er een netwerk gebaseerd op lol, passie
en gemeenschappelijke delers
Café Bijbarth met terras
Alle dagen open van 10.00 – 22.00, clubs vanaf 19.30 uur;
Programma: ontmoeten, mensen kijken, eten, drinken. Goedkoop en lekker
eten en drinken en Barth to go (gezonde!) meeneemmaaltijd voor ouderen
die niet zelf (kunnen) koken;
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Alibi’s: leestafel, krant-o-theek, spel-o-theek, goede wifi. ’s Avonds is Café
BijBarth van de wijk: sjoelclub, schaakclub, filmclub, bridgeclub, leesclub,
boekbesprekingen, lezingen, musiceren, Verenigingen van Eigenaren, etc..

Zolder
1. ’s Ochtends en ’s middags vaste activiteiten;
2. Korte activiteiten in groepsverband zoals zingen, breien, dansen,
muziek maken, knutselen, bewegen, et cetera.
3. Alibi’s: dagbesteding nieuwe stijl

Als je niet mobiel bent, wil dat nog niet zeggen dat
je niet kunt bewegen
Groepswonen
Private ruimte. Voor doelgroep 4 en 5.
Doelgroep 4: afspiegeling van activiteiten in de diverse ruimten, maar korter
en in kleiner verband;
Doelgroep 5: op de persoon toegesneden (Toolbox voor inspiratie: o.a.
stimulatie door muziek, handmassage, belevenistafel, zorgrobot Zora,
spinnende of zachte dieren en poppen, et cetera).

Het programma in de verschillende ruimten zal de komende periode verder
worden uitgewerkt op basis van een toegesneden concept per ruimte, per
doelgroep. Uitgangspunt is dat de ruimten de hele dag open zijn en er op vaste
23
momenten activiteiten plaatsvinden. De zogenaamde ‘opgietmomenten’.

4.5 Personele bezetting, partners en vrijwilligers
In Het Nieuwe Gasthuis gaan de ruimten, in plaats van enkele dagen in de week
of enkele uren per dag, de hele dag open. De ruimten gaan bemenst worden
door een combinatie van professionals, vrijwilligers en partners. De vaste
medewerkers zorgen er voor dat de vrijwilligers, maatjes en partners de
activiteiten uitvoeren en begeleiden of zij zijn zelf aanwezig voor toezicht en
activiteiten.

In Het Nieuwe Gasthuis komen extra vaste mensen te werken i.v.m. de
verruiming van de openingstijden, de opening van Café BijBarth en een
gastvrouw/ heer in het Salus die mensen ontvangt en adviseert, het
agendabeheer voor de behandelaren verzorgt en er een geheel van maakt.
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Geprogrammeerde momenten in de dag in een verder ongeprogrammeerde
ruimte. Zoals er in de sauna opgietmomenten zijn waaraan wel of niet kan
worden deelgenomen.
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Hij/zij kan ook kleine services verrichten als nagels lakken, wenkbrauwen
epileren, etc.
Bezetting Het Nieuwe
Gasthuis
Welzijnsmedewerkers
(Atelier, Zolder, Smeez.)
Horecamedewerkers
(BijBarth, Zunte)
Behandelaar (Salus)
Gastvrouw/heer (Salus)
Partners
Vrijwilligers/ maatjes

fte nu

aantal nu

2,65

fte
straks
6,48

-

aantal
straks
-

25,79

29,54

-

-

0
-

1,33
-

7
34
149

n.t.b.
n.t.b.
> 149

De extra medewerkers worden voor het belangrijkste deel betaald uit de extra
inkomsten die vanaf 2019 landelijk beschikbaar komen via het Kwaliteitsbudget,
©
de verhoogde tarieven en met UvoorU .
In Het Nieuwe Gasthuis zijn diverse soorten vrijwilligers actief:
De schil om de professionals: vrijwilligers begeleiden en ondersteunen de
‘activiteiten’ (opgietmomenten of behandelingen) in Het Nieuwe Gasthuis.
Vrijwilligers hebben een BOM® training gehad zodat zij weten hoe zij om
moeten gaan met ouderen en mensen met dementie.
Maatjes van (binnenstad)bewoners: nu al zijn er veel maatjes in het
Bartholomeus Gasthuis actief. Door uitbreiding van het programma en door
meer vrijheidsverruiming zijn er extra maatjes nodig. Ook de maatjes krijgen
desgewenst een BOM® training.
Clubs van clubs: vrijwilligers kunnen in Het Nieuwe Gasthuis clubs formeren op
de terreinen waar hun interesses liggen en daar anderen bij uitnodigen om deel
te nemen, waardoor de sociale cohesie wordt versterkt en een zinvol later leven
kan worden voortgezet (bijvoorbeeld de tuinclub, de kippenclub, de naaiclub).
Ook krijgen wijkclubs en verenigingen gratis toegang tot het gebruik van BijBarth
in de avonduren waardoor de sociale cohesie in de wijk wordt versterkt.

4.6 Het integrale concept ‘Het Nieuwe Gasthuis’
Door de beschikbare ruimten op verschillende manieren in te richten en te
‘branden’ ontstaan verschillende karakters met elk hun eigen aantrekkingskracht
voor een bepaalde doelgroep. Meerdere entrees met daarachter een
ondersteunend programma en een eigen programmering, gericht op vitaliteit en
welbevinden, verlagen de drempel of bieden juist de beschutting en veiligheid
waaraan een bepaalde doelgroep behoefte heeft.
Salus en BijBarth worden ‘losgetrokken’ van het ‘instituut’ Bartholomeus
Gasthuis door een aparte entree en ‘look and feel’ en worden geschikt gemaakt
voor doelgroep 1 en 2 (de ‘gezonde oudere’ en de ‘oudere met diverse
aandoeningen, maar zonder decorumverlies’).
In het Salus zijn het programma en de professional gericht op ‘healthy aging’ (zo
lang mogelijk in stand houden van ‘wat is of rest’). Op maandag wisselt het decor
zodat een intieme ruimte ontstaat voor doelgroep 3.
In Café BijBarth is er doelbewust geen programma. Deze semipublieke ruimte
biedt de mogelijkheid ‘onder de mensen te zijn’. Wie wil kan daar
gelijkgestemden ontmoeten. ’s Avonds wordt BijBarth ‘weggegeven’ aan de
buurt: clubs of verenigingen krijgen dan de ruimte voor eigen doeleinden (clubs
van clubs). Het Nieuwe Gasthuis faciliteert op deze manier dat buurtgenoten
elkaar vinden waardoor een sociaal netwerk ontstaat of in stand blijft.
Naarmate men dieper het gebouw in gaat worden ruimten intiemer (beschutter)
en het programma korter en gestructureerder, waardoor doelgroep 3 (de
kwetsbare oudere met decorumverlies) zich hier veilig voelt.
In de binnentuin van het gasthuis wordt het huidige atelier uitgebreid en als het
ware de besloten binnentuin in getrokken zodat binnen-buiten vervaagt en ook
bij slechte dagen van het daglicht (buiten) wordt genoten. Op warmere dagen
worden zij verleid naar buiten te gaan.
Voor doelgroep 3 en voor ouderen uit doelgroep 1 en 2, die houden van
activiteiten in groepsverband en zich ‘voegen’ met doelgroep 3, is er de Zolder
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waar korte activiteiten worden georganiseerd zoals zingen, breien, muziek
maken, bewegen, etc..
In kleiner verband worden soortgelijke activiteiten georganiseerd voor doelgroep
4 in de huiskamer van de groepswoning (de doelgroep die geen welbevinden
meer ervaart in een openbare ruimte).
Tenslotte is er maatwerk voor doelgroep 5. Dit maatwerk is vooral gericht op
warme zorg en het stimuleren van de zintuigen waardoor het welbevinden zo
lang mogelijk in stand gehouden wordt.
Door de verschillende ruimten, een divers programma en een indeling in
doelgroepen ontstaat er tevens een mogelijkheid voor dagbesteding nieuwe stijl:
de betrokkene kiest zelf een programma en wisselt van plek al naar gelang
behoefte, interesse en mogelijkheden.
Per ruimte en doelgroep in het Nieuwe Gasthuis verschilt het programma, het
type en de aanpak van de professional/ vrijwilliger. In Het Nieuwe Gasthuis
helpen zij mensen bij alle fasen van het ouder worden. Daarmee worden hopelijk
de belemmerende factoren om goed oud te worden weggenomen of
gereduceerd, waardoor voorkomen wordt dat ouderen in een vicieuze cirkel van
‘frailty en apathie’ terecht komen.
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Nadere uitwerking – elke doelgroep eigen ruimten en programma
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Nadere uitwerking – elke doelgroep een eigen programmering
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

Salus
doelgroep 1

10.00 - 18.00 uur

doelgroep 2
doelgroep 3

10.00 - 18.00 uur
10.00 - 18.00 uur

Café BijBarth
doelgroep 1

10.00 - 19.30 uur, daarna clubs

doelgroep 2

* zelstandig of1 op 1: 10.00 - 19.30uur, daarna clubs

verhuur
Atelier en Tuin
doelgroep 1

10.00 - 21.00 uur

doelgroep 2

1 op 1 : 10-21 uur

zelfstandig: 10.00 - 17.00 uur, 1 op 1: 10.00 - 21.00 uur, goep: 14.30 - 15.30 uur

1 op 1: 10.00 - 21.00 uur

doelgroep 3

1 op 1 : 10-21 uur

1 op 1: 10.00 - 21.00 uur, groep: 14.30 - 15.30 uur

1 op 1: 10.00 - 21.00 uur

brasserie Zunte
doelgroep 1

10.00 - 21.00 uur

doelgroep 2

10.00 - 21.00 uur

doelgroep 3

1 op 1: 10.00 - 21.00 uur

Smeezaal
doelgroep 1

17.00 - 20.00 uur

16.00 - 17.00 uur

doelgroep 2

17.00 - 20.00 uur

16.00 - 17.00 uur

verhuur
Abcoude
doelgroep 1

11.00 - 12.00 uur

doelgroep 2

11.00 - 12.00 uur en 15.00 - 16.00 uur

doelgroep 3

15.00 - 16.00 uur

Fitness

10.00 - 21.00 uur, niet alleen. Sleutel bij receptie met alarmering

Huiskamer groepswoning
doelgroep 4 en 5 Doelgroep 5:
individueel maatwerk
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5 Projectplan ‘Het Nieuwe Gasthuis’
5.1 Aanleiding project
Het Huis in de Wijk van het Bartholomeus Gasthuis kan onvoldoende inspelen
op de groeiende en veranderende vraag van de doelgroep ‘ouderen’.
De groeiende groep ouderen wil (en moet) zo lang mogelijk zelfstandig wonen,
maar heeft daarbij ondersteuning nodig om een sociaal netwerk in stand te
houden, eenzaamheid te voorkomen, zinvol bezig te zijn en om de gebreken die
het ouder worden met zich mee brengt te verhelpen of aan te kunnen. Bij
onvoldoende sociale cohesie in de wijk en onvoldoende (professionele)
ondersteuning kan bij ouderen een vicieuze cirkel van frailty 24 het gevolg zijn.

5.2 Doel Project
Het Nieuwe Gasthuis wil een ‘stadsfoyer’ zijn die alles biedt voor het zo lang
mogelijk plezierig, vitaal en zelfstandig ouder worden in de binnenstad van
Utrecht. De focus verschuift van ziekte en hulp als het niet langer gaat naar het zo
lang mogelijk (zo) gezond en vitaal (mogelijk) houden van mensen, rekening
houdend met ieders eigenheid. Voorwaarde hiervoor is een complete welzijnwonen-zorgketen (WWZ-keten) die rekening houdt met ieders positie op de
graduele lijn van ‘zachte’ naar ‘harde’ zorg.

5.3 Samenvatting project
Om Het Nieuwe Gasthuis te realiseren is een gecombineerde aanpak nodig in
orgware (organisatie), software (programma) en hardware (entrees en ruimten):
de doelgroep ‘ouderen’ wordt onderscheiden in vijf subdoelgroepen, gebaseerd
op de biologische ‘schade’ die bij het ouder worden is opgelopen.
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Frailty kan worden beschouwd als een toestand waarbij de reservecapaciteit
van verschillende fysiologische systemen tot een kritisch minimum daalt,
waardoor kleine verstoringen kunnen leiden tot de ontwikkeling van ernstige
gezondheidsproblemen.

Voor de subdoelgroepen komen er diverse ruimten in Het Nieuwe Gasthuis met
laagdrempelige (open) entrees aan de ‘randen’ van het gasthuis met elk een
eigen karakter.
Bij de entrees wordt domotica ingezet i.v.m. vrijheidsverruiming en veiligheid
voor mensen met dementie.
Per ruimte en subdoelgroep verschilt het programma, de programmering en het
type en de aanpak van de professional. Of het nu gaat om behandelaars,
specialisten, huisartsen, horecamedewerkers, gastvrouwen of heren,
groepsbegeleiders, verzorgenden, verpleegkundigen, welzijnsmedewerkers of
samenwerkingspartners. In Het Nieuwe Gasthuis helpt de professional, omringd
door vrijwilligers en mantelzorgers, mensen bij alle fasen van het ouder worden:
zij ondersteunen bij healty aging, bieden bij eenzaamheid en/of zinloosheid een
netwerk of een zinvolle dagstructuur, verleiden wijkgenoten clubs te formeren,
helpen ouderen de mentale veerkracht te hervinden of te verbeteren of geven op
de persoon toegesneden (medische) zorg of hulp.
Het Nieuwe Gasthuis hoopt daarmee de belemmerende factoren om goed oud te
worden weg te nemen, te reduceren of te helpen accepteren. Door het
welbevinden en de vitaliteit te behouden wordt voorkomen dat ouderen in een
vicieuze cirkel van ‘frailty en apathie’ terecht komen.

5.4 De doelgroep
Primair: ouderen (zie §4.1 projectplan voor uitleg)
1. de ‘gezonde’ oudere
2. de oudere met multimorbiditeit, zonder decorumverlies
3. de kwetsbare oudere, met decorumverlies
4. de afhankelijke oudere, met decorumverlies; in klein verband activiteiten
5. als 4, maar individueel maatwerk
Secundair:
sociaal netwerk rond primaire doelgroep zoals vrijwilligers, maatjes, familie
wijk rond gasthuis
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Tertiair: de win-win doelgroep
(leerlingen van) STIP VSO, ZiZo, peuterspeelzalen en scholen die bijdragen
aan reuring in het gasthuis en zichzelf ‘verrijken’ met kennis en/of
dagstructuur
verenigingen en clubs uit de wijk (gratis tot 22.00 uur, excl. consumpties)
betalende gasten/ klanten i.v.m. verdienmodel UvoorU®.

5.5 Projectteam
Opdrachtgever: W. van Egdom, bestuurder
Projectleider: A. Vollenberg, locatiemanager
Projectteam: leidinggevenden Bartholomeus Gasthuis
Ontwerpteam: WVAU architecten, IKEA Utrecht, Maas communicatie
Advies: cliëntenraad en ondernemingsraad, ondersteund met
onderzoeksmateriaal waarbij de doelgroep nauw is betrokken.

5.6 Startdatum project
Fysieke bouw (hardware) Het Nieuwe Gasthuis: april 2019 (afhankelijk van
beoordelingsdatum fondsen).
Start programma en programmering (software) en nieuwe organisatie (orgware):
zodra de fysieke realisatie van Het Nieuwe Gasthuis een feit is. De verwachting is
december 2019.

5.7 Verwachte einddatum project
Fysieke realisatie Het nieuwe Gasthuis: (verwacht) december 2019, tevens
startdatum van Het Nieuwe Gasthuis en einddatum project.

5.8 Tijdpad
Mei – oktober 2016
Onderzoek door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor het ontwikkelen van
een integrale, laagdrempelige en toegankelijke ondersteuning voor ouderen in de
wijk, resulterend in het rapport Design Cares. Presentatie uitkomsten tijdens de
Dutch Design Week in oktober 2016.

Mei 2017 – maart 2018
Vervolgonderzoek door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en uittesten
placeholders, resulterend in het rapport ‘Het elastisch perspectief’. Presentatie
tijdens de Dutch Design Week, oktober 2018, met als titel ‘The Embassy of
25 26 27
Health’
April- juli 2018
Het projectteam ontwikkelt een door de ondernemingsraad, cliëntenraad en raad
van toezicht gedragen projectplan op basis van alle opgehaalde onderzoeksinformatie in de afgelopen twee jaar (dit plan) en maakt een voorlopig
programma van eisen (PvE) voor het ontwerpteam.
Juli – half oktober 2018
Het ontwerpteam maakt een voorlopig
ontwerp voor de nieuwe ruimten met
kostencalculatie voor de fysieke realisatie.
BG maakt een financieel plan voor de
exploitatie van Het Nieuwe Gasthuis; de
begroting 2019 - 2021.
Oktober – december 2018
Het projectteam formeert een comité van
aanbeveling/ referenties.
Fondsenwerving.
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https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/embassy-of-health-laat-bovenal-dee
positieve-veranderkracht-van-design-zien~b1edd1f4/ (op de 1 foto is een deel
van de Placeholder te zien die werd gebouwd voor het TuinAtelier)
26
http://www.slimmerleven2020.org/nieuws/zorginnovatienetwerk-brainporteindhoven-vraagt-zich-af-hoe-ver-technologie-de-zorg-mag-gaan
27
https://waag.org/sites/waag/files/2018-10/Embassy-of-Health-catalogue.pdf.
Blz. 17 t
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November – maart 2019
Het Projectteam werkt het projectplan uit met een concept per ruimte waaruit
het programma logischer wijs volgt, met een te onthouden programmering voor
de diverse doelgroepen (al dan niet met dementie), waar deskundige mensen er
(haast onzichtbaar) zijn of er juist niet zijn
(zoals in een semipublieke ruimte) op het
gebied van:
1. kunst, cultuur en tuinieren/buiten zijn;
2. ontmoeting en vieren;
3. spel en ontspanning;
4. fitness en bewegen;
5. eten en drinken;
6. lichaam en de geest.
Hieraan ligt een zorgvuldige segmentering van
de doelgroep ten grondslag waardoor
gelijkgestemden elkaar kunnen vinden of
minimaal elkaar verdragen. Leeftijd is daarbij
geen criterium. Ook wordt rekening gehouden met de wens dat mensen niet
altijd willen meedoen, maar – als in een semipublieke ruimte – gewoon ‘onder de
mensen willen zijn’.
Naast dit programma worden ‘alibi’s’ verder uitgewerkt en wordt ruimte
ingeroosterd voor ‘clubs’ uit de wijk om daadwerkelijk de drempel over te
stappen, interesses te delen en zo een inclusieve wijk te realiseren.
Het Ontwerpteam maakt op basis van het werk van het projectteam en het door
hen aangeleverde programma van eisen een definitief ontwerp voor de nieuwe
ruimten, inclusief inrichtingsplan, accessoiresplan, domotica (veilige zones) en
toegang voor rolstoelen en scootmobiels .
De Organisatie zet de ontwikkeling door naar een waarden gedreven cultuur,
door dit plan te gebruiken voor herijking van de strategie en een actieagenda op
te stellen voor de komende drie jaar.

Vanaf januari 2019
Het Projectteam: opruimen zolder ++. Werven, aanstellen, ‘hergroeperen’
welzijns- en horecamedewerkers, behandelaren en partners die de diensten en
producten kunnen leveren, ieder op het eigen vakgebied. Trainen medewerkers
en vrijwilligers op basis van het nieuwe concept.
Vanaf datum verkregen fondsen (verwacht april 2019)
Bouwers: fysieke realisatie van Het Nieuwe Gasthuis.
Vanaf december 2019 (afhankelijk van fondsenwerving en looptijd bouw)
Start Het Nieuwe Gasthuis, tevens einde project.

5.9 Betekenis project voor een inclusieve wijk
In Het Nieuwe Gasthuis wordt een sterk lokaal sociaal netwerk opgebouwd door
het faciliteren dat er informele clubs in de wijk worden opgericht op basis van
gedeelde interesses. Die clubs kunnen van alles zijn: van kookclub tot
timmerclub, van tuinierclub tot kippenclub. Deze netwerken zijn gebaseerd op lol
en passie, maar verschaffen uiteindelijk ook alibi’s voor meer zorg gerelateerde
vragen. Je durft een bekende immers makkelijker iets te vragen omdat je al een
band hebt opgebouwd tijdens het koken of tuinieren.
Daarnaast komen er in Het Nieuwe Gasthuis verschillende ruimten waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten met als gevolg dat zij elkaar kunnen vinden,
eenzaamheid afneemt en het leven betekenis houdt.
Zie ook paragraaf 2.3, 2.4 en 3.1 (het belang van sociale contacten).

5.10

Samenwerkingspartners voorbereiding en realisatie project

Voorbereiding:
Architectuurcentrum Aorta, platform voor ontwerp van de leefomgeving van
Utrecht.
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, ondersteunt bijzondere en
vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele
instellingen.
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Onderzoek: Willemieke van den Brink, social designer, Wies Harmeling –
interieurarchitect en docent HKU, Michou Nanon de Bruijn – ontwerper,
Ester van de Wiel - landschapsarchitect, Meintje Delisse – architect, i.s.m.
projectteam Bartholomeus Gasthuis, klankbordgroep bestaande uit
wijkbewoners en bewoners van het Bartholomeus Gasthuis, ondernemers uit
de buurt, vrijwilligers en experts
Realisatie entrees en ruimten: WVAU architecten, IKEA Utrecht, MAAS
communicatie.
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Primaire preventie

VEILIGHEID & GEZONDHEID

Het Bartholomeus Gasthuis biedt
veiligheid (fysieke en sociale) als
basisvoorwaarde om aan het (sociale) leven
te kunnen deelnemen.
Veilige woon/leefomgeving, thuis,
vertrouwd en geaccepteerd voelen.

Tertiaire preventie

Het Bartholomeus Gasthuis biedt
ondersteuning om onvermijdelijkheden en
ingrijpende levensgebeurtenissen te
verwerken of een plek te geven zodat de
[resterende] autonomie wordt behouden en
behoed.

WAARDIGHEID

Realisatie programma (o.a.):
Salus: H van Maarseveen, pedicure/ nagelstudio, Original Skin, gezicht- en
huidbehandelingen, Smit Kappers, Ayuerveda Pure, C. Cordaro, Lifestyle,
Huisartsen, samenwerkingspartners, Universiteit Utrecht, onderzoek;
Atelier/ tuin: kunstenaars Kunstliefde Utrecht en HKU, GesselGroen,
28
vrijwilligers, welzijnsmedewerkers gesteund door project ‘Lang Leve Kunst’ ;
Smeezaal: Historische Vereniging Oud Utrecht (historisch café), Vrijwilligers
(Concert met de Hoed), Conservatorium Utrecht (Cugnon), Alzheimer Café
(georganiseerd door Alzheimer Nederland), Musicians Worldwide,
Organisatie Festival Oude Muziek, Internationaal Kamermuziek Festival;
BijBarth: buurt, vrijwilligers, horecamedewerkers, STIP VSO, ZiZo;
Zunte: horecamedewerkers, Johanniter Nederland (sponsor van het senioren
café), Eet Met je Hart, The Colour Kitchen, Hanos ISPC;
Zolder: welzijn- en zorgmedewerkers, vrijwilligers, FysioFit (bewegen),
Fraters van Utrecht (communieviering);
Huiskamers groepswoningen: zorgteam, mantelzorgers, maatjes,
vrijwilligers;
Overig programma: welzijnsmedewerkers, vrijwilligers, Hoge School Utrecht
(kunst, muziek), Utrechts Stedelijk Gymnasium (living Lab), bridgeclub Sans
Rancune, Seniorenweb (internet cursus), bureau Senia (leesclub), verteluur
Geertekerk, de Zilverlingen (bespreken levenseinde), ODBS Puntenburg,

Peuterspeelplaats Partou, Gilde Utrecht (rondleidingen), Hobby Computer
Club (computeradvies), Vrijwilligers (lunchuur, spel-uur, jeu-des-boules, etc.).

DEELNAME AAN DE SAMENLEVING

-

ZELFBESCHIKKING

Het Bartholomeus Gasthuis maakt sociale
contacten en gestructureerde
afwisseling mogelijk, vooral als werk en
sociale relaties bij het ouder worden
wegvallen en het steeds moeilijker wordt
(zelfstandig) nieuwe contacten aan te gaan
en een zinvolle daginvulling te vinden.

Het Bartholomeus Gasthuis ondersteund bij
een passende levenswijze en
levenshouding , die [zoveel als mogelijk]
bijdraagt aan een gezonde geest in een
gezond lichaam, ook in geval van
psychogeriatrische ziekte.

KWALITEIT VAN LEVEN

5.11
-

-

Resultaat project Het Nieuwe Gasthuis

Voor iedere fase in het biologische proces van ouder worden is er een
andere aanpak die inspeelt op de individuele behoefte van betrokkene
waardoor de vitaliteit en het welbevinden maximaal in stand wordt
gehouden;
Door per biologische levensfase een verdiepende aanpak te hebben ter
ondersteuning van het (zo lang mogelijk) behouden van vitaliteit en
welbevinden van ouderen zijn zij gelukkiger, is er minder beslag op zorg en
volgt uitstel van ‘jaren met schade’ (men leeft langer);

https://www.langlevekunst.nl/
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-

-

-

-

Door Het Nieuwe Gasthuis wordt het leven minder saai en er is een plek
waar je naar toe kunt als het (even) niet meer gaat;
Door de diverse functies in Het Nieuwe Gasthuis wordt het makkelijker voor
wijkbewoners om langer zelfstandig thuis te wonen;
Door uitbreiding van de ruimte, het beter ‘branden’ en programmeren van
die ruimten en door segmentatie van de doelgroep kunnen er meer
ouderen deelnemen en wordt dagbesteding in de binnenstad van Utrecht
mogelijk;
Door het aanbrengen van entrees met domotica wordt het mogelijk dat
(wijk)bewoners met dementie en dwaalgedrag buiten hun eigen
woonomgeving (appartement/ huis) kunnen vertoeven waardoor hun
bewegingsvrijheid wordt uitgebreid en de veiligheid is gegarandeerd.
Door screening en een interventieprogramma in het Salus worden gebreken
tijdig onderkend en wordt erger voorkomen;
Doordat ‘gezonde ouderen’ de weg naar Het Nieuwe Gasthuis weten, is de
stap naar het tijdig vragen van hulp of zorg minder groot. Het risico op zorg
mijden en spoedsituaties vermindert. Een vicieuze cirkel van frailty wordt
voorkomen.

5.12

Het delen van resultaten en kennis

Samen met Architectuurcentrum Aorta Utrecht en het Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie is het uitgevoerde onderzoek in oktober 2016 gepresenteerd
tijdens de Dutch Design Week (bijlage 1,
https://stimuleringsfonds.nl/nl/zorg/magazine_het_nieuwe_bartholomeus_gasth
uis/). Het vervolgonderzoek is in 2018 gepresenteerd tijdens de Dutch Design
Week.
Zodra het project is gerealiseerd zal kennis worden gedeeld via digitale media als
de website, Twitter en Facebook, door rondleidingen op locatie en tijdens
bijeenkomsten, seminars en congressen. Bartholomeus Gasthuis wordt nu al –
vanwege het Huis in de Wijk, de vele diensten en services en de uitstraling -, vaak
gevraagd voor praatjes en rondleidingen. Niet alleen door collega instellingen,
maar ook door het ministerie van VWS, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg,

Vilans kenniscentrum van de langdurige zorg, stadsplanogen, architecten,
beleidsmakers, buitenlandse organisaties, et cetera.

5.13

Aantal potentiele deelnemers

De binnenstad heeft momenteel 18.134 inwoners. Daarvan is 10% tussen de 55
en 65 jaar: 1.813 personen. 10,3% is 65-plusser: 1.868 mensen. Er zijn 305
mensen in de binnenstad 80+. M.a.w. er zijn 3.680 mensen ouder dan vijfenvijftig
jaar. In 2016 telden wij 1.425 unieke bezoekers. Het project is er op gericht het
aantal deelnemende ouderen in het Huis in de Wijk te vergroten door het
realiseren van Het Nieuwe Gasthuis.

5.14
-

-

-

Hoe bezoekers of deelnemers te bereiken

Door de entrees van Salus, Café BijBarth, Atelier-tuin en de bestaande entree
voor brasserie Zunte laagdrempelig en uitnodigend te maken;
Door uitnodigingsborden, luifels en raambestickering bij de vier entrees;
Door een scootmobiel-/ rolstoelingang te realiseren;
Door met ZiZo en STIP VSO op gezette tijden een ophaalservice te gaan
starten met een (gesubsidieerd) golfkarretje (later project);
Door samenwerking met partijen als U Centraal, Buurtteam, HKU,
Kunstliefde, EET met je hart, Leger des Heils, Reinaerde, Color Kitchen,
scholen, Universiteit Utrecht en Rabobank Utrecht (Vriend van het gasthuis);
Via www.bartholomeusindewijk.nl;
Via https://utrecht.jekuntmeer.nl/start/filter/doen;
Via http://www.voordeelvoorouderen.nl/Eten__en_Drinken/Uit_eten/;
Via http://www.ugids.nl/;
Via Facebook, direct mailing, digitaal magazine;
Via rondleidingen, praatjes, presentaties; Bartholomeus Gasthuis wordt veel
gevraagd om rondleidingen te geven of te komen praten bij één van de
zaalhuurders. Op zondag geven de gidsen een historische rondleiding;
Via foldermateriaal;
6 x per jaar een artikel in de Binnenstadskrant;
Via mond-tot-mond reclame.
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5.15
-

-

-

-

De diensten en kennis, het netwerk van samenwerkingspartners (43) en
vrijwilligers (150) en de ervaring in sociaal ondernemen, zijn al aanwezig
Locatie, logistiek en uitstraling van het pand, midden in de binnenstad, zijn
aanwezig en erg goed. Dat is nodig omdat de dorpse, sociale cohesie er niet
van nature is
Het is een ‘vrijplaats’ voor álle ouderen, waar schotten tussen wetten en
financieringsbronnen zijn weggenomen
De exploitatie wordt betaald uit het UvoorU verdienmodel. Alleen voor de
realisatie van het project is externe financiering nodig
Deskundigheid en kennis over ouder worden en degeneratieve
ouderdomsziekten én de dagelijkse welzijn-wonen-zorg-praktijk zijn
aanwezig. Het betreft de hele graduele zorgketen; van ‘zachte’ naar ‘harde’
zorg binnen het welzijn-zorgspectrum i.t.t. het huidige systeem waar
organisaties een of enkele aspecten van de keten bedienen
De focus kan – juist door de professionaliteit van de organisatie – komen te
liggen op ‘care’ i.p.v. ‘cure’ -, ook of juist als er sprake is van (ernstige)
degeneratieve ziekte
Het Bartholomeus Gasthuis staat goed bekend in de buurt en scoort hoog op
ZorgkaartNederland.nl.

5.16
-

-

Bartholomeus Gasthuis de organisatie voor dit project

‘Begin bij de mensen om wie het gaat en
vergeet niet dat jijzelf over een aantal jaren
de oudere bent’

Begroting en dekkingsplan

Voorbereidingsfase: € 232.687,-. Bekostigd door het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en een klein deel door het
Bartholomeus Gasthuis.
Ontwerpfase: € 7.876,Realisatie project: € 501.872,-

De totale kosten betreffen € 742.435,-.
Bijlage 4: Kosten en dekkingsplan
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Begrippen
Alibi voor sociaal contact: redenen om contact te leggen met anderen die je
kunnen helpen zonder dat het meteen voelt als afhankelijkheid (van zorg).
Degeneratieve ouderdomsziekten: een geleidelijk minder worden van een of
meer lichaamsfuncties. De term wordt het meest gebezigd voor aandoeningen
van het bewegingsapparaat en het zenuwstelsel. Degeneratieve (reumatische)
aandoeningen van het bewegingsapparaat zijn bijvoorbeeld artrose, spondylose
(slijtage van de wervels en de tussenwervelschijf) en osteoporose (botontkalking
bij met name ouderen; oorzaken zijn onder meer hormonaal, te weinig beweging,
vitamine D gebrek, bepaalde medicijnen, diabetes. De belangrijkste gevolgen
kunnen zijn botbreuken in pols, heup en/of wervels). Neuro-degeneratieve
ziekten zijn bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson en
spinale-, spinocerebellaire-, cerebellaire degeneratie. Daarnaast zijn sommige
oogaandoeningen verwant aan ouderdom zoals netvliesaandoeningen en
maculadegeneratie.
Opgietmomenten: geprogrammeerde momenten in de dag, in een verder
ongeprogrammeerde ruimte. Zoals er in de sauna opgietmomenten zijn waaraan
wel of niet kan worden deelgenomen.
Placeholder: met goedkope materialen wordt op een snelle en doeltreffende
manier een model gemaakt waarmee de werking of passing van het product of
onderdelen van het product wordt getest in de praktijk.
Private ruimte: De private ruimte bestaat uit onderdelen van de gebouwde en de
natuurlijke omgeving die niet vrij toegankelijk zijn voor het publiek. Voorbeelden
zijn een bedrijfsterrein of een militair oefenterrein. Verantwoordelijke partijen
zijn onder meer bedrijven, maar ook de overheid.
Privéruimte: een (denkbeeldig) gebied waarin de privézaken thuishoren en waar
een mens er zeker van is dat zo weinig mogelijk mensen zich er zonder zijn
toestemming zullen begeven, ofwel waar men zich kan afzonderen en storende
invloeden van de buitenwereld kan ontlopen.

Programmering van ruimten: functies die worden toegepast in een ruimte
moeten passen bij de status van het gebouw/ de organisatie, de samenhang met
de omliggende openbare ruimte versterken en het gebied beter inrichten. Het
programma moet leiden tot een representatieve en gastvrije ruimte waar
mensen zich thuis voelen en waar ze terecht kunnen voor goede dienstverlening.
Publieke ruimte: ruimte die niet privé is. De publieke ruimte bestaat uit
onderdelen van de gebouwde en natuurlijke omgeving die vrij toegankelijk zijn
voor het publiek. Dit kunnen zijn: pleinen, parken, stoepen, openbare
(overheids)gebouwen en vrij toegankelijke binnentuinen.
Semipublieke (tussen) ruimte: ook wel heteropie genoemd. Een heterotopie
betekent letterlijk een ‘andere plaats’. Het is een soort tussenruimte, met een
eigen besloten sfeer, maar toch toegankelijk voor het publiek. Als je een
heterotopie betreedt, begeef je je in een andere wereld, waar andere dingen
mogelijk zijn dan in de openbare ruimte, op straten en pleinen. Je kunt deze
werelden afsluiten en openen afhankelijk van het gebruik; ze zijn begrensd maar
toch open. In een heterotopie kunnen bovendien meerdere plaatsen of functies
naast elkaar bestaan die in wezen onverenigbaar zijn. Zo hebben bijvoorbeeld de
Utrechtse hofjes al die kwaliteiten. Door gebruik te maken van die kwaliteiten
kunnen hier met een aantal ingrepen nieuwe sociale netwerken ontstaan.
©

UvoorU : concept voor sociaal ondernemen, ontwikkeld door het Bartholomeus
Gasthuis. Met UvoorU; Utrechters voor Utrechters, worden particulieren en
bedrijven uitgedaagd bij te dragen aan het welzijn van een ander. Dit kan
bijvoorbeeld door te doneren, te helpen als vrijwilliger, Vriend te worden, een
zaal te huren voor de commerciële prijs of door in Brasserie Zunte producten te
nuttigen die niet het UvoorU logo hebben (dus marktconform geprijsd zijn). De
opbrengst vloeit, na aftrek van kosten, terug om de gratis welzijnsdiensten en de
UvoorU geprijsde artikelen op de menukaart en banqueting te bekostigen. NB:
UvoorU geprijsde producten worden tegen of onder kostprijs aangeboden. Door
dit bedrijfsconcept, slimme inzet van medewerkers en lean ingerichte
bedrijfsprocessen wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare middelen
en mensen en worden marges in de bedrijfsprocessen uitgenut.
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