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Rust, licht & ruimte 





Even voorstellen 

Instituut Verbeeten is sinds 1953 een begrip in de 
medische wereld en hét gespecialiseerde ziekenhuis 
voor radiotherapie en nucleaire geneeskunde.  

 



Wij onderzoeken en 
behandelen patiënten 
met straling.   

 



Niet de patiënt, maar de mens 
komt bij ons op de eerste 
plaats. Wij zíen onze 
patiënten én hun naasten. 
Kanker heb je immers niet 
alleen. 

 



We zorgen én ontzorgen.  

We doen dit tijdens en na de 
behandeling in een vriendelijke en 
veilige omgeving.   

 



Healing environment 

Door de (fysieke) omgeving van een zorginstelling aan de hand van 
evidence based design in te richten, wordt voor patiënten, familie en 

personeel het welzijn bevorderd en stress verminderd. 

 

  

 Factoren die bijdragen aan een healing environment:  

 

  privacy van de patiënt  

     het gevoel van veiligheid 

de architectuur van het gebouw 

          Rust 

   (dag)Licht 

             Akoestiek 

 Natuur     

   kleur- en geurgebruik  

      Aandacht 

   vriendelijk & behulpzaam     
  personeel 

   



De vertaling 

• Aanpak 

• Nieuwbouw – 1 geheel maken 

 



Vroeger & nu 

Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden  



Warme ontvangst 

Plattegrond De Wijzer (ontwerp Renee Scheepers) 
Begane grond Instituut Verbeeten 



 
Warme ontvangst 

Persoonlijke aandacht & geen uniform 



Kleur in de wachtruimtes 



 
Kleur in de wachtruimte 

Rust, privacy & keuze in zithouding 



Vier seizoenen 



Ontspanning in de wachtruimte 



 
Ontspanning in de wachtruimte 



Haal buiten naar binnen 



 
Haal buiten naar binnen 



Den Bosch 

Breda 



Verbindingsbrug met het  
ziekenhuis in Den Bosch 

Ontwerp: 
Rens Janssens 
& Eric Alink 



De behandeling 



 
De behandeling 

Keuze in licht & geluid 



Ook voor het personeel 



Ook voor het personeel 



Kunst als sfeermaker 



In de praktijk: kans van slagen 

• Iedereen moet het dragen en uitdragen 

• Vergt tijd en geld 

• Voor ons vanzelfsprekendheid 

• Betrokkenheid & plezier in werk stijgt  

• Ziekteverzuim onder landelijk gemiddelde 

 

 

 

 

 



Patiënten geven ons een 9,6! 

 
De ontspannen en rustige uitstraling en 
sfeer spreekt ons aan  

 
De legpuzzel is zeer ontspannend en je 
maakt contact met andere patiënten 

 
De stiptheid van afspraken en het geduldig en luisterend 
oor heeft ons een goed gevoel gegeven 

 
Goed ontvangen met koffie  

 
De medewerkers zijn 
heel vriendelijk en 
behulpzaam, 
meelevend.  

De ontspannen sfeer bij het 
ontvangst en de tijd die door de 
medewerkers wordt genomen 
bij vragen e.d. 

Een rustgevende omgeving waar je ook 
nog eens op tijd geholpen wordt 

Eerlijke en goede 
informatie. 

Wat vinden onze patiënten? 

Een aangenaam verblijf 
in de wachtruimtes. 
Iets te drinken, lezen 
en niet te vergeten; 
een leuke puzzel! 

Ik heb de bestralingen uiteraard niet leuk gevonden,  
maar door de prettige sfeer en professionele begeleiding  
is de tijd naar de laatste bestraling erg snel verlopen. 

Vriendelijke benadering.  
Ik heb me nooit een "nr" gevoeld. 

Je wordt in een rustige sfeer ontvangen. 



Vragen of eigen ervaringen? 

www.verbeeten.nl 


