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Dementie en architectuur

“We kunnen het leven van mensen met dementie draaglijker 

maken als we beter begrijpen waardoor hun gedrag wordt 

veroorzaakt” – Anneke van der Plaats

1. De architectuur van verpleeghuizen kan veel beter

2. Herkenbaar interieur helpt een boel

3. Meer rust in de omgeving helpt voor stille mensen

4. Ronddwalen tegengaan met interessante beelden en geluiden



Van kleinschalig groepswonen…

o Opkomst vanaf 2005

o Specifiek voor mensen met dementie

o Huiselijk, klein, overzichtelijk, vaste medewerkers

o Van medisch naar sociaal organisatiemodel

o Ook kleinschalig binnen grootschalig

o ‘Sixpack’ standaard model



Naar een dementievriendelijk ontwerp

o Steeds grotere groepen 10 – 12 p

o Leefstijlgerichte groepen

o ‘Lossere’ groepen, meer belevingsplekken

o Meer privacy, meer eigen woning, meer eigen regie

o Meer vrijheid, leefcirkels, open omgeving

o Dementievriendelijk ontwerpen en inrichten



Toolkit dementievriendelijk ontwerpen



1. Huiselijke schaal & oriëntatie

• Visueel verbinden van ruimtes creëert bestemmingen

• Logische indeling - zoals een huis 

Symbolen, lampje bij badkamer, overzichtelijke en herkenbare 

indeling, looplijnen, contrasten

Spiegelende oppervlakken, afleiding tijdens lopen/activiteit



2. Gemeenschappelijke ruimtes

Ruimtes met een uniek karakter worden onthouden

Dag-nacht-ritme stimuleren, heldere looplijnen, geluidsdemping

Onnodige spullen, obstakels, drukke patronen



Maar niet zo…



3. Controle over uitgangen

Verwarrende boodschappen vergroten de onrust 



4. Buitenruimte

Goed toegankelijke tuin vermindert onrust en agressie en 

bevordert een natuurlijk ritme



Dus niet zo…



5. Ruimte om te bewegen

o Alleen een loopcircuit is niet genoeg

o Creëer belevingshoeken 



6. Terugtrekplekken

‘Thuis’ zijn in je eigen kamer reduceert agitatie 



7. Zelfredzaamheid

Een zichtbaar doel is de beste aanwijzing. Dus niet zo: 



Maar wel zo



8. Zintuigelijke waarneming

Prikkel de zintuigen…



Maar niet zo



De Koekoek, Veenendaal

Zorgorganisatie QuaRijn

Dementievriendelijk ontwerp (film)

https://www.youtube.com/watch?v=owFW-p0TbFs


Toolkit factoren - licht



Rietveld, Alphen a/d Rijn

Zorgorganisatie Activite

Ontworpen als een eigen wijk



De nieuwe Antoniehof, Epe

Zorgorganisatie Viattence

Ontworpen als een ‘regulier’ huis



Zorgerf Buiten Verblijf, Putten

Zorgondernemers met zorgorganisatie Beweging 3.0

Zorgboerderij



Badeloch, Den Bosch

BrabantZorg en BrabantWonen

Zelfstandig wonen met ondersteuning (ook voor mantelzorger!)

Echtparen



Park Vossenberg, Kaatsheuvel (in ontwikkeling)

Vrijheid, ook voor mensen met dementie



Meer info

• www.kcwz.nl/thema/doelgroepen/dementie

• www.kcwz.nl/tools/toolkit-dementievriendelijk-ontwerpen

• www.kcwz.nl/thema/doelgroepen/nieuwe-vormen-van-wonen-met-

dementie

• www.kcwz.nl/doc/woonvariaties/S&A_BZ_Dementievriendelijk.pdf

• www.kcwz.nl/thema/woonvariaties/ontwerpen-voor-mensen-met-

dementie

• http://www.studiodvo.com/wp-content/uploads/2011/02/2013-09-

artikel-Fiona-Zorginstellingen-sept.pdf

• The Art and Science of Dementia Care - een samenwerking tussen het 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Cordaan

• www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263517300079#f0005

onderzoek naar thuisgevoel in verpleeghuizen

• www.decorrespondent.nl/7287/deze-arts-ontdekte-hoe-het-leven-met-

zware-dementie-draaglijk-kan-worden/621855440976-6dca98b2

http://www.kcwz.nl/thema/doelgroepen/dementie
http://www.kcwz.nl/tools/toolkit-dementievriendelijk-ontwerpen
http://www.kcwz.nl/thema/doelgroepen/nieuwe-vormen-van-wonen-met-dementie
http://www.kcwz.nl/doc/woonvariaties/S&A_BZ_Dementievriendelijk.pdf
http://www.kcwz.nl/thema/woonvariaties/ontwerpen-voor-mensen-met-dementie
http://www.studiodvo.com/wp-content/uploads/2011/02/2013-09-artikel-Fiona-Zorginstellingen-sept.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095263517300079#f0005
http://www.decorrespondent.nl/7287/deze-arts-ontdekte-hoe-het-leven-met-zware-dementie-draaglijk-kan-worden/621855440976-6dca98b2


Vragen?

p.senior@kcwz.nl 


