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'Geffieurde zinaigen' h verpleeghuis Bosch en Duin'-

houten vloereo eebruikl Een st€r-
ke veft.ring vatr-het thà;À 'Duin-

roos' i[ het ilterieuÍ beeft ervoor
gezoÍgd dat de omgeving voor de
bewoners zeer herkerb.aÍ is
geworder. Cliërtes zien 'hur'

duiDroos o.a. t rug op lappcDtap-'
per eD op de Pasde Biide €nÈee
beSint de 'wcnld vatr de Duin-

De cliêtrt ceDtrrll
De bewoners var de Duiffoos
wonen nu h een leefomgeving die
aaDEluit op hun eig€n belevhgswE-
Íel4 met de nadnk op privacy, per-
soontijke aadacht en wEmte. Het
interieur.oncept zolgt ervoor dat
de cliënten hun wooromgeviÁg
kleitrlcbÁliser bel€ven.
De med€weÍkers rED de afd€ling
kunen de cliënten bcter lèretr ken-
da en alaaldoor bcter inspeled op
hun beho€fren. Dit komt het *€lbe-
vindeÀ én $,elzijn \"àn alle betrok-
k€nen zeker ten goede.
Voor he.l Bosch en Duirl is een
East€Íplatr interieur genaaki de
komende jsren zal genoemde inte-
ri€urtijn worden doorgez€i o,ar de

-overigË afiielhr!à '/Jn Bosch en
Duin.

Nieuw interieurconcept sluit aan ï""'",5?"H"-*"I,if!*-'.F*'iï
op belevingswereld cliënten
SctEvENtr\cEN - lBeleven, voelen, herkeDnen'. Dit zijn enkele
raí d€ €l€menten van. de geheel veraieuwde iriichtirg vr!
afdeling D[iDmos vrn v€rpleeghuis Bosch el Dut!.
Na êed intensicv€ veÍbouwingspe- wooDodgeving gaf í/einig ruiEtc
riode sordt dc afdêling op ó okto- aan de specifieke b€ho€íieE va!
bêr'officEcl hemDeÍd door de d€ze cLiëDrerl
diEclcur vatl ar"ites, -"*o"* Itr hí inteÍierrconcept "Gekl€urde

dls. M.E. RompÀ Om 10.30 uur zbhrigen" vormetr de b€hoefter
zÍil zij in haar openingsspeech van de cliènten !€tr ile Duiffoos
Eadrukkelijk itrgaar op de huidige juií het veÍEekpunt. Op eig€Dzin-
achj'rit€it roDd verpl€eghuize!, trige ".ijze wed een inrichting

Irteri€u'àrchitcct SarÀ RosenthÁl
ran RoseDtbal ÍDteriors & Partners
ontwiklclde voor Bosch €n Duitr

: em irÀovatief int€rieurconcept.
Biltreu dit concept komen de fimc-
ties er bogêlijkheden vEn ruimt€s
tot lcven en kijgen b€tekeni! vooÍ
de bênoners.

Bosch eí Duin
Op afdeli.Dg DuiDroos wonen 3E
oud€reD di€ bckerd zijtr nct het
áckt€b€eld Alàeim€r en demen-
tie. De €liënter woodden tot vooÍ

, koí in een weinig.tot de v€È.èl-
i ding-spr€kerde ongeving, mÊt cÊ4,

*erke ziêkeDhuisuitstnling. De

gecreêeÍ4 die aansluit bij de
w€reld var dc bewoÉrs eD waarbij
de beleving ên dê béhoeft€n vatr de
cliêntm cantraal staá!.
Zo is de iÍrichting van afdeliÀg
Duiffoos a&est€md op de 'loop-

dmng' die vêel d€mentêrcnde
cliërter keÍnen. De ooFpronkelij-
kc doodbp€nde garyen zijn omge-
vomd tot prettige rondgevormde
omlopen met een snoezeLnis. Dui-
delijke orièntatiepudren helpen bij
het vindetr vElr de rorÍes. De ga[-
gen zijn voorriên van sfecrvcdich-
ting. De 'op€n' hukk&oeÍs zorgen
voo! daglichttoetreding eq €en
rÍ€tÊee-.huisêlijke' atmosft€r tot
op de gang.



Dementerenden in Bosch
en Duin in leukere ruimte
DE HAÁG I In het Haagse ver-
plêeghuis Bosch m Duin ii de ver-
deuwde inrichting van de áÍde-
lÍng voor pàtiiilten die llidm aan
Alzheimer of demenEe s€oDend.
Op de afdelÍU met de naam Duin-
roos wonen 38 demmterende ou-
deren. In de oude situatie verblÈ
ven zij in e€n 'àekeÍrhuisomse-
ving'. voor de ni€uwe afdelinÀ is
êen innovatief concept ondeide

noemeÍ'Gekleurde zintuiAen,
onrwikkeld wàarbii belevinf en
behoeften van patiènten cen-tàal
staan, Zo is Duiffoos afgestemd
op dg'loopdrang' die veelêmen-
teÈírden kennen. Dooallopende
gangm zijn omgevomld tot omlo-
pen vooràm van sfeerverlichting
m oiëntatiepunten.

zie ook pagina 83
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Thuis in Duinroos met badeend en discobol
Wêg net dê ziekênhuisíeêr, Dê
denentêrende bêwoneE vaí
Bosch ên Duin moeteí zirà
tnuEvoeten i|| hun ongeving.
Warme ll€urcn, ronde vormen en
een 'snoezelbadkahe/.

dooÍ
Annemieke Hanmin

2ó'n verschil,', Het nieuwe interi"
euÍ is helemaal algesremd op de
DewoneÍs. "We hebb€n €en
inteíeurontwetp€r in de arm
genome4 die op basis van het
vele onderzoel ond€r demente-
renden de metamorfole heeft
geLeid. Bijdeze gÍoep i5 het
belangriik de à nruiÁen te onl}e-
Ien. Ais ie dement wtrdt, r;ak ie
al je refermties kwijt. Daarom is

het bdangrijk om je thuis re
voelen, DaaÍop is alles nu afge_
Stemd_"
De meubels in de nieuwe huiska-
mers hebben ronde vormen. Er
liSt hpijt op d€ gÍond, voor de
Íam€n hangen 5atiinen gordjt.
nen en de lichten hebben di;-
mer5. "Samen zorgt djt voot een
heel andere sÍeer, 

-Meer 
rust, wat

weer een positief effect heeft op

de bewoners. Mensen moeten
kunnen genieten var hun ruim-
te." De &oene kaÍDerDlant€n ziin
nep. "Het moet ook Í;6khsch
àjn", zeSt Schoof, terwiil hji op
de nepstemtjes in depot wiist."Die zjren vast, Ànde;s Íekén de
DelYoners ze in de mond.,,
De lámemummegordies heb-
ben plaatsgemaalt vooi nu noR
lege fotoliisties. ,,Daar komen 

-

foto's van da bewoners in. We
hebbe.nl}let strat$ allem nog
over oe Ramer van meneeÍJan-
sen, tuet over nummers.,' Bosch
en Duin kent nog enkele viemer-
soonskameÍs. "M.-aar dat moêi
binnenkort ook verleden tiid
zjin", zegt SchooÍ.
uementerende mensen hebben
nogal de neiging om t€ Sainowalen. lchoof: "Daarom heb_
ben we ronde gangen gemaalt,
rn de doodlopencle hoekjes Íaat
nu een zitte. Daar hoor ie dan
muziek, of zeegeluiden óf vosel-
ties. Een grore iode strp op ee;
muul geeft aan dat daà dir zus-
teasport is."
En dan is er de tnoezelbadl,.a-
mer', nog niet helemàal ai maar
veelbelovend. In de Íurme bad-
kuip drjiven plashc eendies, m
een gïote kaÍ liggen andeÍe
materialen. "Wii wilen van
IetraÏer badderen een activirêil
maken voor Éle bewone6,,, lect
Schoof uit. "lekker in het wa;me
water zitten metop de achter-
8ïond een muzjekie. SfeerveÍlich_
ting.aan, discobol aan hei pta-
rcno voor em speciaal effect en
genleten maar,"

::::i':i.:1l.9_" D!ill9": ilveípteeshuis Bosch en Duin eêniet€n vaínun í|êuw€ nutst(amer. iolo HaÍÍv V€*uvlen

Vroeger had aldeling Duuroos
van verpieeghuis Bosch en Dui,
aan de Scheverungsêweg íechls
een nurskamer vooÍ 38 bewo_
neR. "Dat i5 geen huiskamer, dat
rs een kanfinel", Íoepr diefteur
laulSchoof ujt m áin kaÍjroor.
Maar deze rituatie is vededen
tijd. De Duinrcos, een afdelinq
met clementerende bewoners,ls
de afSelopen tijd gêheelver.
tueuwd. Kosten: 450.000 euro,
geheel betaald uit eipen (setDaar_
de) midd€len. Doel: 
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tehuis naar een tiuis. ,,Dus
hebben we nu vier huiskamen in
de Duinroos, zodat ie ook qezel-
lig kLrnt zitten.,'
Graag laat Schoof de veÍandêrin-
gen zien. Onderweg naar boven
ergert hii zich aan liet svsteemDla-
Íond op de benedenver'diepioi
die nog in de oude stitl verkee;t."Vreseliik hoe dat is s;daan,,,
klaagt de directeur. ,,Dit is toch
geen kantoor," Hij stapt de iift in
en nar veÍvolgens trots de Duin_
Íoos zien die d€ze week feestelijk
werd heÍopend. "Zie je, een
gewoon plafond. Dat maalt al


