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healthcare

opgave

The Transformation of Healthcare is een ideeënprijsvraag om het debat 

aan te jagen over de ontwikkeling van gezondheidszorg in Oost Europa. 

Deze bevat nog veel elementen van de oude planeconomieën maar door 

de recente schoksgewijze transformatie naar markteconomie wordt zorg 

gemoderniseerd en gedecentraliseerd. De ideeënprijsvraag is gericht 

op het formuleren van een langetermijnvisie voor de ontwikkeling van 

een doorsnee ziekenhuislocatie in Oost-Europa. Op deze groene plek 

aan de rand van een middelgrote stad is een stadsziekenhuis gevestigd 

in een monumentaal gebouw met als uitbreiding jaren ’70 hoogbouw. 

De gevraagde visie beslaat gezondheidszorg, de economische situatie 

en sociale omstandigheden, maar vooral een stedenbouwkundige en 

architectonische uitwerking.

planopzet

Onze inzending met de naam ‘Hospitotality’ combineert het ziekenhuis 

met woningen en gezondheidsfuncties en betrekt het hospitaalterrein 

bij de omliggende wijk en de stad. Ons uitgangspunt hierbij is dat het 

ziekenhuis onderdeel van de stad is. Doordat je gewandeld hebt door het 

park of boodschappen hebt gedaan in de bijbehorende supermarkt, ken 

je het ziekenhuis lang voordat je het nodig hebt omdat er iets mis is.

programma

Het plan bestaat uit vijf ingrediënten die de verschillende aspecten van 

zorg bevatten:

- Do care; hotel en kuuroord. Hier werkt men actief aan het verbeteren 

van de gezondheid. 

- Short care; dit zijn multifunctionele zorggebouwen rondom de 

ziekenhuiskern.

- Long care; Het gebouw uit de jaren ’70 is constructief in orde en het 

zou, ook gezien de economische situatie, onzin zijn om dat te slopen. 

Met een facelift kan hier het ziekenhuis gehuisvest blijven. 

- Don’t care; de tegenhanger van de andere plandelen. Deze toren bevat 

winkels, kantoren, luxe-appartementen en een nachtclub op de bovenste 

verdieping. Ze brengt leven in de brouwerij en zorgt ervoor dat het 

ziekenhuisterrein in de stad integreert.

- Care core; Deze kern verbindt de andere delen van het plan en vormt de 

machinekamer van het ziekenhuis.

De inzending is beloond met de derde prijs op het Congres Zorg en 

Bouw dat in mei 2009 gehouden werd in Rotterdam. De resultaten van 

de prijsvraag zijn gepubliceerd in een boek en de inzendingen werden 

geëxposeerd op verschillende locaties in Europa.
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