
   1110      

Een optimale patiëntgerichte 
omgeving is meer dan design 
en architectuur
De uitstraling van een praktijk binnen de zorgbranche bepaalt grotendeels hoe de 
patiënt oordeelt over de deskundigheid en ervaring. Een patiëntgerichte omge-
ving is daarbij van groot belang. Alleen houdt dit meer dan velen zich realiseren. 
De redactie van Binnenwerk ging in gesprek met twee partijen die gespeciali-
seerd zijn in deze sector.

Het uitgebreide leveringspakket van de PolyGroup 
organisatie heeft geleidt tot een specialisme in 
de zorgsector. Emile Beld, commercieel mana-
ger van PolyGroup vertelt daarover: “Als exclu-
sief importeur van Clipso® plafond- en wand-
bekledingen bieden wij een voor spanplafonds 
nooit eerder gekende sterkte en duurzaamheid. 
Specificaties als akoestische absorptie, antista-
tisch, antibacterieel, sanitized, onderhoudsvrij, 
brandveiligheid en duurzaamheid maken het een 
ideaal product voor deze sector.” 

Een architectenbureau dat gespecialiseerd is in 
medische praktijkinrichting en reeds jarenlang 
een trouwe relatie van de PolyGroup organisatie 
is ARHK. 

Jorg Arntz, eigenaar en medeoprichter van ARHK 
haakt in op de uitleg van Beld. “Bij het ontwer-
pen van een patiëntgerichte zorgomgeving gaat 
het niet alleen om design en architectuur. Ook 
aspecten als akoestische absorptie, hygiëne, pri-
vacy, veiligheid, comfort, en de juiste verlichting 
spelen een belangrijke rol in het tot stand komen 
van een optimaal ontwerp. Wij passen het akoes-
tische Clipso Acoustic® en het lichtdoorlatende 
Clipso Translucent® dan ook regelmatig in com-
binatie met geïntegreerde verlichting toe in onze 
concepten”

De jarenlange samenwerking leidde tot tal van 
gerealiseerde projecten in deze sector, zoals 
zorgcentra, klinieken en tandarts- en ortho-
dontiepraktijken. Met name de lichtdoorlatende 
plafonds zijn kenmerkend. Emile Beld: “Goede 
verlichting is uitermate belangrijk. Het mag 
duidelijk zijn dat er in een praktijk veel van de 
visuele functie wordt gevraagd. Wij willen kleine 
details waar kunnen nemen, maar ook geringe 
kleur- en contrastverschillen kunnen onderschei-
den. De combinatie van Clipso Translucent® en 
volspectrum daglichtlampen geven een optimaal 
resultaat voor een perfecte helderheid, een 
optimale kleurweergave en een minimum aan 
contrast en schaduw.”

Om een stabiel lichtbeeld te verkrijgen wordt dag-
lichtafhankelijke verlichting toegepast, waarbij het 
lichtniveau zich automatisch aanpast naar gelang 
de hoeveelheid binnenvallend daglicht. De toe-
passing van deze translucente plafonds zal niet 
alleen zorgen voor meer gelijkmatigheid, maar 
ook voorkomen het (directe) verblinding van de 
lampen en waarborgen het een lage luminantie. 
“Met luminantie bedoelen we helderheids- en 
contrastverschillen. Contrastverschillen tussen de 
‘oogtaak’ en het ‘blikveld’ kunnen zorgen voor 
adaptieproblemen; vermoeidheid die ontstaat 
doordat onze ogen steeds moeten wennen aan 
het verschil in licht en donker,” aldus Beld.   ❚


