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Het verpleeghuis Swinhove (oplevering 1972) is een ontwerp van de latere rijksbouwmeester Wim 

Quist. In nog geen 40 jaar zijn het gebouw en zijn omgeving sterk veranderd. Het verpleeghuis is in 1994 

uitgebreid van 120 naar 180 plaatsen en het naastgelegen verzorgingshuis is toen vervangen door een 

seniorencomplex met 74 woningen. Nu 15 jaar later is het verpleeghuis verder getransformeerd tot 

kleinschalige zorg met een wijkfunctie voor de omringende complexen en er komt een nieuw zorghotel 

voor somatiek. Is Swinhove de nieuwe standaard voor de ouderenhuisvesting? Directeur Guus Bannen-

berg houdt een slag om de arm. Er zijn doelgroepen die vallen tussen de wal van het reguliere wonen 

met zorg en het schip van de intramurale zorg. 

5.2 De opgave en de opdrachtgever 

Het verpleeghuis Swinhove ligt in de wijk Kort Ambacht vlak naast de afrit van de A16. Swinh o-

ve is een van de eerste opdrachten van Quist die vooral bekend is geworden door zijn latere 
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museumontwerpen. Voor de uitbreiding van het complex in 1994 is Topos Architecten gesele c-

teerd nadat Quist zich had teruggetrokken. Bij de uitbreiding van 1994 is het gebouw verlengd 

en zijn de meerpersoonskamers omgevormd tot één- en tweepersoonskamers. Dat laatste is 

een groot voordeel geweest bij de aanpassing naar kleinschalige zorg in 2009. De lay -out van 

de ruimten kon grotendeels intact blijven omdat de oude verpleeghuiskamers nu weer dienst 

doen als privéruimten. De afdelingen zijn opgesplitst in kleinere compartimenten. Door bouw-

kundige aanpassingen en nieuwe liften zijn alle afzonderlijke kleinschalige woonvormen apart 

bereikbaar. In totaal gaat het om zestien groepen van zes bewoners en vier groepen van tien 

bewoners met elk een eigen keuken, huiskamer en individuele woonrui mten. De kleinschalige 

ingreep leidt tot een vermindering van 45 plaatsen en dat aantal komt weer terug in het nie u-

we zorghotel van tien verdiepingen dat zal worden gerealiseerd op de plek van de vroegere 

personeelsflat.  

 

Guus Bannenberg is een warm voorstander van de omslag naar kleinschalig wonen en dat niet 

alleen voor ouderen met dementie. In Swinhove zijn ook kleinschalige woonvormen voor soma-

tiek opgenomen ondanks aanvankelijke weerstand van het zorgkantoor. Bannenberg somt enk e-

le voordelen op van het kleinschalig wonen voor mensen met dementie. De bewoners voelen 

zich meer thuis, zijn rustiger en hebben minder medicijnen nodig. Er is wat om handen in de 

keuken zodat mensen ook weer actiever worden. Bij deze bewoners zijn cognitieve vermogens 

weggevallen, maar hun zintuigen en gevoelens blijven, constateert Bannenberg. De kleinschali-

ge woonvorm biedt daarvoor een bestendige structuur als een metaforisch gezin door samen te 

koken, samen te eten, de vertrouwde geuren en de dagelijks terugkerende ‘moeder ’ van de 

woonvorm. Voor het personeel was een belangrijk verschil met vroeger dat de bewoners beter 

zijn gaan eten. Het onderling contact onder de personeelsleden om bij te kunnen springen of 

bij elkaar te buurten is in de nieuwe situatie wel wat minder.  

De bouwkundige structuur met individuele woonruimten en sanitair kon in de nieuwe situatie 

grotendeels gehandhaafd blijven en dat heeft mede geleid tot de lage verbouwingskosten  van 3 

miljoen euro. Er zijn twee grote sanitaire ruimten per kleinschalige woonvorm. De bezwaren 

tegen gedeeld sanitair zijn volgens Bannenberg niet terecht. Het gaat om zware zorg waar een 

eigen toiletgang of zelfstandig wassen niet of nauwelijks voorkomt. Opvolgend  gebruik van 

ruim en goed ingericht sanitair is voor personeel en bewoners dan te prefereren. Wat betreft 

het niveau van wonen en zorg moet je niet van absolute eisen uitgaan maar rekening houden 

met onderscheiden doelgroepen. Er is een doelgroep voor zware zorg waarbij je voor somatiek 

meer keuzevrijheid moet hebben en ook rekening moet houden met contactmogelijkheden. De 

verzorgingshuizen mogen dan wel verdwijnen, maar er is nog steeds behoefte aan onderste u-

ning voor ouderen die te maken hebben met regieverlies, verwaarlozing en vereenzaming. De 

Swinhove Groep heeft in 2009 De IJsvogel geopend met 31 appartementen van 45 -50 m2 met 
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zorgteam (op afspraak) en restaurant. Wonen met verblijf is geregeld binnen de zorgbekostiging 

(AWBZ) en het complex is in eigendom van Swinhove. Alle vastgoed dat niet onder de reguliere 

volkshuisvesting valt wordt door de Swinhove Groep in eigendom gehouden. Met het oog op de 

toekomst is bij De IJsvogel flexibel gebouwd en kunnen appartementen worden samengevoegd. 

Mocht de AWBZ-financiering onder druk komen, dan wordt als alternatief gedacht aan een 

volledige pensionprijs. En zo zijn we eigenlijk weer terug bij de oorspronkelijke opzet van b e-

jaardenhuizen als pensionvoorziening.  

De kleinschalige aanpassing is uitgevoerd in opdracht van de Swinhove Groep. Topos Archite c-

ten is verantwoordelijk voor ontwerp, toezicht en directievoering. Er is geen bouwmanage-

mentbureau ingeschakeld en de ingreep hoefde niet meer voorgelegd te worden aan het Coll e-

ge Bouw. 

5.3 De architect en de uitwerking van de opgave  

Topos Architecten is eerder betrokken geweest bij de  uitbreiding van het verpleeghuis en was 

daarom de logische kandidaat voor transformatie van het gebouw naar kleinschalige zorg. R o-

nald de Rooij van Topos Architecten beschouwt het kleinschalige wonen als een meer humane 

vorm van verpleeghuiszorg. Het concept beschrijft hij als volgt “ (…) Van het primaat van de 

organisatie naar het primaat van wonen en beleving. Van denken en weten naar voelen en vr a-

gen.” Op basis van dit concept zijn twee uitgangspunten gekozen: het gebouw bedacht en b e-

leefd vanuit het standpunt en de behoeften van de cliënt en de bezoeker en als werkomgeving 

(en dus ook leefomgeving) van de medewerkers.  

De aanpassing van Swinhove noemt hij eerder een technische hoogstand dan een primaire 

ontwerpopgave en hij verwijst naar het bijbehorende energieprogramma. Voor de verwarming 

en koeling van het Swinhovecomplex is een klimaatbeheersingssysteem met Warmte Koude 

Opslag (WKO) in de bodem gerealiseerd. De WKO -installatie is een duurzame oplossing waar-

mee tegemoet wordt gekomen aan lagere energiekosten en reductie van CO2-uitstoot. Alle 

kleinschalige woonvormen krijgen koeling vanuit deze installatie. Voor de ventilatie in het ge-

bouw wordt gebruikgemaakt van een gebalanceerd ventilatiesysteem waardoor afgevoerde 

warmte wordt hergebruikt om ingeblazen lucht voor te verwarmen. Topos Architecten is op-

nieuw als architect betrokken bij de ontwikkeling van het zorghotel en dat belooft spektakel te 

gaan brengen. “Het tien verdiepingen tellende gebouw zal een opvallende verschijning worden 

langs de A16. Rijdend langs het zorghotel verandert de verschijningsvorm van het gebouw. De 

beweging rondom het gebouw is ingezet als ontwerptool en is bepalend voor de uitwerking in 

vorm, materialisering en kleurgebruik.”  
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5.4 Terugblik 

Bij alle veranderingen is er ook een vaste lijn in de herontwikkeling van zorgvastgoed. Het is als 

de ‘wet van behoud van zorgomzet ’. Wanneer herontwikkeling gepaard gaat met een teruggang 

van plaatsen, dan wel van zorgomzet, moet er worden bijgebouwd. Dat is een kwestie van b e-

drijfsvoering. Cliënten en personeel, opbrengsten en uitgaven, moeten elkaar boekhoudkundig 

in balans houden. In Swinhove zijn door middel van pilots de mogelijkheden van kleinschalige 

woonvormen verkend voordat tot opschaling werd overgaan. Ook een prototype van het s ani-

tair in de hotelkamers is in het verpleeghuis tentoongesteld om reacties van de gebruikers (het 

personeel) uit te lokken. Een periode van bezinning en vooronderzoek voordat met het echte 

werk wordt begonnen. 


