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Herkenbaar...?







Wat is omgevingspsychologie?

Psychologie

Omgevingspsychologie

onderzoekt gedrag van mensen

onderzoekt de relatie tussen de fysieke omgeving en het gedrag van mensen

is gebaseerd op o.a. sociale en cognitieve psychologie, neurologie, sociale 
geneeskunde, economie en biologie
dient als basis voor beleid / ontwerp

Gedrag handelen       +  denken en voelen
uiterlijk zichtbaar innerlijk

Fysieke omgeving bebouwde omgeving (binnen muren, bijv. verzorgingshuis, of buiten op straat)



Fysieke omgeving ↔ zichtbaar gedrag 
fysieke omgeving → aangepast gedragfysieke omgeving → gedrag → 

aangepaste fysieke omgeving

‘olifantenpaadjes’
(Zoetermeer en Leeuwarden)

Piano Stairs
(Stockholm)

gedrag → 
aangepaste fysieke omgeving



Fysieke omgeving ↔ waarneming & beleving

Waarneming (perceptie) ↔ beleving

Waarneming fysieke elementen

Beleving fysieke elementen

zien, horen, voelen, ruiken en proeven + kennis en ervaring (cognitie)

vorm, patroon, diepte, kleur, licht, geluid, geur

prettig, veilig, herkenbaar, prikkelend, rustgevend (wel/niet)

persoonlijke verschillen 
in waarneming en beleving!



Test...

Wat zie je?



Test...

Wat zie je?



Test...

Wat voel je?



Samenvattend model omgevingspsychologie

Model van de perceptie, waardering en beleving van de omgeving (Bell, Greene, Fisher & Baum, 2006)



Omgevingspsychologie in de zorg 
Groeiende focusgroep: mensen met dementie

2016: 270.000 dementerende mensen in NL

25% in verzorgingshuizen

75% thuis

2040: ruim 500.000 dementerende mensen

TYPERENDE GEVOELENS

angst, chaos, stress, verveling

Bron: Stichting Alzheimer Nederland, 28 januari 2016



Omgeving ➔ Negatieve beleving
Vermijd:

● lange gangen zonder herkenningspunten: verdwalen

● glimmende vloer: teveel prikkels

● zwarte vlakken: ‘gaten’ in vloer

● veel neutrale/pasteltinten: onvoldoende zichtbaar

● (te) moderne inrichting: onvoldoende herkenning

desoriëntatie

stress

angst



Omgeving ➔ Positieve beleving
Zorg voor:

● rust - prikkels verdeling: ontspanning en autonomie

● ‘ouderwetse’ meubels: herkenning

● veel (dag)licht: verbetering bioritme en vermindering depressiviteit

● contrasten: veilig gevoel (en handig om afsluitingen te ‘verdoezelen’)

oriëntatie
herkenbaarheid

veiligheid
rust

controle



Best practices
Oriëntatie, herkenbaarheid, veiligheid, rust, controle

✓  Deurstickers

✓  Forbo speciale vloerlijn

✓  Zorgcentrum De Koekoek in Veenendaal

✓  Vivium Hogeweyk in Weesp ‘Dementia Village’



Toekomst: ontwikkelingen
TREND 1: TECHNOLOGIE

● Binnenklimaatbeheersing

Hans Klünder van M3 Energie

● Domotica

Het Slimste Huis Alkmaar - prettig en zelfstandig leven 

voor mensen in alle levensfasen, ontlasten zorgondersteuning

TREND 2: NATUUR

● Biophilic design



Biophilic design
Biofilia   Sociobioloog Edward O. Wilson

Mensen hebben een aangeboren biologische verbinding met 
de natuur 
Natuur heeft een aantrekkelijke, geruststellende en helende werking 
op de mens

Biophilic design is aanvulling op biobased, duurzame architectuur (focus op milieu)

● Visueel contact met groen verlaagt de bloeddruk en hartslag

● Je geneest sneller in een ziekenhuis als je uitkijkt op groen

● Werken in groen levert een hogere arbeidsproductiviteit van 6% op: 

minder stress, betere concentratie ➝ prettiger werksfeer, minder fouten

● Creativiteit wordt gestimuleerd door uitzicht op groen en water



Conclusie
“Hoe voelt u zich vandaag?”

Meer geluk = minder zorg!

Hoe stemmen we omgevingen beter af op persoonlijke behoeftes van de mensen in de ruimte? 
Specifiek in de langdurige zorg (dementie)?

Oftewel: hoe creëren we omgevingen die een gevoel van PERSOONLIJK GELUK bezorgen?

● Beleving, wensen, behoeften, belangen van gebruikers zorgvuldig inventariseren: menselijke maat!

➝  In de huid kruipen van gebruikers van de ruimte - zoals belevingswereld van dementerende mensen

➝  Denk hierbij ook andere gebruikers: zorgverleners en gebouwbeheerders!

➝  Waargenomen controle optimaliseren: keuzemogelijkheden, uitzicht, persoonlijke klimaatbeheersing e.d.

● Samenwerking professionals vanaf begin van het proces

Toepassen 
van 

omgevings-
psychologie



Hartelijk dank 

voor uw persoonlijke aandacht!

Yvonne Leegwater
yvonne@studio-leegwater.nl

www.studio-leegwater.nl


