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In het interview legt architecte Dr. Birgit Dietz de achtergronden van de ontwikkeling van
de leeftijds- en dementiegevoelige wastafel uit, die zij samen met HEWI heeft ontworpen.
Ze is docent aan de Technische Universiteit München in de sector ziekenhuisbouw en ge-
bouwen van de gezondheidszorg en eigenaar van een architectenbureau in Bamberg. 

HEWI: HEWI biedt een barrièrevrije wastafel, die over gekleurde markeringen
beschikt. Welke functie heeft de gekleurde vormgeving?

Dr. B. Dietz: De waarneming van de omgeving gaat bij volwassenen voor minstens 80% 
via het zicht. Echter bij het zien zijn er bij ouderen veel beperkingen, die de 
correcte waarneming van de omgeving en daarmee de oriëntatie moeilijker 
maken. Wanneer de indruk, dat men aan het skiën is in de mist vermeden 
kan worden en hier de wastafel herkend wordt, zal men zich beter kunnen 
oriënteren. Men zal ook de gemarkeerde grepen gebruiken, zo kan tevens 
het valgevaar verminderd worden.

HEWI: Is de kleur bewust gekozen? 

Dr. B. Dietz: Ja! Door eiwitafzettingen ontstaat bij ouderen vertroebeling van de lens. 
Daardoor worden bepaalde spectrale componenten van het licht diffuus 
verstrooid. Ze kunnen niet meer ongehinderd op het netvlies terechtkomen. 
Kleurcontrasten, vooral in het bauw-groenbereik worden niet meer afzon-
erlijk waargenomen, doordat de transmissie-eigenschappen van de lens in 
het bereik van kortgolvig licht aanzienlijk minder wordt. Rood wordt het 
langst herkend en stimuleert tot handelen. 

HEWI: Is er getest, of mensen die dementerend zijn, door de kleurmarkeringen
geleid worden resp. in hun zelfstandigheid bevorderd worden? 

Dr. B. Dietz: Ja. Ondertussen is hiervoor een octrooi toegekend!

HEWI: Een van de benaderingen in de omgang met dementerende mensen, is het 
ontwerp van de omgeving. Hierbij wordt de omgeving van de betrokkene zo 
vormgegeven, zoals het in de jongere jaren was. Ze volgen een functionele 
benadering. Hoe onderscheidt dit zich van het ontwerp van de omgeving? 

Dr. B. Dietz: We willen alle zintuigen aanspreken om een zo correct mogelijke waarne-
ming van de omgeving mogelijk te maken. Het gaat er naar mijn mening 
niet zo zeer om de indruk van thuis na te bootsen, als dat uw vraag is. Het 
gaat er meer om, dat vaardigheden behouden worden en het gevoel van 
onzekerheid en hulpeloosheid te verminderen. Het ontwerp van de omge-
ving betekent een aanpassing van materiële en sociale omgeving aan de 
zich veranderende waarneming en vaardigheden. Dit probeert overvra-
gingsbronnen te verminderen, dus het heeft een soortgelijk doel.

HEWI: U geeft les aan de TUM betreft het thema ziekenhuisbouw en gebouwen in 
de zorgsector en doet al enkele jaren onderzoek naar leeftijds- en demen-
tiegevoelige architectuur. Wat zijn de aandachtspunten in uw onderzoeks-
projecten? 

Dr. B. Dietz: In de basis gaat het om, het gebruik van alle zintuigelijke vaardigheden te 
ondersteunen en het gevoel van incompetentie te voorkomen. Alleen zo kan 
het beleven van de hulpeloosheid en daarmee angst geminimaliseerd wor-
den en daaruit voortkomende resultaten zoals agressie, weglopen verstop-
pen en veel meer, mogelijk verminderd worden. Het verliezen van vaardig
heden aan de ene kant moet dus aan de andere kant de wil opwekken om 
de omgeving zo begrijpelijk en veilig mogelijk vorm te geven - hier kan de 
wastafel een bijdrage leveren. 
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